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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

∆ιενέργεια Εκπαιδευτικού Σεµιναρίου:  

«Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Η εφαρµογή της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ» 

16 & 17 Ιουλίου 2014 

Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πειραιά 

 
Το τµήµα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων, της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης του ∆ήµου Πειραιά σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
διοργανώνει εκπαιδευτική διηµερίδα στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας: South East Europe (SEE) και του έργου «∆ιακρατική Συνεργασία για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αποτελεσµατικότητας κτιρίων» (TRACE) το οποίο 
εντάσσεται στον άξονα του προγράµµατος «Προστασία και Βελτίωση του Περιβάλλοντος» και 
ειδικότερα στη θεµατική περιοχή παρέµβασης «Προώθηση της Αποδοτικότητας της Ενέργειας και 
των Πόρων. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους (http://see-trace.eu/). 
 
Το έργο TRACE έχει διάρκεια δυο ετών (Νοέµβριος 2012 - Οκτώβριος 2014) µε συνολικό αρχικό 
προϋπολογισµό 1.555.115,62 €. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο ∆ήµος Πειραιά και εταίροι 
του έργου είναι διάφοροι φορείς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που έχουν αρµοδιότητα σε θέµατα 
απόδοσης ενέργειας κτιρίων. 

 
Το σεµινάριο έχει ως στόχο την ανάπτυξη/ βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των στελεχών 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών (capacity building) στο θέµα της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων και της εφαρµογής της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Συγκεκριµένα θα εξεταστούν 
θέµατα όπως:  

• Ενεργειακός Σχεδιασµός Πόλεων -  Καλές πρακτικές 
• Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας 
• Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ενέργειας – Το πρότυπο ISO 50001 
• Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη  
• Χρηµατοδότηση έργων Εξοικονόµησης Ενέργειας και ΑΠΕ σε κτίρια 
• Θεσµικό πλαίσιο ενεργειακής απόδοσης κτιρίων-Η Οδηγία 2010/31/Ε.Ε και η εφαρµογή της 
• Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου – Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό 
• Τεχνολογίες Εξοικονόµησης στο κτιριακό κέλυφος 
• Η/Μ Τεχνολογίες ΕΞΕ και ΑΠΕ στα κτίρια 
• Συστήµατα και τεχνολογίες ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων 

 
Η διηµερίδα θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά στις  16 και 
17 Ιουλίου 2014. Στην διηµερίδα θα συµµετέχουν προσκεκληµένοι επιφανείς εισηγητές από 
συναφείς φορείς του χώρου της προώθησης της αποδοτικότητας της ενέργειας και των πόρων και 
πιο συγκεκριµένα του χώρου ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων. Κατά την έναρξη της διηµερίδας θα 
γίνει αναλυτική αναφορά στο έργο TRACE ενώ κατά τη λήξη θα συζητηθούν τα συµπεράσµατα της 
διηµερίδας και θα διενεργηθεί η αξιολόγηση του σεµιναρίου.  
 
∆ιοργανωτής της διηµερίδας είναι η εταιρεία ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ (www.neoanalysis.eu).  

 
  


