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Πράξη: Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας 

στα Δημόσια Κτίρια / STRATENERGY. 

Παραδοτέο Δήμου Κω: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Κτίρια στα Δωδεκάνησα 

(Παραδοτέο 2.7.2) 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την ΑΧΕ στα Κτίρια  

από τον Δήμο Κω στην Πράξη STRATENERGY 

 

Στόχοι 

Στο πλαίσιο του Παραδοτέου 2.7.2 του Δήμου Κω στην Πράξη STRATENERGY, θα πραγματοποιηθούν 

εκπαιδευτικά σεμινάρια την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 στην Κω, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου 

Κως Hotel, Junior Suites. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα διοργανωθούν τόσο με φυσική παρουσία όσο και με την 

δυνατότητα συμμετοχής μέσω υπολογιστή.   

Συγκεκριμένα, σε πλήρη συνέπεια με τις υποχρεώσεις του Δήμου Κω στην Πράξη θα πραγματοποιηθούν  

εκπαιδευτικά σεμινάρια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) σε 

δημόσια κτίρια της Ελλάδας. Οι δράσεις θα χωρίζονται σε δύο θεματικά αντικείμενα: 

 Το πρώτο σεμινάριο θα απευθύνεται σε στελέχη του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

 Το δεύτερο σεμινάριο θα έχει στόχευση στο ευρύ κοινό και θα ενημερώνει για τα αποτελέσματα του έργου, 

την πληροφοριακή εφαρμογή και το έμπειρο σύστημα. 

Απώτερος στόχος τους η παρουσίαση και ανάλυση των παραμέτρων για την ΑΧΕ μέχρι το 2030, η ενημέρωση 

για τα αποτελέσματα του STRATENERGY, για την πληροφοριακή εφαρμογή www.strat-energy.eu καθώς και 

για τις δυνατότητες υποστήριξης της ΑΧΕ στα δημοσία κτίρια.  

Στο τέλος της εκδήλωσης θα υπάρχει δυνατότητα για συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη στον τομέα των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα. 

STRATENERGY

http://www.strat-energy.eu/
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Την επιστημονική υποστήριξη των σεμιναρίων θα έχει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που είναι ο Τεχνικός Εταίρος στην Πράξη STRATENERGY. 

 

Το κοινό θα ενημερωθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Πράξης (Facebook: Stratenergy), από την 

ιστοσελίδα του Δήμου και από τα διαδικτυακά εργαλεία της πράξης μας (https://www.stratenergyproject.eu/, 

www.strat-energy.eu). 

 

Περιεχόμενο Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 

1. Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος για την ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια σήμερα: 

 Το Θεσμικό Πλαίσιο για την ΑΧΕ με ορίζοντα το 2030. 

 Επιτυχημένες Εφαρμογές για την Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ σε Δημόσιους Φορείς. 

 Επιτυχημένες Εφαρμογές για την Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΕΞΕ σε Δημόσιους Φορείς. 

2. Αποτελέσματα STRATENERGY για την ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια μέχρι το 2030: 

 Το Πιλοτικό Έργο του Δήμου Κω στο STRATENERGY. 

 Τα Άλλα Πιλοτικά Έργα στην Ελλάδα και Κύπρο του STRATENERGY. 

 Η προσέγγιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του STRATENERGY. 

 Τα Εργαλεία της Διαδικτυακής Εφαρμογής του STRATENERGY:  

 Το Εργαλείο των Αποφάσεων. 

 Το Έμπειρο Εργαλείο. 

 Ερωτήσεις – Συζήτηση. 
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https://www.stratenergyproject.eu/
http://www.strat-energy.eu/
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Η Πράξη "STRATENERGY" συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 


