
  

Παραδοτέο 2.7.3, Σελίδα 1 

 

 

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

στα Δημόσια Κτίρια / STRATENERGY. 

Παραδοτέο του Δήμου Κω: Διαδραστικές Δράσεις ΑΧΕ για Δυναμικές Ομάδες Πληθυσμού Ημερίδες στα Δωδεκάνησα 

(Διαγωνισμοί, Εκδηλώσεις, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) (Παραδοτέο 2.7.3) 

Διαδραστικές Δράσεις για την ΑΧΕ στα Κτίρια  

από τον Δήμο Κω στην Πράξη STRATENERGY 

 

Αντικείμενο 

Στο πλαίσιο του Παραδοτέου 2.7.3 του Δήμου Κω στην Πράξη STRATENERGY, θα πραγματοποιηθούν 

διαδραστικές δράσεις ΑΧΕ για δυναμικές ομάδες πληθυσμού την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 στην Κω στην Κω, 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Κως Hotel, Junior Suites. Οι διαδραστικές δράσεις θα διοργανωθούν 

τόσο με φυσική παρουσία όσο και με την δυνατότητα συμμετοχής μέσω υπολογιστή.   

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

διαδραστικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

της Ελλάδας. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν τέσσερεις διαδραστικές δράσεις ως εξής: 

Η πρώτη δράση θα είναι στοχευμένη και θα απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Συγκεκριμένα θα 

πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο νοσοκομείο της ΚΩ όπου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των δυνατοτήτων για 

την ΑΧΕ στα κτίρια και ενημέρωση για τις δράσεις του STRATENERGY. Στο τέλος θα υπάρχει δυνατότητα 

για συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ και ΕΞΕ σε νοσοκομειακές μονάδες.  

Η δεύτερη δράση θα αποτελείται από δυο θεματικές περιοχές / ημερίδες: 

 Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια, όπου θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα επιδεικτικά 

στρατηγικά έργα του STRATENERGY με στόχο να μεταφερθεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία που 

αποκομίστηκε  σε διάφορους φορείς και ομάδες στόχου.  

 Παρουσίαση Σύγχρονων Εργαλείων Χρηματοδότησης Επενδύσεων για την ΑΧΕ, με στόχο την ενημέρωση 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων ΑΧΕ. 

STRATENERGY



  

Παραδοτέο 2.7.3, Σελίδα 2 

 

 

Οι ημερίδες θα είναι ανοιχτές με έμφαση στα στελέχη και τους εμπλεκομένους στο δημόσιο τομέα. Στο τέλος θα 

υπάρχει δυνατότητα για συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ και ΕΞΕ σε φορείς του 

δημοσίου. 

Η τρίτη δράση θα αφορά την παρουσίαση των δράσεων του STRATENERGY μέσω των κοινωνικών δικτύων 

του Δήμου αλλά και της Πράξης STRATENERGY σε μαθητές και νέους του Δήμου ΚΩ. 

Η τέταρτη δράση θα αφορά την παρουσίαση των δράσεων του STRATENERGY και των αποτελεσμάτων του 

στο τοπικό τύπο.  

Απώτερος στόχος όλων των διαδραστικών δράσεων είναι η ανάλυση των παραμέτρων για την ΑΧΕ μέχρι το 

2030, η ενημέρωση των αποτελεσμάτων του STRATENERGY, για την εφαρμογή www.strat-energy.eu καθώς 

και για τις δυνατότητες υποστήριξης της ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια.  

Την επιστημονική υποστήριξη των σεμιναρίων θα έχει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που είναι ο Τεχνικός Εταίρος της Πράξης 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). 
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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 
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