
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

Έρχονται σύντομα: τα HAPPEN MedZEBinars! 

Η ομάδα έργου HAPPEN θα ξεκινήσει τα MedZEBinars: μία σειρά από διαδικτυακά μαθήματα για να ενισχύσετε τις τεχνικές 
σας γνώσεις στην προσέγγιση MedZEB για τη ριζική ανακαίνιση των κτιρίων κατοικιών στην περιοχή της Μεσογείου.  

Τα MedZEBinars αποτελούνται από πέντε ενότητες e-learning, καθεμία από τις οποίες ασχολείται με μία πτυχή της 
προσέγγισης MedZEB. Συνολικά, 11 διαδικτυακά σεμινάρια έχουν βιντεοσκοπηθεί από τους ειδικούς της ομάδας έργου 

HAPPEN, για περίπου 5 ώρες εκπαίδευσης. Τις ερχόμενες εβδομάδες, θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο πρόσβασης στα MedZEBinars και το πώς να επωφεληθείτε από την πιστοποίηση MedZEB Expert. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ  

6η συνάντηση για το έργο HAPPEN  Δύο κοινές εργασίες για την απεικόνιση της προσέγγισης MedZEB  

  

Στις 28 και 29 Ιανουαρίου, η ομάδα έργου HAPPEN 
συναντήθηκε διαδικτυακά για την 6η συνάντηση για το 
έργο. 

Κατά τη διάρκεια των δύο παραγωγικών πρωϊνών, 
συζητήσαμε για τη δουλειά που έχει γίνει και ειδικά για τις 
εναπομένουσες δράσεις μέχρι το επόμενο έργο.  

Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι του HAPPEN θα 
εστιάσουν στον πειραματισμό της πλατφόρμας που 
αφορούν τα πιλοτικά έργα, στην εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων του HAPPEN στην αγορά και στη διάδοση 
της μάθησης και χωρητικότητας των δομικών υλικών. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Δύο κοινές εργασίες που εκπονήθηκαν από τους εταίρους της 
ομάδας έργου HAPPEN έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα σε δύο 
επιστημονικά περιοδικά: 

• Ένα έγγραφο που απεικονίζει την προσέγγιση 
MedZEB δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της συνάντησης 
SSPCR 2019 > ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

• Μια εις βάθος ανάλυση της πιλοτικής δράσης που 
έλαβε χώρα στο Castellon De La Plana στην Ισπανία 
δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό “Applied 
Sciences” > ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

 

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus: συμμετάσχετε στη φάση συν-σχεδιασμού! 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία New European Bauhaus, με στόχο να 
καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πολιτιστική, ανθρωποκεντρική και θετική, 

«απτή» εμπειρία. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελείται από 3 φάσεις: Συν-σχεδιασμός, 
Παράδοση και Διάδοση. Η φάση συν-σχεδιασμού βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει 

μέχρι το καλοκαίρι του 2021: πάρτε την ευκαιρία να συνεισφέρετε!   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Στατιστικά χωρητικότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: νέο σύνολο 
δεδομένων από το IRENA 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) έχει δημοσιεύσει ένα νέο 
σύνολο δεδομένων με ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το δυναμικό 
παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την τελευταία δεκαετία (2011-2020). 
Στο τέλος του 2020, η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
έφτασε τα 2,799 GW, ξεπερνώντας  τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών κατά 50%. 
Περισσότερο από το 80% του συνόλου της νέας χωρητικότητας ηλεκτρικής ενέργειας που 
προστέθηκε το 2020 ήταν ανανεώσιμο, με την ηλιακή και την αιολική ενέργεια να 
αντιπροσωπεύουν το 91% των νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 

 

Αποθηκεύστε την ημερομηνία για την επόμενη Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της ΕΕ! 

Ετοιμαστείτε για την επόμενη Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας που έρχεται τον 
Οκτώβριο του 2021! Το κύριο συνέδριο πολιτικής (25-29 Οκτωβρίου 2021) είναι το 

μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο αφιερωμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
την αποδοτική χρήση ενέργειας στην Ευρώπη. Φέτος, θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακή 

μορφή, με θέμα «Προς το 2030: Αναδιαμόρφωση του ευρωπαϊκού ενεργειακού 
συστήματος». 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus συνέδριο 
22-23 Απριλίου 2021 – Διαδικτυακά – Πληροφορίες & Εγγραφή 

Κοινά Σημεία: Κάνοντας το Κύμα Ανακαίνισης ένα πολιτιστικό έργο  

29 Απριλίου 2021 - Διαδικτυακά - Πληροφορίες & Εγγραφή 

Συνάντηση συντονισμένης δράσης για την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (CAEPBD)  

26-28 Μαΐου 2021 – Διαδικτυακά – Περισσότερες πληροφορίες 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενεργειακής Απόδοσης 2021 

23-25 Ιουνίου 2021 – Wels, Αυστρία & διαδικτυακά - Πληροφορίες & Εγγραφή  

 
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συγγραφέα· ο Εκτελεστικός Οργανισμός μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (EASME) δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχει. 

Ακολουθήστε μας! 
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