
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

HAPPEN @ EU Sustainable Energy Week: επισκεφθείτε μας! 
 

Από τις 25 έως  29 Oκτωβρίου2021, το πρόγραμμα μας θα παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αιφόρου 
Ενέργειας (EU Sustainable Energy Week), μέσα από ένα  περίπτερο εικονικής πραγματικότητας στην Έκθεση Ενέργειας 
(Energy Fair). Θα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερα για την MedZEB, να συναντήσετε τους συνεργάτες του 

προγράμματος και να ανακαλύψετε τα χρήσιμα αποτελέσματα του. 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ EUSEW | ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ STAND ΜΑΣ 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Γίνετε ένας MedZEB Ειδικός! Προωθώντας την δυνατότητα εκμετάλλευσης των 
αποτελεσμάτων  

 

 

Είσαι αρχιτέκτονας, μηχανικός ή επαγγελματίας τεχνικός? 

Πλέον είναι διαθέσιμα τα MedZEBinars: μια σειρά 
διαδικτυακών σεμιναρίων πάνω στην προσέγγιση MedZEB και 
στα εργαλεία  που μπορούν να εφαρμοστούν στην ανακαίνιση 
κτιρίων στην περιοχή της Μεσογείου.  

Αυυτο το πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελείται από  5 
Ενότητες που μπορείτε να παρακολουθήσετε όποτε 
επιθυμείτε. Μια τελική εξέταση θα σας δώσει την ευκαιρία να 
αποκτήσετε την Πιστοποίηση MedZEB Expert. 

 

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 

Αυτό το καλοκαίρι λάβαμε μέρος στην πρωτοβουλία Horizon 
Results Booster, μια μοναδική ευκαιρία να αυξήσουμε την 
εκμεταλλευσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου μας.  

Καθώς το έργο μας πλησιάζει στο τελικό του στάδιο, 
επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σε δύο σημαντικά σημεία: 

• Μεγιστοποίηση της ικανότητας χρήσης των 
αποτελεσμάτων από τους εμπλεκόμενους του κλάδου 
των αναβαθμίσεων κτιρίων 

• Να φέρουμε τα αποτελέσματα πιο κοντά στην αγορά 

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

https://eusew.eu/registration
https://eusew.eu/registration
https://eusew.app.swapcard.com/event/eu-sustainable-energy-week/exhibitor/RXhoaWJpdG9yXzU5MTM4Ng%3D%3D
https://eusew.app.swapcard.com/event/eu-sustainable-energy-week/exhibitor/RXhoaWJpdG9yXzU5MTM4Ng%3D%3D
https://medzeb-happen.eu/certification-on-the-renovation-market-medzebinars/
https://medzeb-happen.eu/certification-on-the-renovation-market-medzebinars/
https://medzeb-happen.eu/boosting-our-exploitation-potential-happen-joins-the-horizon-results-booster-initiative/
https://medzeb-happen.eu/boosting-our-exploitation-potential-happen-joins-the-horizon-results-booster-initiative/


NEA ΑΠΟ TON TOMEA ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

 

Προσαρμόζοντας την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων για το 2030 

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) θα ανοίξει 
για αναθεώρηση έως το τέλος του 2021. Αυτή είναι μια ευκαιρία 

διασφάλισης ότι, αυτή η οδηγία επιτρέπει στον τομέα των κτιρίων να 
συμβάλει σημαντικά στους κλιματικούς στόχους του 2030. 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (BPIE) δημοσίευσε μια 
περιγραφή πολιτικής για να σκιαγραφήσει τις βασικές προτεραιότητες 

και να διασφαλίσει ότι αυτή η αναθεώρηση του EPBD αποτελεί 
ορόσημο για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Οι ηγέτες της οικοδομικού τομέα προκαλούν τις Παγκόσμιες Κυβερνήσεις, 
να εντείνουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών για τα κτίρια 

Καθώς πλησιάζουμε στη Διάσκεψη των Μελών των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή (COP 26), περισσότερα από 60 αρχιτεκτονικές, 
κατασκευαστικές και εταιρείες αρχιτεκτονικ΄ςη τοπίου εξέδωσαν την 
ανακοίνωση COP26 1,5 ° C. Είναι μια ανοιχτή επιστολή προς τις κυβερνήσεις, 
που καταδεικνύει τη δέσμευση των επιχειρήσεων και των οργανισμών να 
τηρήσουν τον προϋπολογισμό άνθρακα της Συμφωνίας των Παρισίων 1,5 ° C 
και ζητά από τις κυβερνήσεις να κάνουν το ίδιο. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

 

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus: Από το σχεδιασμό στην αποπεράτωση  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση που καθορίζει την έννοια 
του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. Περιλαμβάνει δράσεις πολιτικής και 

δυνατότητες χρηματοδότησης. 

Περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ θα αφιερωθούν σε νέα ευρωπαϊκά 
έργα Bauhaus από προγράμματα της ΕΕ το 2021 - 2022 και πολλά άλλα 

προγράμματα της ΕΕ θα το ενσωματώσουν ως στοιχείο πλαισίου ή 
προτεραιότητας. ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

European Sustainable Energy Week 
25-29 Οκτωβρίου 2021 – Διαδικτυακά - Πληροφορίες και Εγγραφή 

LIFE in the New European Bauhaus 
15-17 Νοεμβρίου – Διαδικτυακά -Πληροφορίες και Εγγραφή 

Europe, let's cooperate! interregional cooperation forum 
24-25 Νοεμβρίου – Διαδικτυακά - Πληροφορίες και Εγγραφή 

Klimahouse 2022 
26-29 Ιανουαρίου 2022 - Bolzano - Πληροφορίες και Εγγραφή 

 

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συγγραφέα. ο Εκτελεστικός Οργανισμός για Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις (EASME) δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

Ακολουθήστε μας! 

     
 

https://www.bpie.eu/publication/the-make-or-break-decade-making-the-epbd-fit-for-2030/
https://www.bpie.eu/publication/the-make-or-break-decade-making-the-epbd-fit-for-2030/
https://cop26communique.org/communique/
https://cop26communique.org/communique/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4626
https://eusew.eu/
https://eusew.eu/
https://cinea.ec.europa.eu/events/beautiful-sustainable-together-life-new-european-bauhaus_en?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=cleanenergy_october_events4
https://cinea.ec.europa.eu/events/beautiful-sustainable-together-life-new-european-bauhaus_en?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=cleanenergy_october_events4
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4588/save-the-date-europe-let-s-cooperate-2021/?mc_cid=56a279ac41&mc_eid=6d5a3035f1
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4588/save-the-date-europe-let-s-cooperate-2021/?mc_cid=56a279ac41&mc_eid=6d5a3035f1
https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/home
https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/home
http://medzeb-happen.eu/
https://twitter.com/HAPPEN_PROJECT
https://www.facebook.com/HAPPEN.Project/
https://www.linkedin.com/company/happen-eu-project
https://www.youtube.com/channel/UCj-JN0nfjfHC8_hM6mI0MFw

