
 (http://www.haniotika-nea.gr)

Αναζήτηση

 (http://www.typography-museum.gr/)

(http://www.centrogalileo.gr/)

Εκπροσώπηση του Δήμου Κισάμου στη 2η
Συνάντηση Εργασίας “Κτίρια Μηδενικών
Εκπομπών Διοξειδίου Άνθρακα”

ΤΟΠΙΚΑ (/CATEGORY/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC)

http://www.haniotika-nea.gr/
http://www.typography-museum.gr/
http://www.centrogalileo.gr/
http://www.haniotika-nea.gr/category/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac


Πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα συνεδρίασης στο ΜΑΙΧ στα Χανιά, η 2η Συνάντηση Εργασίας με θέμα “Κτίρια
Μηδενικών Εκπομπών Διοξειδίου Άνθρακα”. Επί της ουσίας, επρόκειτο για μια ενημέρωση και συζήτηση στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Προώθηση των Κτιρίων με μηδενικές εκπομπές CO2, λόγω της χρήσης ενέργειας
σε αυτά/ZEROCO2 – INTERREG EUROPE, http://www.interregeurope.eu/zeroco2”.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Δήμο Κισάμου «Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα ανάπτυξης και συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Συντονιστής του έργου
αυτού, το οποίο άρχισε τον Απρίλιο του 2016 και τελειώνει το Μάρτιο του 2020, είναι το Ενεργειακό Γραφείο του
Ποντρέιβ της Σλοβενίας και συμμετέχουν εκτός από το ΜΑΙΧ, η Περιφέρεια Μολίσε της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο
της Μάλτας, ο Δήμος του Κάουνας της Λιθουανίας, ο Οργανισμός Θερμόπολις της Φινλανδίας, ο Οργανισμός
ΑΒΙΤΕΜ της Γαλλίας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας της Γερμανίας.

Το έργο αυτό, το οποίο πραγματεύεται την ανάπτυξη και σχεδιασμό πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα στα κτίρια λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά, έχει αποτελέσει θέμα αιχμής της
Ευρωπαϊκής πολιτικής τα τελευταία χρόνια καθώς σχετίζεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

Στη Συνάντηση αυτή συμμετείχε και ο Δήμος Κισσάμου, μέσω της Αντιδημάρχου Σταυρούλας Βαρουχάκη, η οποία
μάλιστα, στο περιθώριό της, δήλωσε: Στόχος της συνάντησης ήταν η δημιουργία κτιρίων με σχεδόν μηδενική
ενεργειακή κατανάλωση, η οποία βασίζεται σε χρήση νέων υλικών κατασκευής, με αυξημένες θερμομονωτικές
ικανότητες, καθώς και συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ήδη ενσωματωθεί
στην αντίστοιχη ελληνική και τα κτίρια που θα πρέπει να μετατραπούν είναι τα δημόσια. Ο Δήμος Κισσάμου
δηλώνει “παρών” σε συναντήσεις και συνεργασίες που θα βελτιώσουν τις δημόσιες υποδομές και στηρίζει κάθε



Δήμος Κισάμου (http://www.haniotika-nea.gr/tag/dimos-kisamou/)

(http://www.danos-melakis.gr/)

(http://www.chaniabank.gr)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος είναι όλα τα κτίρια, μετά το 2020 να είναι μηδενικής εκπομπής
διοξειδίου του άνθρακα.» 
—

http://www.haniotika-nea.gr/tag/dimos-kisamou/
http://www.danos-melakis.gr/
http://www.chaniabank.gr/


Ηράκλειο: Βρέθηκε ηρωίνη σε σπίτι πρώην ισοβίτη (http://www.haniotika-nea.gr/210-grammaria-iroinis-
kataschethikan-sto-iraklio/)

Ενημερωτική εκδήλωση για το ασφαλιστικό των Μηχανικών (http://www.haniotika-nea.gr/enimerotiki-
ekdilosi-gia-to-asfalistiko-ton-michanikon/)

Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Τετάρτης (http://www.haniotika-nea.gr/diavaste-sta-chaniotika-nea-tis-
tetartis-30/)

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας: 
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν
προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.

http://www.haniotika-nea.gr/210-grammaria-iroinis-kataschethikan-sto-iraklio/
http://www.haniotika-nea.gr/enimerotiki-ekdilosi-gia-to-asfalistiko-ton-michanikon/
http://www.haniotika-nea.gr/diavaste-sta-chaniotika-nea-tis-tetartis-30/
http://www.haniotika-nea.gr/210-grammaria-iroinis-kataschethikan-sto-iraklio/
http://www.haniotika-nea.gr/enimerotiki-ekdilosi-gia-to-asfalistiko-ton-michanikon/
http://www.haniotika-nea.gr/diavaste-sta-chaniotika-nea-tis-tetartis-30/
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Σχόλιο

Αποστολή

(http://www.haniotika-
nea.gr/author/syntaktiki-

omadad/)
Γράφει

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (http://www.haniotika-nea.gr/author/syntaktiki-omadad/)
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(http://www.kiposcafe.gr)
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ON-LINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
facebook
(https://www.facebook.com/haniotika.nea)

twitter
(https://twitter.com/HaniotikaNea)

youtube
(http://www.youtube.com/user/haniotikanea)

rss
(http://www.haniotika-
nea.gr/feed/)

linkedin
(https://www.linkedin.com/company/-
--
haniotika-
nea)

pinterest
(https://www.pinterest.com/haniotikanea/)

tumblr
(http://haniotika-
nea.tumblr.com/)

ΤΟΠΙΚΑ (/CATEGORY/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC)

ΑΓΡΟΤΙΚΑ (/CATEGORY/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
(/CATEGORY/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)

ΕΛΛΑΔΑ (/CATEGORY/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)

ΟΙΚΟΝOΜΙΑ (/CATEGORY/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)

ΔΙΕΘΝΗ (/CATEGORY/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE)

4 & 2 ΤΡΟΧΟΙ (/CATEGORY/4-2-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%AF)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
(/CATEGORY/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ (/CATEGORY/%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ (/CATEGORY/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ
(/CATEGORY/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(/CATEGORY/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD)
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ΥΓΕΙΑ (/CATEGORY/%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1)

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (/CATEGORY/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/CATEGORY/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1)

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ (/CATEGORY/%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B5%CF%82)

ΣΧΟΛΙΑ (/CATEGORY/%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1)

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (/CATEGORY/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
(/CATEGORY/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82)

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (/CATEGORY/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82)

WEB T.V (/CATEGORY/VIDEO)

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
(/CATEGORY/%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (HTTP://WWW.HANIOTIKA-
NEA.GR/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (HTTP://WWW.HANIOTIKA-NEA.GR/ABOUT/)

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003

Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr (mailto:info@haniotika-nea.gr)

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά

Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900

ads@haniotika-nea.gr (mailto:ads@haniotika-nea.gr)
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