«Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κα τ ανάλωσης.
Βήματα – Πρακτικές Οδηγίες - Παραδείγματα »
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016, 16.30-20.30, Επιμελητήριο Χανίων, Ελ. Βενιζέλου 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ώρα

Θέμα

16:30

Προσέλευση ‐ εγγραφή

17:00 – 19:00

Τι σημαίνει κτήριο/ξενοδοχείο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
(ορολογία, νομοθεσία). Ευκαιρίες – Οφέλη – Παραδείγματα
Ευκαιρίες για εξοικονόμηση ενέργειας στα ξενοδοχεία – Δυνατότητες
ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καλές πρακτικές.
Αξιολόγηση σκοπιμότητας έργων nZEB σε ξενοδοχεία. Δυνατότητες
χρηματοδότησης σχετικών παρεμβάσεων
Ερωτήσεις ‐ Απαντήσεις

19:00 – 19:15

Διάλειμμα για καφέ

19:15 – 20:30

Βήματα για έργα ανακαίνισης με στόχο σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση
– Ενεργειακή Επιθεώρηση
Παραδείγματα ξενοδοχείων neZEH – Mελέτη περίπτωσης
Ερωτήσεις ‐ Απαντήσεις

20.30

Κλείσιμο

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία neΖΕΗ
Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία neΖΕΗ – Nearly Zero Energy Hotels (Ξενοδοχεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής
Κατανάλωσης*) στοχεύει να στηρίξει τις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα ώστε να ανταποκριθούν τις
προκλήσεις για ανταγωνιστικότητα, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και υιοθέτηση πράσινων
ενεργειακών τεχνολογιών. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη καθώς η Ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει
ότι μέχρι το 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ
παράλληλα οι χώρες της Ευρώπης υποχρεούνται να εφαρμόσουν μέτρα για την ανακαίνιση του υπάρχοντος
κτιριακού αποθέματος προς κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
16 ξενοδοχεία από την Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ρουμανία και Σουηδία εφαρμόζουν ήδη
κατάλληλα μέτρα με στόχο τη μηδενική ενεργειακή κατανάλωση και αποτελούν φωτεινά παραδείγματα
καλής πρακτικής στην Ευρώπη.
Συντονίζεται πανευρωπαϊκά από το Πολυτεχνείο Κρήτης και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Στη δράση συμμετέχουν ως εταίροι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism
Organization, UNWTO), το δίκτυο ΝΕCSTouR (Περιφέρειες της Ευρώπης για ένα Αειφόρο και Ανταγωνιστικό
Τουρισμό), η Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού (REHVA),
ερευνητικά κέντρα, ενεργειακά ινστιτούτα και δημόσιες αρχές από 7 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία,
Σουηδία, Ρουμανία, Κροατία, Βέλγιο). Η πρωτοβουλία στηρίζεται από πλήθος οργανισμών και επιχειρήσεων
του ξενοδοχειακού κλάδου από όλη την Ευρώπη.

*Ένα ξενοδοχείο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας έχει πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν μηδενική ή
πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τις ενεργειακές του ανάγκες θα πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο
βαθμό με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

Μάθετε περισσότερα στο www.nezeh.eu
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