ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
❖
Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.)
σε συνεργασία με τον

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (ΠΣΥΠΕΝΕΠ)
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
Αίθουσα Συνεδριάσεων ΒΕΑ, Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης στα πλαίσια των νέων
θεσμικών απαιτήσεων, έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα από τις Κοινοτικές
Οδηγίες (31/2010/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων και 27/2012/ΕΕ για
την Ενεργειακή Απόδοση), αναλαμβάνει να ενημερώσει τον τεχνικό κόσμο της
χώρας υπεύθυνα και αντικειμενικά για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της
εξοικονόμησης ενέργειας και της θερμομόνωσης των κτιρίων.

ΣΤΟΧΟΙ
Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εξαρτάται σημαντικά από την απόδοση του
κτιριακού κελύφους, άρα και των δομικών συστημάτων και υλικών που το
απαρτίζουν. Η σωστή επιλογή δομικών προϊόντων για χρήση στο κτιριακό
κέλυφος είναι καθοριστική για την ενεργειακή κατανάλωση, για τη θέρμανση, την
ψύξη και το φωτισμό των κτιρίων.
Με την εφαρμογή των Οδηγιών 31/2010/ΕΕ και 27/2012/ΕΕ για την Ενεργειακή
Απόδοση των Κτιρίων έχουν τεθεί νέες απαιτήσεις τόσο σε τεχνικό επίπεδο για
μειωμένες ενεργειακές καταναλώσεις κτιρίων, όσο και σε σχέση με τη βελτίωση
των συνθηκών αγοράς στον κτιριακό τομέα, καθώς και την αποτελεσματική
ενημέρωση του κοινού.
Με βάση τα παραπάνω σε συνεργασία με τον
Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ),

Πανελλήνιο

Σύλλογο

ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. διοργανώνει στην Αθήνα την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, Τεχνικό
Σεμινάριο με θέμα: «Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιρίων – Η Εφαρμογή των
Κοινοτικών Οδηγιών».
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές
ενότητες:
•

Ολιστική θεώρηση της ενεργειακής αναβάθμιση κτιρίων.

•

Πυροπροστασία Κτιρίων – Αειφορία Θερμομονωτικών Συστημάτων
Ενεργειακής Αναβάθμισης.

•

Επιλογή θερμομονωτικού
απαιτήσεων.

•

Βασικές αρχές σχεδιασμού και εργαλείο
Απόδοσης Κτιρίων nΖΕΒ στην Ελλάδα.

υλικού

στα

πλαίσια

των

σύγχρονων

υπολογισμού

Ενεργειακής

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:
❖ Μελετητές και Γραφεία Μελετών.
❖ Τεχνικές εταιρείες και κατασκευαστές.
❖ Εκπροσώπους της Ελληνικής βιομηχανίας δομικών προϊόντων.
❖ Ομοσπονδίες και επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου:
www.epshellas.com
Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 08/10/2018 ΕΔΩ ή στο e-mail: info@epshellas.com

Μέγας Χορηγός Εκδήλωσης
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