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Στις 29 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε το νέο
πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Στο πλαίσιο της πρώτης
προτεραιότητας - «Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία», η Επιτροπή ανακοίνωσε την
πρόθεσή της να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία στον
τομέα των κτιρίων με τίτλο Renovation Wave.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, αυτή η
πρωτοβουλία πρέπει να εγκριθεί το τρίτο τρίμηνο
του 2020. Επί του παρόντος, μόνο περίπου το
1% των κτιρίων στην ΕΕ ανακαινίζονται κάθε
χρόνο. Απαιτείται ταχύτερος ρυθμός ανακαίνισης
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Στο πλαίσιο αυτό το INZEB διοργανώνει την
Πέμπτη 28 Μαϊου 2020 στις 13.00 CET (14.00
ώρα Ελλάδας) μία διαδικτυακή συζήτηση με θέμα
το  Renovation Wave και πώς η Ελλάδα θα
μπορούσε να ωφεληθεί από την νέα αυτή
πρωτοβουλία. Η συζήτηση αποτελείται από δύο 
ενότητες.  Στην πρώτη ενότητα συμμετέχουν με
παρουσιάσεις τους εκπρόσωποι του Renovate
Europe Campaign, European Alliance to Save
Energy, BPIE και η Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ κ.
Μαρία Σπυράκη. Στη δεύτερη ενότητα θα
πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των

On 29 January 2020 the European Commission's
new work programme was published. Under the
first priority - 'a European Green Deal', the
Commission announced its intention to launch a
'renovation wave' initiative in the buildings sector.
According to the work programme, this initiative
should be adopted in the third quarter of 2020.
Currently, only around 1 % of buildings in the EU
are renovated each year. A faster rate of
renovation is necessary to improve energy
efficiency and reduce greenhouse gas
emissions. 
In this context, INZEB is organizing on Thursday,
May 28, 2020 at 13.00 CET an online discussion
on the Renovation Wave and how Greece
could benefit from this new initiative. The
discussion consists of two sections.
Representatives of Renovate Europe
Campaign, European Alliance to Save Energy,
BPIE and Mrs Maria Spyraki, MEP, EPP
participate in the first section presenting the
views and recent publications and developments
in regards to the Renovation Wave. In the second
section, there will be an open discussion between
the participants focusing on Greece's position in
relation to the Renovation Wave. The agenda will
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συμμετεχόντων με κύριο θέμα τη θέση της
Ελλάδας σε σχέση με το  Renovation Wave. Η
ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ για
την εγγραφή πατήστε εδώ. H εκδήλωση είναι
ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο. 

be sent to all interested parties upon their
registration. The event is open to all interested
parties and registration can be done here.

Στις 4 και 10 Ιουνίου 2020 έχουν
προγραμματιστεί δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου
iBRoad.
Συγκεκριμένα,  την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 θα
πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή εκδήλωση με
τίτλο “A tour of the iBRoad software tools:
roadmap (iBRoad-Plan) and logbook (iBRoad-
Log)”. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και
για την εγγραφή σας, πατήστε εδώ. 
Η δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση έχει
τίτλο “iBRoad and Building Renovation
Passports: stakeholders’ views” και έχει
προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10 Ιουνίου
2020. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και
για την εγγραφή σας, πατήστε εδώ. 

On  4 and 10 June 2020 two online events are
planned to take place as part of the iBRoad
project.
Specifically, the event entitled "A tour of the
iBRoad software tools: roadmap (iBRoad-
Plan) and logbook (iBRoad-Log)" will take
place on Thursday, June 4, 2020, For more
information and for your registration, click here.
The second event is entitled "iBRoad and
Building Renovation Passports: stakeholders'
views" and is scheduled for Wednesday, June
10, 2020. For more information and to register,
click here.

Το ΙΝΖΕΒ συμμετέχει ως εταίρος σε δύο νέα έργα
τα υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ηorizon 2020
και έλαβαν το "πράσινο φως" με την
ολοκλήρωση της διαδιακασίας αξιολόγησης. Η
υλοποίηση των έργων έχει προγραμματιστεί για
το Φθινόπωρο 2020. 
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν
σύντομα. 

INZEB participates as a consortium partner in
two new projects which were submitted under the
Horizon 2020 funding scheme and received the
"green light" with the completion of the
evaluation process. The implementation of the
projects is scheduled for Autumn 2020.

We will announce more information soon.
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H πρωτοβουλία Energy Democracy
Dialogues είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου
ειδικοί σε θέματα ενέργειας, πολιτικοί,
επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής,
ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της κοινωνίας των
πολιτών και πολίτες συναντιούνται και συζητούν
για το κρίσιμο ζήτημα της Ενεργειακής
Δημοκρατίας.

Οι κύριοι στόχοι των Διαλόγων είναι η
αντιμετώπιση των προκλήσεων ως αποτέλεσμα
της ενεργειακής μετάβασης καθώς και η επιρροή
στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής της
ενεργειακής ατζέντας σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο. Το Energy Democracy
Dialogues  είναι μια πρωτοβουλία του INZEB και
του Electra Energy Cooperative.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις
δραστηριότητες των Διαλόγων μέσω των
σελίδων στο Facebook και στο LinkedIn. 

Διαβάστε περισσότερα

Energy Democracy Dialogues is an open
platform where energy experts, policymakers,
businesses, politicians, academicians, civil
society representatives and citizens meet and
debate on the critical issue of Energy
Democracy.

The main aims of the Dialogues are to address
the energy transition challenges and to influence
the local, regional, national, and continental
energy agendas. 

Energy Democracy Dialogues is an initiative
of INZEB and Electra Energy Cooperative. 

You may follow the Dialogues activities
through Facebook and LinkedIn pages. 

Read more

“Η ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων θα πρέπει
να είναι βασική προτεραιότητα της ΕΕ για την
ανάκαμψή της μετά την COVID-19 περίοδο” είναι
το βασικό μήνυμα της επιστολής που υπέγραψαν
περισσότεροι από 80 φορείς του Renovate
Europe Campaign, μεταξύ αυτών και το INZEB,
και την οποία απέστειλαν σσε αξιωματούχους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το κεντρικό σημείο της επιστολής αφορά στη
πρόταση δημιουργίαs “Ταμείου Ανακαίνισης
Κτιρίων για όλους τους Ευρωπαϊους”
(Renovation Fund for all Europeans), ώστε να
συμπεριληφθεί στο υπό προετοιμασία Σχέδιο
Ανάκαμψης της ΕΕ (EU Recovery Plan). 

Διαβάστε την επιστολή

“Energy renovation of buildings should be central
in supporting the EU in getting back on its feet in
the COVID aftermath”  was the key message of
the letter sent by Renovate Europe
Campaign to EU officials, signed by more than
80 Renovate Europe Campaign Partners,
including INZEB, in which the development of
a Renovation Fund for All Europeans to be
included in the EU Recovery Plan was
proposed. 

Read the letter
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Στο  πλαίσιο του έργου ΒΙΜΕΕΤ προσφέρονται
δωρεάν σεμινάρια κατάρτισης για τη χρήση του
ΒΙΜ ως εργαλείο α) για την Εξοικονόμηση
Ενέργειας στα Κτήρια και β) για το Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Τα σεμινάρια
απευθύνονται σε μηχανικούς αλλά και σε
ενδιαφερόμενους από τον ευρύτερο
κατασκευαστικό τομέα. Το έργο ΒΙΜΕΕΤ
αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης της αγοράς
για κατάρτιση σε σύγχρονα εργαλεία που
καταλήγουν σε έναν ενεργειακά αποδοτικότερο
κατασκευαστικό τομεά. Συνδυάζει τη χρήση του
ΒΙΜ με τις παρεμβάσεις που καταλήγουν σε
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και
προσφέρει την γνώση αυτή μέσω των
σεμιναρίων κατάρτισης. Το έργο είναι
συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. (Horizon
2020) και στην Ελλάδα υλοποιείται από το ΚΑΠΕ.
Στην ιστοσελίδα του έργου https://www.energy-
bim.com/ στην υποκατηγορία «eLearning» (κάτω
αριστερά), βρίσκετε τις απαραίτητες πληροφορίες
(περιεχόμενο, χρονικές απαιτήσεις, κωδικούς
κλπ) των σεμιναρίων τα οποία και παρέχονται
από την e-learning πλατφόρμα του INES (εταίρου
του έργου). Για διευκρινίσεις: emavrou@cres.gr

Training seminars for the use of BIM for Energy
Efficiency and Introduction of BIM Enabled EPC
Assessments are offered free of charge under the
frame of the BIMEET project. All stakeholders in
the building industry could be interested on this
training, especially Architectural design roles and
energy design roles. BIMEET project aims to
leverage the take-up of ICT and BIM through a
significant upgrade of the skills and capacities of
the EU construction workforce. The outcomes are
provided into these training seminars. The project
is co- funded by the EU (Horizon 2020) and in
Greece is implemented by CRES. In the project’s
site https://www.energy-bim.com/ following the
“eLearning” link, (at the left-bottom of the page)
all the relevant information (context, passwords,
duration etc) for the seminars can be found. The
seminars are provided in English by the e-
learning platform of INES (project partner). For
clarifications please contact E.Mavrou
emavrou@cres.gr 
 

Λόγω των εξελίξεων του COVID-19 και των Due to the COVID-19 pandemic and the travel
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ταξιδιωτικών περιορισμών που έχουν θέσει οι
χώρες, η οργανωτική επιτροπή του C4E Forum
2020 αποφάσισε την αναβολή του φόρουμ που
ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί
από 3 έως 6 Ιουνίου 2020.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του C4E Forum
2020 είναι 12-15 Οκτωβρίου 2020 (Δευτέρα έως
Παρασκευή) και ο τόπος συνάντησης είναι στο
ορεινό θέρετρο – Poiana Brasov στη Ρουμανία.

Το INZEB είναι υποστηρικτής του forum.
Δείτε εδώ τους C4E Forum 2020 Ambassadors.

C4E Forum 2020 website

restrictions that the majority of countries have
set, the organising committee of the C4E Forum
2020 decided to postpone the June event that
was planned to take place from 3 to 6 June 2020.

New dates have been announced: C4E Forum
2020 will take place on 12-15
October 2020 (Monday to Friday) at the same
location, the tranquil mountain resort of Poiana
Brasov in Romania.

INZEB is supporting the C4E Forum 2020
organisation. Check out the C4E Forum
2020 Ambassadors.

C4E Forum 2020 website

Το ΙΝΖΕΒ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Εκτιμητών Ελλάδας, διοργάνωσε στις 30
Απριλίου 2020 ένα διαδικτυακό ενημερωτικό
σεμινάριο με θέμα "“Αξιοποίηση νέων
εργαλείων και υπολογιστικών μοντέλων στην
ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των
κτιρίων και στις επενδύσεις” το οποίο
παρακολούθησαν περισσότεροι από 350
εκτιμητές ακίνητης περιουσίας. Στο σεμινάριο
παρουσιάστηκαν τα H2020 έργα iBRoad –
Individual Building Renovation Roadmaps και
Triple A, καθώς και το υπολογιστικό εργαλείο
DREEM. 

Διαβάστε περισσότερα

INZEB, in collaboration with the Association of
Greek Valuers, organised on April 30th, an
online training session entitled “Utilisation of
new tools and models for buildings’
renovation and energy upgrades and for
investments”, which was attended by more than
350 valuation professionals.
During the session the H2020 projects iBRoad –
Individual Building Renovation Roadmaps
and Triple A, as well as at the calculation tool
DREEM. 

Read more

Διαβούλευση: Σχέδιο για το Κλίμα 2030
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της
Πράσινης Συμφωνίας, σκοπεύει να προτείνει την
αύξηση του στόχου για τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ για το 2030
τουλάχιστον -50% και -55% σε σύγκριση με τα

Public Consultation: 2030 Climate Target Plan
As part of the Green Deal, the Commission
intends to propose to increase the EU’s 2030
target for greenhouse gas emission reductions to
at least -50% and towards -55% compared to
1990 levels, in a responsible way. The
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επίπεδα του 1990. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει
διεξοδικά τις κοινωνικές, οικονομικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αύξησης του
στόχου του 2030, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί
πως μέσω της φιλοδοξίας αυτής ενισχύεται η
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, διασφαλίζεται η
κοινωνική δικαιοσύνη και η πρόσβαση σε
ασφαλή, προσιτή και βιώσιμη ενέργεια και
άλλους υλικούς πόρους, ωφελούνται οι πολίτες
και αντιστρέφεται η απώλεια βιοποικιλότητας και
η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο θα παρουσιαστεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 3ο τρίμηνο του
2020. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ καλεί τους πολίτες
και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν
την άποψη τους στο πλαίσιο της Δημόσιας
Διαβούλευσης η οποία θα λήξει στις 23 Ιουνίου
2020. 

👉 Συμμετοχή στη διαβούλευση

Commission will thoroughly assess the feasibility
and the social, economic and environmental
impacts of increasing the 2030 target. This
assessment will look into how to increase
ambition in a way that enhances EU
competitiveness, ensures social fairness and
access to secure, affordable and sustainable
energy and other material resources, benefits
citizens and reverses biodiversity loss and
environmental degradation. The Commission
intends to present a comprehensive plan to
increase the EU 2030 climate target in the third
quarter of 2020. The public consultation -
which will remain open until 23 June 2020 -
invites citizens and organisations to contribute to
the assessment of how to increase the EU 2030
emission reduction ambition in a responsible way.

👉 Join the consultation

Διαβούλευση: Σύμφωνο για το Κλίμα
H διαβούλευση την Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, που
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επικοινωνίας
για την Πράσινη Συμφωνία, θα είναι ανοιχτή έως
τις 27 Μαϊου 2020. Η Επιτροπή επιδιώκει να
συγκεντρώσει στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα
ενδιαφερομένων μερών. Εθνικές, περιφερειακές
και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικές
οργανώσεις, ομάδες καταναλωτών, οργανισμούς
έρευνας και καινοτομίας, καθώς και
μεμονωμένους πολίτες.

👉 Συμμετοχή στη διαβούλευση

Public Consultation: European Climate Pact 
European Commission's public consultation for
the European Climate Pact will be open until
May 27th, 2020. The Commission seeks to
gather input from a broad range of stakeholders,
ranging from national, regional and local
authorities to businesses, unions, civil society
organisations, education organisations,
consumer groups, research and innovation
organisations, as well as individual citizens. How
to participate. 

👉 Join the consultation
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