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Αγαπητέ/ή κ./κα., 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή εκδήλωση «Εθνικό Σχέδιο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Επενδύοντας στην ανακαίνιση των κτιρίων

για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον» που θα διοργανωθεί την Πέμπτη 21

Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00 – 16.30 EEST. Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι

το ΙΝΖΕΒ και η GIZ, υποστηρικτικοί εταίροι της εκδήλωσης είναι τα έργα του

Ορίζοντα 2020, iBRoad2EPC και Triple-A καθώς και η πρωτοβουλία Build Back

Better Greece, ενώ η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Renovate Europe

Day 2021.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) διαθέτει 672.5 δις. € σε

δάνεια και επιχορηγήσεις για το μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών

επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, υποστηρίζοντας μεταρρυθμίσεις και

διάφορες επενδύσεις που έχουν αναληφθεί από τα 27 κράτη μέλη. Ο βασικός στόχος

του ΜΑΑ είναι να υποστηρίξει τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ώστε να

γίνουν πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις

ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Για να επωφεληθούν από την

υποστήριξη του ΜΑΑ, τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει τα Σχέδια Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζοντας τις

προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν έως

το 2026.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας είναι δομημένο

πάνω σε τέσσερις πυλώνες συμπεριλαμβανομένου του πράσινου πυλώνα, με

επίκεντρο την Πράσινη Μετάβαση της οικονομίας. Ο πυλώνας -μεταξύ άλλων-

περιλαμβάνει έργα όπως ένα μαζικό πρόγραμμα ανακαίνισης ενεργειακής απόδοσης

για κατοικίες, επιχειρήσεις και κτίρια του ιδιωτικού τομέα. Η διαδικτυακή

εκδήλωση "Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Επενδύοντας

στην ανακαίνιση των κτιρίων για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον", στοχεύει

στην ανάδειξη της σημασίας της ανακαίνισης κτιρίων για την επίτευξη του

μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050.

Προσοχή θα δοθεί στα στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν το στόχο της ΕΕ μέσω

της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, η διαδικτυακή εκδήλωση θα συζητήσει:

Ευκαιρίες και προκλήσεις για την εφαρμογή των επενδύσεων στην

ανακαίνιση κτιρίων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
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Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μακροπρόθεσμες στρατηγικές και στόχους για την ανακαίνιση κτιρίων

στην Ελλάδα.

Νέες απαιτήσεις για την ανακαίνιση κτιρίων σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του

νομοθετικού πακέτου “Fit-for-55”.

Το EU Taxonomy για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση ως μέσο για τον

καθορισμό βιώσιμων επενδύσεων σύμφωνα με υψηλότερα κριτήρια

εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων ως εργαλείο για ολιστικές, σταδιακά

βαθιές ανακαινίσεις που λειτουργούν προς αποφυγήν αποτελεσμάτων

παγώματος ανακαινίσεων.

Τα One Stop Shops ως μηχανισμός που βοηθά περιφερειακές και τοπικές

αρχές να αναπτύξουν κατάλληλα προγράμματα ανακαίνισης και να

παρακολουθούν και μετρούν τις επιδόσεις ανακαίνισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ.

Με εκτίμηση,
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