
Κατάλογος των κτιρίων που έχουν γίνει εκπαιδευτικές επισκέψεις μέχρι σήμερα:

 Blood and Tissue 
Bank of Catalunya 
Barcelona (Ισπανία)

Ανακαίνιση σε κτίριο 
πολυκατοικίας
 Kapfenberg (Αυστρία)

Κτίριο γραφείων 
εταιρείας RCTECH 
Athens (Ελλάδα)

Κτίριο γραφείων 
εταιρείας Salewa 
SpaBolzano (Ιταλία)

Δημοτικό σχολείο 
Oakmeadow 
Wolverhampton 
(Ηνωμένο Βασίλειο)

Kehrerhof Siebeneich 
Bolzano (Ιταλία)

HLFS Forstwirtschaft 
Bruck an der Mur 
(Αυστρία)

Naturaliabau  
Merano (Ιταλία)

Κτίριο γραφείων 
περιφερειακού 
ενεργειακού κέντρου
Szentendre (Ουγγαρία)

Φοιτητικές εστίες 
“Αλίκη Περρωτή”, 
της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής 
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

Το έργο AIDA στοχεύει στην επιτάχυνση της διείσδυσης των Κτιρίων Σχεδόν 
Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nearlyzero-energybuildings-nZEB)στην 
αγορά, κτιρίων δηλαδή που είναι ενεργειακά αποδοτικά και ενσωματώνουν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το έργο φιλοδοξεί να διαδόσει τη γνώση για 
τα κτίρια αυτά μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής 
αυτοδιοίκησηςαλλά και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των κτιρίων.  Έτσι, οι ομάδες στις οποίες απευθύνεται το έργο ΑΙDA είναι 
κυρίως οι εκπρόσωποι φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς είναι εν δυνάμει 
πολλαπλασιαστικοί παράγοντες της αγοράς από την πλευρά της ζήτησης, αλλά 
και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μελέτης/ κατασκευής 
κτιρίων, όπως αρχιτέκτονες και άλλοι μηχανικοί και κατασκευαστές κτιρίων, που 
είναι σημαντικοί παράγοντες από την πλευρά της παροχής υπηρεσιών.

Το έργο AIDA προσφέρει ενημερωτικές/εκπαιδευτικές δράσεις προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες των ομάδων αυτών, όπως επισκέψεις σε υφιστάμενα καινοτόμα 
κτίρια πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, παρουσίαση εργαλείων για τον 
ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων, ενεργό επιστημονική υποστήριξη φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης και στενή συνεργασία με τους επαγγελματίες του κλάδου.
Συνοψίζοντας, ο βασικός στόχος του έργου AIDA είναι η ευρεία εφαρμογή κτιρίων 
σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
συνεισφέροντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για το 2020.

Συνολικός Προϋπολογισμός: € 1.495.244
Διάρκεια:   36 μήνες
Ημερομηνία έναρξης:  Απρίλιος 2012

Ενημερωτικό Δελτίο Ημερομηνία: 04/2013

www.aidaproject.eu

https://twitter.com/AIDAProject
http://www.facebook.com/pages/AIDA-project/453740731312775
http://www.aidaproject.eu/


Εκδηλώσεις 
που έχει 
συμμετάσχει 
το AIDA
WSED 2013 
Συνέδριο: «European 
nearly Zero Energy 
Buildings
Wels, Αυστρία
Το συνέδριο World Sustainable 
Energy Days διοργανώνεται από 
τον οργανισμό Energiesparver-
band, της Αυστρίας, και έχει 
ως σκοπό την προώθηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας 
και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Annual Carbon 
Reduction  
Conference 
Edinburgh, Ηνωμένο 
Βασίλειο

Ecobuild  
conference 
London, Ηνωμένο 
Βασίλειο

Συνεργασία με δράσεις 
άλλων αντίστοιχων έργων 
  Repowermap

 Entranze

 Build-up Platform

 ManagEnergy portal

 Austrian klima: aktiv programme

 EnergyCities

Επερχόμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις:
Για το υπόλοιπο 2013 προβλέπεται σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων σε κτίρια (οι περισσότερες είναι επισκέψεις  
σε εθνικό επίπεδο, αλλά προγραμματίζονται και μερικές επισκέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Ανάμεσα στις τοποθεσίες 
που έχουν ήδη επιλεγεί είναι: Amstetten –  Αυστρία, Graz –  Αυστρία, Kapfenberg –  Αυστρία, Bolzano –  Ιταλία,  
Szentendre – Ουγγαρία, Larajasse –  Γαλλία, Mataro – Ισπανία, Barcelona –  Ισπανία andZaragoza – Ισπανία. 
Μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα νέα σχετικά με το έργο AIDA μέσω Facebook: www.facebook.com/aidaproject2012 
ήμέσω Twitter.

Το έργο AIDAθα παρουσιαστεί 
εντός του 2013 στις παρακάτω 
εκδηλώσεις: 
Energy Cities’ Annual Rendezvous 
Växjö, Σουηδία
BUILDING THE ENERGY TRANSITION 
24-26 Απριλίου 2013, συνδιοργάνωση της  
πόλης του Växjö και του Σουηδικού δικτύου 
Klimatkommunerna, με τη συνεισφορά του 
Πανεπιστημίου Linnaeus University (LNU)

CONSTRUMAT 2013 
Βαρκελώνη, Ισπανία
Οι 65 καλύτερες κτιριακές λύσεις παγκοσμίως θα παρουσιαστούν στην έκθεση «Building Solutions World Congress» με 
στόχο την αποκάλυψη των σημαντικών παραγόντων επιτυχίας.

Ημερίδα για Δήμους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην  Πρίστινα, Κόσσοβο. 
Στοχευμένη σε δήμους που ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό και κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης

«South-East European Eco forum»
Σόφια, Βουλγαρία
«Nearly Zero-Energy Buildings - Why?» O Raphael Bointner, συντονιστής του έργου AIDA, θα μιλήσει σχετικά με την 
αυξανόμενη ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας για καινοτόμα κτίρια.

AIDA Newsletter

Το έργο AIDA υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy for Europe – IEE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Date: 04/2013

Συνεργαζόμενοι Δήμοι 
Ισπανία  Torroella de Montgri, Gualta, Ordis, Girona, Tarragona,  
   Figueres, Maia de Montcal, Murcia

Αυστρία  Hohe Wand, Gutenstein, Hartberg, Gleisdorf, Weiz

Ιταλία  Bolzano, Merano, Brixen

Γαλλία  Beaujolais Val de Saone

Ελλάδα  Irakleio, Maroussi

Ουγγαρία Gödöllő

Ηνωμένο Wolverhampton, Hampshire Council, Grampian  
Βασίλειο  Regional Council

www.wsed.at
http://www.sepaview.com/event/5th-annual-carbon-reduction-commitment-conference?doing_wp_cron=1365075204
http://www.sepaview.com/event/5th-annual-carbon-reduction-commitment-conference?doing_wp_cron=1365075204
http://www.sepaview.com/event/5th-annual-carbon-reduction-commitment-conference?doing_wp_cron=1365075204
http://www.ecobuild.co.uk/conference.html
http://www.ecobuild.co.uk/conference.html
www.facebook.com/aidaproject2012
http://www.energy-cities.eu/Vaxjo-2013-Sweden
http://www.construmat.com/
http://www.4biomass.eu/en/news-events/event-south-ndash-east-european-eco-forum-2013
https://twitter.com/AIDAProject
http://www.facebook.com/pages/AIDA-project/453740731312775
http://www.entranze.eu/
http://www.energy-cities.eu/
http://www.buildup.eu/
http://www.klimaaktiv.at/
http://www.repowermap.org/
http://www.aidaproject.eu/

