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From: Dimitris Pallantzas | HPHI <> 
Sent: Friday, May 20, 2022 7:47 PM
To: kmamoulo@admin.duth.gr
Cc: Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου <info@eipak.org>
Subject: Πολυτεχνικές Σχολές - Συνέδριο Παθητικών Κτιρίων - Καβάλα
 
Αγαπητή κα. Μάμουλου,
 
Εκ μέρους του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου,  θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε για τις δράσεις μας στο έργο nZEB Roadshow. Ένα έργο το οποίο αφορά 
την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, τα οποία ευθύνονται για το 40% των εκπομπών 
ρύπων, οι οποίοι προκαλούν την κλιμάτικη κρίση την οποία αρχίσαμε φέτος να βιώνουμε. 
Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας και της Τράπεζας 
της Ελλάδας.
 
Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα στην Καβάλα το διάστημα 2 - 5 Ιουνίου 2022 και θα 
θέλαμε να ενημερώσετε τους φοιτητές των πολυτεχνικών σχολών ώστε να λάβουν 
μέρος στις εκδηλώσεις μας οι οποίες είναι δωρεάν.
 
To Πρόγραμμα καταρτίζεται ως εξής:
Πέμπτη 02.06:

  8.30 – 14.30: Επίσκεψη σχολείων
  17.00 - 20.00: Διαδραστικό Workshop Τεχνικών και Μηχανικών "Παθητικά κτίρια 

και η κατασκευή τους, θερμομόνωση, τοποθέτηση κουφωμάτων, 
αεροστεγανότητα, θερμογέφυρες"

Παρασκευή 03.06:
  8.30 – 14.30: Επίσκεψη σχολείων
  17.00 - 20.00:  Workshop για Μηχανικούς και Τεχνικούς: "Όλα όσα θέλεις να 

μάθεις για τον Μηχανικό Αερισμό, τις Αντλίες Θερμότητας και το κόστος 
κατασκευής του Παθητικού Κτιρίου"

Σάββατο 04.06:
  10.00 – 14.00: Παιχνίδια για παιδιά και μεγάλους
  17.00 - 20.00:  Εταιρείες, Ομιλίες & Παρουσιάσεις Παθητικών Κτιρίων

Κυριακή 05.06:
  10.00 - 12.00: Επίσκεψη Θερμοπλαστική
  12.00 - 13.00: Επίσκεψη σε Παθητικό Κτίριο

0009680120

https://eipak.org/


Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις πλην των 
σχολικών επισκέψεων συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: 
https://docs.google.com/forms/d/1O576kp_vZ0wbfCT0Pzo4pvqJwJeNyuPii4y7Ub8-
inY/edit
 
Ως οργανισμός, είμαστε υπεύθυνοι για το πρόγραμμα εκπαίδευσης ολόκληρου του 
Ευρωπαϊκου Προγράμματος, ενώ έχουμε δημιουργήσει αρκετές πειραματικές διατάξεις 
ως προς τις βασικες αρχές της φυσικής ως προς τη μείωση της ροής θερμότητας στα 
κτίρια.
 
Μπορείτε να δείτε σε δυο σύντομα βίντεο τις προηγούμενες nZEB weeks:

  Τρίκαλα: https://www.youtube.com/watch?v=w15vBYJRlTw 
  Ναύπλιο: https://www.youtube.com/watch?v=yWPOEGQX3EM

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα, στους χώρους του ξενοδοχείου Lucy.
 
Εφόσον υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους φοιτητές μπορούμε να συζητήσουμε και 
για οργανωμένη μεταφορά φοιτητών με πούλμαν και εμείς να καλύψουμε, αν είναι 
εφικτό, τα έξοδα. 
 
Εφόσον σας ενδιαφέρει μπορούμε να μιλήσουμε και τηλεφωνικώς από Δευτέρα. 
Επισυνάπτεται η αφίσα και η πρόσκληση της εκδήλωσης.
 
Με εκτίμηση,
 
 
-- 
 
Dimitris Pallantzas

Applied Mathematical and Physical Sciences NTU Athens
Certified Passive House Designer / Trainer
Building Physicist / Education officer
 
Hellenic Passive House Institute 
Anastaseos 112, 15669, Papagou, Athens, Greece

Tel , Fax: +30 2114081109 Mob: +30 6950741449
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