Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πρόσκληση
«Ενισχύοντας τις δυνατότητες των τοπικών αρχών να συμμετέχουν σε
Ενεργειακές Κοινότητες»
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου
Διοικητήριο Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου),
41110 Λάρισα

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας [ΚΑΠΕ] σας προσκαλεί σε
εκδήλωση η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας τις δυνατότητες
των τοπικών αρχών να συμμετέχουν σε Ενεργειακές Κοινότητες - ENCREMENCO», η
οποία τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει:

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ με τίτλο: «Συμμετοχή των τοπικών αρχών στην ίδρυση
Ενεργειακής Κοινότητας»
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
8:30-14:00
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της τεχνογνωσίας του προσωπικού των
τοπικών αρχών σχετικά με τις δυνατότητες που δίνονται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού να
ιδρύουν/συμμετέχουν Ενεργειακές Κοινότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4513/2018.
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο, τα
οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης καθώς επίσης ο ενεργειακός συμψηφισμός, ο
εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός και πρακτικές από την Ελλάδα
και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες.

►Το

εργαστήριο απευθύνεται στα στελέχη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών

της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η είσοδος στο εργαστήριο είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται προεγγραφή μέσω της
ακόλουθης φόρμας εγγραφής : https://forms.gle/Ym1YWBA42YqAviEH6
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Β. Ανοικτή Συζήτηση με θέμα «Οι ενεργειακές κοινότητες ως ευκαιρία για τη
δημιουργία ενός κοινού οράματος για την ενεργειακή μετάβαση των τοπικών
κοινωνιών»
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
17.00-20.00
Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν τα οφέλη, οι πρωτοβουλίες και οι
προκλήσεις από τη συμμετοχή πολιτών και ΜΜΕ σε μια Ενεργειακή Κοινότητα.

► Η εκδήλωση απευθύνεται σε πολίτες που θέλουν ή / και ήδη συμμετέχουν σε μια
Ενεργειακή Κοινότητα καθώς και σε ΜΜΕ και κοινωνικές επιχειρήσεις.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται προεγγραφή μέσω της
ακόλουθης φόρμας εγγραφής : https://forms.gle/tvwKfkt7hFr8g6378

Πληροφορίες:
ΚΑΠΕ
Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς
κα Β. Παπαβλασοπούλου (210660333348),
email: ekoin@cres.gr

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) θα συνεχίσει να σας ενημερώνει για τις
δράσεις (ενημερωτικά δελτία, προσκλήσεις για εκδηλώσεις κλπ.) του Ευρωπαϊκού έργου ENCREMENCO,
δεδομένου ότι τα δεδομένα της διεύθυνσης email σας γίνονται νόμιμα αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με
το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 3471/2006 «για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νέου Κανονισμού
2016/679/ΕΕ σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
από τις 25 Μαΐου 2018.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη λήψη emails όπως το παρόν, δηλώστε το σε εμάς με
αποστολή email στη διεύθυνση ekoin@cres.gr στο οποίο θα εξειδικεύετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε
περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις του έργου ENCREMENCO.
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