
 

 

 

 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας  

υπό την αιγίδα της ΠΕΔ Πελοποννήσου   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

«Ο Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για την Ενεργειακή 

Μετάβαση, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

 

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 

Τοποθεσία: Διαδικτυακά (zoom)  

Ώρα/Διάρκεια: 11:00 - 14:30 

 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σας προσκαλεί σε 

διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και 

υπό την αιγίδα της ΠΕΔ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας τις 

δυνατότητες των τοπικών αρχών να συμμετέχουν σε Ενεργειακές Κοινότητες-

ENCREMENCO», με τίτλο «Ο Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για την 

Ενεργειακή Μετάβαση, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην απόκτηση τεχνογνωσίας από το προσωπικό των τοπικών αρχών 

σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες και ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο, τα μέτρα στήριξης, 

τον ενεργειακό συμψηφισμό και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Σε αυτή θα 

παρουσιαστούν επίσης πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες.  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. 

 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://zoom.us/meeting/register/tJUqd-6orzkqHNAjwGgsWEHqGczLQho1FV_a   

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.encremenco.eu, www.ekoin.gr  

ΚΑΠΕ 

Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 

κα Στ. Γενίτσαρη (2106607458, vgenitsari@cres.gr),  

κα Β. Παπαβλασοπούλου (2106603348, vpapa@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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