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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΧΕΔΟΝ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2015
Στις 24 Ιουνίου, 2015, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής
Κατανάλωσης - neZEH» διοργάνωσε στη Νίκαια (Γαλλία) το διεθνές της συνέδριο με θέμα
"Βιώσιμα και Ανταγωνιστικά Ξενοδοχεία μέσω της Ενεργειακής Καινοτομίας".
Συγκεντρώνοντας πάνω από 100 συμμετέχοντες και με πάνω από 300 άτομα να το
παρακολουθούν διαδικτυακά, το συνέδριο αποσκοπούσε στην ανάδειξη των προκλήσεων και
ευκαιριών για ενεργειακή καινοτομία μέσω στρατηγικών σχεδόν μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης, ως μέσο ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στον
ξενοδοχειακό τομέα.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα εξής θέματα: ευκαιρίες και προκλήσεις που
παρουσιάζονται από την εφαρμογή στρατηγικών σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
στον ξενοδοχειακό τομέα, επίδειξη της βιωσιμότητας παρόμοιων έργων σε ξενοδοχεία,
μετάβαση από τις ενεργειακές πολιτικές στον βιώσιμο τουρισμό και πόλεις, η βιωσιμότητα
ως ευκαιρία μάρκετινγκ στον ξενοδοχειακό τομέα και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των
ταξιδιωτών.
Μεταξύ των ομιλητών υψηλού επιπέδου ήταν οι ακόλουθοι: Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EASME,
UNWTO, HOTREC, UNEP, IFDD, TripAdvisor, το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Μαυροβουνίου
και πολλοί άλλοι. Επιπλέον, τρία από τα 16 πιλοτικά ξενοδοχεία neZEH (Cubix - Ρουμανία,
Best Western Ajaccio Amirauté - Γαλλία και Natural Resort Amalurra - Ισπανία), μοιραστήκαν
με το κοινό τα πρώτα τους βήματα και εμπειρίες στην προσπάθεια τους για επίτευξη σχεδόν
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Φέρνοντας μαζί δύο αλληλένδετους, αλλά ταυτόχρονα διαφορετικούς τομείς – τον τουρισμό και
την ενέργεια/κτίρια -, το συνέδριο δημιούργησε μια πλατφόρμα ανταλλαγής και έμπνευσης
για περαιτέρω δράσεις.
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Οι παρουσιάσεις και βιντεογραφήσεις του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα στο

http://www.nezeh.eu/nezeh2015conference/presentations/index.html

Το Συνέδριο neZEH 2015 απέκτησε την ετικέτα Pre-COP21 event, ως μέρος
μιας ολόκληρης εβδομάδας με θέμα «Βιώσιμα κτίρια, πόλεις και περιοχές για
αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής».
Το Συνέδριο neZEH 2015 απέκτησε επίσης την ετικέτα “Energy day” στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW),
συμβάλλοντας στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την
Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία neZEH
Το neZEH (nearly Zero Energy Hotels) είναι ένα έργο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ,
που αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας σε υφιστάμενα
ξενοδοχεία για μετατροπή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω
τεχνικής βοήθειας σε ξενοδόχους και επιδεικτικών έργων. 16 ξενοδοχεία σε 7 ευρωπαϊκές
χώρες βρίσκονται ήδη σε πορεία ώστε να γίνουν neZEH. Μάθετε περισσότερα στο
www.nezeh.eu

Η ΟΜΑΔΑ neZEH
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