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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #1 – Μάρτιος 2020
ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ;

Το SMEmPower Efficiency είναι το νέο έργο του προγράμματος Horizon 2020 που στοχεύει 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους στις Μικρές και Μεσαίες Επιχει-
ρήσεις (ΜμΕ) με τη βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης και των πόρων τους.
Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια που περιλαμβάνει οκτώ χώρες από τις κύριες γεωγραφικές περιοχές 
της Ευρώπης: Δυτική Ευρώπη (Ισπανία), Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία, Ιταλία), Βόρεια Ευρώπη (Ηνωμένο Βα-
σίλειο), Ανατολική και Νότια Ευρώπη (Ρουμανία, Σλοβενία, Ελλάδα, Κύπρος).

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 οι εταίροι του έργου SMEmPower Efficiency συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη 
Θεσσαλονίκη, σε μια εποικοδομητική και επιτυχημένη διήμερη συνάντηση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
εξετάστηκαν τα κύρια βήματα του έργου, αναλύθηκαν και διευθετήθηκαν τα κρίσιμα σημεία και ορόσημα, και 
κυρίως επαναβεβαιώθηκε η βούληση των εταίρων να εργαστούν από κοινού για τους ίδιους στόχους.

Μετά την εναρκτήρια συνάντηση, το έργο προχωρά με γοργούς ρυθμούς, και συγκεκριμένα με:
• Την έκδοση του πρώτου δελτίου τύπου.
• Την έναρξη λειτουργίας του διαδικτυακού χώρου του έργου.
• Την έναρξη λειτουργίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν το έργο: LinkedIn, Facebook, Twitter.
• Την οργάνωση 8 εθνικών συναντήσεων εργασίας σε κάθε χώρα εταίρο του έργου. Μάθετε περισσότερα 

στην ενότητα «ΣΕ ΒΑΘΟΣ» παρακάτω.
• Την ανάλυση και καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης και των κύριων εμποδίων που αντιμετωπίζουν 

οι ΜμΕ σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής τους διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Μάθετε 
περισσότερα στην ενότητα «ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ» παρακάτω.
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ΣΕ ΒΑΘΟΣ
Οι τελευταίοι δύο μήνες ήταν μια πολύ δραστήρια περίοδος για τους συνεργάτες του SMEmpower, καθώς 
οργανώθηκαν 8 ημερίδες/συναντήσεις εργασίας σε 8 χώρες της ΕΕ, στοχεύοντας στις ΜμΕ, καθώς και στους 
βασικούς φορείς που διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Από-
δοση στην ΕΕ, όπως φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες με σχετικές ειδικότητες, ιδρύματα, Εταιρείες 
παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) κ.α.. Οι κοινοί στόχοι ήταν να παρουσιαστεί το έργο SMEmPower 
Efficiency, και παράλληλα να αναπτυχθεί συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα εμπλεκόμενα 
μέρη. 
Οι συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα εταίρο του έργου παρουσιάζονται αναλυτικό-
τερα παρακάτω.
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ΚΥΠΡΟΣ
• Τίτλος: 1η Συνάντηση Εργασίας του έργου SMEmPower Efficiency στην Κύπρο
• Διοργάνωση: Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ)
• Αριθμός συμμετεχόντων: 15 
• Αποτελέσματα: Κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να ανταλλάξουν απόψεις, με αποτελέσμα-
τα που καλύπτουν διάφορες πτυχές σχετικές με τον τρόπο προώθησης της ενεργειακής 
απόδοσης στις ΜμΕ. Αρχικά εντοπίστηκαν οι κυριότεροι εθνικοί φραγμοί για την εφαρμο-
γή λύσεων ενεργειακής απόδοσης για τις ΜμΕ, παράλληλα με προτάσεις για τη βελτίωση 
του νομοθετικού πλαισίου και των ορίων του. Ένα άλλο βασικό θέμα συζήτησης ήταν το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προβλέπεται στο έργο SMEmPower. Οι συμμετέχοντες δι-
ερεύνησαν πιθανά θέματα που μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, καθώς και 
ζητήματα διαχείρισης και οργάνωσής του, ώστε να μπορέσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
να καταστεί προσβάσιμο και χρήσιμο για τα στελέχη των  ΜμΕ.

ΕΛΛΑΔΑ
• Τίτλος: Συμβάλλοντας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων – το Ευρωπαϊκό έργο SMEmPower
• Διοργάνωση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Αριθμός συμμετεχόντων: 40 
• Αποτελέσματα: Στην Ελλάδα , ΜμΕ με ενδιαφέρον για μείωση της ενεργειακής τους κα-
τανάλωσης και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να 
ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. Το πλαίσιο της 
τρέχουσας κατάστασης και εμπειρίας στην Ελλάδα που αναλύθηκε, θα χρησιμοποιηθεί 
για την βέλτιστη υλοποίηση του έργου. Οι ΜμΕ ενημερώθηκαν σχετικά με τις διαδικασί-
ες βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, μαζί με τις υφιστάμενες υποστηρικτικές 
δράσεις και τα προγράμματα χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα. Η συνάντηση εργασίας 
έδωσε το έναυσμα για τη διαρκή και στενή επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερομέ-
νων μερών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• Τίτλος: Συστάσεις για καλύτερη εφαρμογή μέτρων ενεργειακής-επιθεώρησης στις ΜμΕ - 
Εργαστήριο εμπειρογνωμόνων
• Διοργάνωση: adelphi research gemeinnuetzige GmbH
• Αριθμός συμμετεχόντων: 9 
• Αποτελέσματα: Από τη συνάντηση εργασίας προέκυψαν ιδέες υπό τη μορφή σειράς συ-
στάσεων. Το βασικό εμπόδιο που αντιμετωπίζει η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδο-
σης είναι η οικονομική σκοπιμότητα. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι να κα-
ταστούν πιο προσιτές οι επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις. Όλα τα μέρη συμφώνησαν ότι 
τα αποτελέσματα του ενεργειακού ελέγχου, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν περισσότερο 
με τις ευκαιρίες για προγράμματα ομοσπονδιακών επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων. Μια 
άλλη σύσταση ήταν η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πύλης όπου οι επιχειρήσεις θα μπο-
ρούσαν να έχουν πρόσβαση στο δικό τους προφίλ ενεργειακής απόδοσης, μειώνοντας έτσι 
μακροπρόθεσμα τα εμπόδια στην πληροφόρηση. Επίσης, η πύλη αυτή θα μπορεί να αποτε-
λέσει ένα χώρο όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βλέπουν πως κατατάσσονται μεταξύ 
των ανταγωνιστών τους σχετικά με την ενεργειακή τους απόδοση. Άλλες συστάσεις ήταν: 
περισσότερη υποστήριξη για την εφαρμογή τεχνικών μέτρων, κρατική διασφάλιση της 
ποιότητας του ενεργειακού ελέγχου,  αύξηση της εμπιστοσύνης προς τους ενεργειακούς 
επιθεωρητές (ελεγκτές) και η βελτίωση της εκπαίδευσης σχετικά με την επικοινωνία και 
την παρουσίαση οικονομικών ζητημάτων σκοπιμότητας/βιωσιμότητας για τους ελεγκτές, 
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σαφώς πέρα από την απλή περίοδο αποπληρωμής και τον υπολογισμό των αποδόσεων 
των επενδύσεων. Μια τελευταία πρακτική σύσταση ήταν η εφαρμογή μιας νέας υπηρεσίας 
« audit+», όπου οι επιθεωρητές θα είναι διαθέσιμοι στις ΜμΕ ακόμη και μετά την επιθε-
ώρηση και θα λειτουργούν ως τεχνικοί σύμβουλοι και υπεύθυνοι επικοινωνίας κατά την 
εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

ΙΤΑΛΙΑ
• Τίτλος: 1η Συνάντηση εργασίας SMEmPower Efficiency στην Ιταλία
• Διοργάνωση: EnerGia-Da Srl
• Αριθμός συμμετεχόντων: 17 
• Αποτελέσματα: Η συνάντηση εργασίας διερεύνησε τους φραγμούς στην εφαρμογή της 
Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που εφαρμό-
ζουν οι ΜμΕ κατά την καθημερινή λειτουργία τους. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εργα-
στούν σε ομάδες και να απαντήσουν σε βασικές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις επέτρεψαν να 
εντοπιστούν οι κύριες ανησυχίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ, η τρέχουσα 
κατάσταση και τα κύρια εμπόδια, παράλληλα με πιθανές λύσεις για την παροχή κινήτρων 
για την εφαρμογή λύσεων ενεργειακής απόδοσης. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν 
στα επόμενα βήματα του έργου. Τέλος, η συνάντηση εργασίας αποτέλεσε το σημείο εκκί-
νησης της εμπλοκής των τοπικών φορέων, καθώς και της ευρύτερης ευαισθητοποίησης 
για το έργο και τις ευκαιρίες του.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
• Τίτλος: Εμπόδια και λύσεις στην υλοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη Ρουμανία 
(1η συνάντηση εργασίας του έργου SMEmPower Efficiency στη Ρουμανία)
• Διοργάνωση: Servelect Srl και Technical University of Cluj-Napoca
• Αριθμός συμμετεχόντων: 85 
• Αποτελέσματα: Η πρώτη συνάντηση εργασίας του έργου SMEmPower Efficiency που ορ-
γανώθηκε στη Ρουμανία προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Υπουργείου Ενέργειας και του 
Τύπου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και φυσικά πολλών εκπροσώπων των ΜμΕ. 
Η συνάντηση εργασίας έδωσε την ευκαιρία σε εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών και Νορ-
βηγικών ταμείων και σε εκπροσώπους του Ρουμανικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης 
να κατανοήσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι εταιρείες κατά την πρόσβασή τους σε κεφάλαια. Επιπλέον, εκπρόσωποι του Υπουρ-
γείου Ενέργειας, Οικονομίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ενημερώθηκαν σχετικά 
με τις κύριες ανησυχίες που έχουν οι διαχειριστές ενέργειας όσον αφορά την κατάσταση 
ενεργειακής απόδοσης στη Ρουμανία. Τέλος, η ανοιχτή συζήτηση επέτρεψε την ανταλ-
λαγή επιτυχημένων περιπτώσεων, εμπειριών και συμβουλών για τους διαχειριστές και 
ενεργειακούς ελεγκτές.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
• Τίτλος: 1η συνάντηση εργασίας του έργου SMEmPower Efficiency στη Σλοβενία
• Διοργάνωση: Stajerska Gospodarska Zbornica
• Αριθμός συμμετεχόντων: 14 
• Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν εμπειρογνώμονες από διάφορα πεδία 
του ενεργειακού τομέα (παραγωγή και διανομή ενέργειας, διαχείριση ενεργειακής αποδο-
τικότητας κ.λπ.) μοιράστηκαν τις γνώσεις τους και αντάλλαξαν τις απόψεις τους. Επίσης, 
έλαβαν γνώση σχετικά με το πώς τα περιφερειακά γραφεία ενέργειας μπορούν να συμβά-
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λουν στην επίτευξη του στόχου του έργου. Στα πλαίσια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι 
υφιστάμενοι εθνικοί φραγμοί για τις ΜμΕ στην εφαρμογή λύσεων ενεργειακής απόδοσης, 
όπως είναι οι χαμηλότεροι οικονομικοί πόροι, ο μικρός αριθμός απασχολούμενου προσω-
πικού, το επίπεδο γραφειοκρατίας και η τρέχουσα νομοθεσία.

ΙΣΠΑΝΙΑ 
• Τίτλος: 1η συνάντηση εργασίας του έργου SMEmPower Efficiency στην Ισπανία
• Διοργάνωση: Universitat Politècnica de València (UPV)
• Αριθμός συμμετεχόντων: 23 
• Αποτελέσματα: Η συνάντηση εργασίας του έργου SMEmPower που πραγματοποιήθηκε 
στη Βαλένθια, συγκέντρωσε διάφορους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στην 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης στις ΜμΕ. Μεταξύ των φορέων 
παρουσιάστηκαν επίσης οι επιχειρήσεις, οι ενεργειακοί ελεγκτές, οι ΜμΕ, οι μελλοντι-
κοί επαγγελματίες (τελειόφοιτοι φοιτητές σχολών μηχανικών), τα πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης για τη συζήτηση των κύριων εμποδίων, των προκλήσεων και της πιθανής ωφέ-
λειάς για τις ΜμΕ που εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας. Παρά την 
ευαισθητοποίηση των ΜμΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τις ειδικές και ανε-
ξάρτητες πρωτοβουλίες τους για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστά-
σεις τους, σχολιάστηκε η ανάγκη ύπαρξης ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για τις ΜμΕ 
και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας 
στο χώρο εργασίας τους. Τέλος, η συνάντηση εργασίας αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την 
εμπλοκή των ΜμΕ στις δραστηριότητες και τους στόχους του έργου.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
• Τίτλος: Σεμινάριο ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια του υδρογόνου
• Διοργάνωση: Teesside University
• Αριθμός συμμετεχόντων: 45 
• Αποτελέσματα: Η εκδήλωση ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη όσον αφορά την εμπλοκή 
της στο έργο SMEmPower Efficiency. Οι συμμετέχοντες ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα 
ενεργειακής απόδοσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
τους. Ορισμένα στοιχεία που δείχνουν τα αποτελέσματα είναι: 90 άτομα εγγράφηκαν, 60 
παρακολούθησαν, πραγματοποιήθηκαν 10 ερωτήσεις για επιπλέον πληροφορίες, βρέθη-
καν 5 δυνητικές περιοχές συνεργασίας με μια ΜμΕ (Mabbet), καθώς 1 δυνητικό μνημόνιο 
συνεργασίας.

Σελ. 04
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A unique opportunity 
for SMEs to save 
energy and costs!

     ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ!

» Τον Απρίλιο, μη χάσετε την Έκθεση μιας συγκεντρωτικής ανάλυσης σχετικά με τα επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ των χωρών που συμμετέχουν στο έργο, συμπεριλαμβανόμενων 
και των κύριων εμποδίων που εντοπίστηκαν.

Η Ανάλυση πλαισίου, είναι μια δημόσια Έκθεση που περιέχει τα αποτελέσματα έρευνας μέσω δο-
μημένου ερωτηματολογίου, που διενεργήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2020, σε σχέση 
με το τρέχον και ενδεχομένως βελτιωμένο πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση στη βιομηχα-
νία, τους διαχειριστές ενέργειας, τους επιθεωρητές και τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών.

» Τον Μάιο, μη χάσετε τη δημοσίευση δύο ακόμη Εκθέσεων με πληροφορίες για τις τρέχουσες 
ευκαιρίες χρηματοδότησης και αποτύπωση των παρεχόμενων προγραμμάτων κατάρτισης στις 
χώρες-εταίρους του προγράμματος.

Μηχανισμοί χρηματοδότησης, μία Έκθεση σχετικά με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, τα καθε-
στώτα στήριξης και το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια στις συμμετέχουσες χώρες για το 
2030.

Συστήματα πιστοποίησης/μέθοδοι κατάρτισης, μία έκθεση σχετικά με τα τρέχοντα συστήματα πι-
στοποίησης για διαχειριστές ενέργειας και τους ενεργειακούς ελεγκτές στις χώρες-εταίρους του 
προγράμματος και στην Ευρώπη, αλλά και με τα υπάρχοντα προγράμματα και τις μεθόδους κατάρ-
τισης.

…κατεβάστε εδώ 

» Έναρξη της πρώτης έκδοσης των  προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις ΜμΕ

Μια από τις βασικές δράσεις του έργου είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, το οποίο απευθύνεται σε προσωπικό ΜμΕ που ασχολείται με τη χρήση της ενέρ-
γειας, και προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες των ΜμΕ. Το πρόγραμμα αυτό θα επικε-
ντρωθεί στην παροχή τεχνικών γνώσεων αλλά και οικονομικής αξιολόγησης, για βελτίωση 
των δεξιοτήτων του προσωπικού των ΜμΕ. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα εφαρμόσουν 
στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν σε τουλάχιστον 160 πιλοτικές εγκαταστάσεις. Τα προ-
γράμματα κατάρτισης θα είναι δωρεάν και ανοιχτά σε όλους. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία των 
ΜμΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, αυξάνο-
ντας ταυτόχρονα τις γνώσεις της ομάδας.

…μείνετε συντονισμένοι μέχρι το καλοκαίρι!

» Ανοικτή πρόσκληση για την επιλογή πιλοτικών εγκαταστάσεων

Αρκετές επιχειρήσεις θα επιλεγούν για να επωφεληθούν από την τεχνική υποστήριξη που πα-
ρέχεται από τις ομάδες εργασίας και τους εταίρους της κοινοπραξίας. Θα επεξεργαστούν από 
κοινού αναφορές που θα περιγράφουν λεπτομερώς τα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας για τις επιλεγμένες πιλοτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
δεικτών για σύγκριση. Οι ενδιαφερόμενες ΜμΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προ-
κειμένου να λάβουν υποστήριξη για ενεργειακές επιθεωρήσεις, παροχή τεχνικής βοήθειας και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

… ακολουθήστε μας!

» Ανάπτυξη δωρεάν ηλεκτρονικών εργαλείων

Ανάπτυξη εργαλείων για την ενεργειακή παρακολούθηση και την επιλογή βέλτιστων στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και για την καταμέτρηση και την επαλήθευση των αποτελε-
σμάτων ενεργειακών παρεμβάσεων.

…έρχεται σύντομα στη διαδυκτιακή πύλη του SMEmPower 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
SMEMPOWER EFFICIENCY 

Το SMEmPower Efficiency είναι ένα νέο ερευνητικό έργο, στα πλαίσια του προ-
γράμματος Horizon 2020, που υποστηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜμΕ) στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, για 
μια πιο βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία.

Το έργο στοχεύει στην προώθηση των ενεργειακών ελέγχων και ενεργειακής 
καταγραφής και αξιολόγησης σε επιλεγμένες ΜμΕ και στην υποστήριξη των 
βέλτιστων προτάσεων. Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου θα προσφερθούν ολο-
κληρωμένα και πιστοποιημένα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το 
προσωπικό των ΜμΕ που σχετίζεται με την ενέργεια, καθώς και σύντομη επιτό-
πια κατάρτιση του προσωπικού λήψης αποφάσεων.

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα επικεντρωθούν σε οικονομικά 
και τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται για να εντοπιστούν συγκεκριμένα οικονο-
μικά αποδοτικά μέτρα. Οι εκπαιδευόμενοι θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέ-
κτησαν σε διενέργεια ελέγχων στις ΜμΕ τους, με την υποστήριξη των ειδικών 
του έργου SMEmPower Efficiency.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

www.smempower.com
info@smempower.com

SMEmPower H2020

@SmeH2020 

SMEmPOWER Energy Efficiency

Αυτό το έντυπο εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών του και σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να θεωρηθεί ότι αντανακλά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 
2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 
συμφωνίας χρηματοδότησης υπ’ αριθ. 847132.
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