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Τι έτοσμε πεηύτει μέτρι ζήμερα ζηο έργο SMEmPower 

Efficiency 
Τν έξγν SMEmPower Efficiency, ην ΕΥξωπαϊθό έξγν γηα ηε βειηίωζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απόδνζεο ζηηο ΜκΕ, εμειίζεθε ζεκαληηθά ζηνΥο ηειεΥηαίνΥο 18 κήλεο. Αξθεηέο δξάζεηο 

θαη λέεο εΥθαηξίεο γηα ΜκΕ θαη επαγγεικαηίεο έχνΥΝ Υινπνηεζεί θαη έχνΥΝ πξνηαζεί. 

1. ΔεκνζίεΥζε ηνΥ άξζξνΥ “Energy  Efficiency  Solutions  for  Small  and  Medium-Sized 

Enterprises”. Η δεκνζίεΥζε, ζε ζΥΝεξγαζία κε ηα αδεξθά έξγα SPEEDIER, E2DRIVER θαη 

innoveas, πεξηγξάθεη ηα θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα αλάπηΥμεο ηθαλνηήηωλ πνΥ έχνΥΝ 

ζχεδηαζηεί ζηα πιαίζηα ηωλ ηεζζάξωλ έξγωλ ηνΥ ΕΥξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο H2020. 
Τα έξγα αΥηά ζηνχεύνΥΝ ζηελ εμάιεηψε ηωλ εκπνδίωλ θαη ζηελ ελζάξξΥΝζε ηωλ ΜκΕ 

λα δηελεξγνύλ ελεξγεηαθνύο 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο. 

ειέγχνΥο, εθαξκόδνληαο ηα πξνηεηλόκελα κέηξα 

2. Πξώηε έθδνζε ηνΥ πξνγξάκκαηνο κατάρτιςθσ (Education and Training – E&T) ηνΥ έξγνΥ 

SMEmPower Efficiency. Η πξώηε έθδνζε ηνΥ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ολοκλθρώκθκε ιδθ 

ζηηο νθηώ ΕΥξωπαϊθέο χώξεο πνΥ ζΥκκεηέχνΥΝ ζην έξγν. Εξαιτίασ ηων περιοριςμών λόγω 

τθσ παλδεκίαο, ηα καζήκαηα των προγραμμάτων θαηάξηηζεο πξνζαξκόζηεθαλ ακέζωο 

θαη οι παξαδόζεηο ζηελ ηάμε κεηαηξάπεθαλ ζε εκπαίδευςθ από απόζηαςθ κε ηε βνήζεηα 

ειδικών εργαλείων τειεθπαίδεΥζεο. Η αΥμεκέλε εΥειημία πνΥ πξνζθέξζεθε, από αυτόν 

ηνλ ηξόπν εθπαίδεΥζεο, επέηξεψε ηελ πξνζέγγηζε ελόο εΥξύηεξνΥ θνηλνύ, 

αΥμάλνληαο ηνλ αξηζκό ηωλ ζΥκκεηεχόληωλ, κεηαηξέπνληαο κηα πξόθιεζε θαη έλα 

πηζαλό εκπόδην ζε κηα εΥθαηξία γηα ην έξγν. 

3. ΚΥθινθνξία ηνΥ Σχεδιαζμού ηοΥ Προγράμμαηος Κατάρτισης και ηοΥ ΕγχειριδίοΥ 

ΕκπαίδεΥζης. Ο Σχεδηαζκόο του  Πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθεη ηηο θνηλέο δνκέο ηνΥ 

Πξνγξάκκαηνο, και νιόθιεξε ηε δηαδηθαζία ζχεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο του από τισ 

νθηώ χώρεσ ζηηο νπνίεο υλοποιείται. Τν Εγχεηξίδην ΕθπαίδεΥζεο είλαη κηα αλαιΥηηθή 

έθζεζε ηνΥ Σχεδηαζκνύ ηνΥ Πξνγξάκκαηνο Κατάρτιςθσ, όπνΥ παξνΥζηάδνληαη νη 

Δηδαθηηθέο Ελόηεηεο του Προγράμματοσ θαη ην πεξηεχόκελό ηνΥο. Θα αλαζεωξείηαη 

ζΥΝεχώο θαη ζα ελεκεξώλεηαη ζύκθωλα κε ηα ζχόιηα πνΥ ιακβάλνληαη από 

ζΥκκεηέχνληεο θαη εθπαηδεΥηέο ςε κάκε ζκδοςθ του Προγράμματοσ. 

4. Έλαξμε ηεο πξαθηηθήο δξάζεο ζε πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ηελ πξώηε έθδνζε 

ηνΥ Πξνγξάκκαηνο Κατάρτιςθσ ηνΥ έξγνΥ SMEmPower, επηιέχζεθαλ αξθεηέο ΜκΕ ωο 

πηινηηθέο εγκαταςτάςεισ, ζηηο νθηώ ζΥκκεηέχνΥζεο Ευρωπαϊκζσ χώξεο. Μέζα από αΥηέο, 

νη εθπαηδεΥΟκελνη εθάξκνζαλ ζηελ πξάμε ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο από ην 

εθπαηδεΥηηθό πρόγραμμα, χξεζηκνπνηώληαο εξγαιεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ελεξγεηαθώλ αναλφςεων θαη πξνηείλνληαο 

ελέξγεηαο γηα θάζε εγθαηάζηαζε. 

ζΥγθεθξηκέλα κέηξα εμνηθνλόκεζεο 

5. ΚΥθινθνξία ηνΥ εξγαιείνΥ Παξαθνινύζεζεο θαη ΣηόχεΥζεο (Monitoring and Targeting 

https://www.mdpi.com/2504-3900/65/1/19
https://www.mdpi.com/2504-3900/65/1/19
https://speedierproject.eu/
https://speedierproject.eu/
https://innoveas.eu/
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– M&T) γηα ελεξγεηαθέο αλαιύζεηο. Aπνηειεί έλα από ηα εξγαιεία ελεξγεηαθώλ 

αλαιύζεωλ ηνΥ έξγνΥ SMEmPower Efficiency πνΥ αλαπηύζζνληαη ζην πιαίζην αΥηνύ. 

Μηα ιεπηνκεξήο αλαθνξά είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ιζηόηοπο ηοσ έργοσ SMEmPower 

Efficiency όπνΥ παξνΥζηάδεηαη ην εξγαιείν Παξαθνινύζεζεο θαη ΣηόχεΥζεο, ην 

νπνίν επηηξέπεη ζηηο ΜκΕ λα πραγματοποιοφν ελεξγεηαθζσ αναλφςεισ θαη λα βελτιώνουν 

ηελ ελεξγεηαθή ηνΥο απόδνζε κέζω απνηειεζκαηηθώλ εθαξκνγώλ. 

6. Έλαξμε ηεο διαδικησακής πλαηθόρμας εκπαίδεσζης ηοσ έργοσ SMEmPower 

Efficiency. Η πιαηθόξκα είλαη αλνηχηή ζε όινΥο ηνΥο πηζαλνύο ζΥκκεηέχνληεο ζην 

εθπαηδεΥηηθό ζεκηλάξην. Αποτελεί τθν θύξηα αλαθνξά θαη απνζεηήξην και 

απεΥζύλεηαη ζε άηνκα πνΥ παξαθνινΥζνύλ ην ΕθπαηδεΥηηθό Σεκηλάξην θαη ςε όζνΥο 
ελδηαθέξνληαη λα κάζνΥΝ 

απνηειεζκαηηθόηεξεο. 

πεξηζζόηεξα ώζηε λα θάλνΥΝ ηηο ΜκΕ ελεξγεηαθά 

 

 

Second edition of the SMEmPower Efficiency E&T 
2θ ‘Εκδοςθ του Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ του ζργου SMEmPower Efficiency 

 

Training course – Edition n.2 Country and reference contact 

Μεταπτυχιακό μάκθμα «Διαχειριςτών 

Ενζργειασ» 

Ζναρξθ και Λιξθ: 5 Ιουνίου 2021 – 10 

Ιουλίου 2021 

Πρακτικι δράςθ (πιλοτικζσ 

εγκαταςτάςεισ): επτζμβριοσ 2021 

ΚΤΠΡΟ - κ. Παναγιώτθσ Καςτανιάσ, 

Λειτουργόσ Σμιματοσ Ενζργειασ & 

Περιβάλλοντοσ Ομοςπονδίασ Εργοδοτών & 

Βιομθχάνων (ΟΕΒ) 

pkastanias@oeb.org.cy 

„Ενεργειακι αποδοτικότθτα και 

βιωςιμότθτα ςε μικρζσ και μεςαίεσ 

επιχειριςεισ (ΜμΕ) για ενεργειακοφσ 

διαχειριςτζσ και ειδικοφσ ςτθν ενζργεια 

Ζναρξθ: επτζμβριοσ 2021 

ΕΛΛΑΔΑ Πανεπιςτιμιο Δ. Μακεδονίασ - 

ΚΕΔΙΒΙΜ), 

smempower.greece@gmail.com 

Energieeffizienz und 

Energiemanagement in Unternehmen 

(KMU) 

Ζναρξθ: 6 επτεμβρίου 2021 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - adelphi research GmbH 

(adelphi), schneller@adelphi.de 

https://smempower.com/
https://smempower.com/
https://training.smempower.com/
https://training.smempower.com/
mailto:pkastanias@oeb.org.cy
mailto:smempower.greece@gmail.com
mailto:schneller@adelphi.de
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Corso E&T “Efficienza energetica e 

sostenibilità per energy manager e 

energy professional nelle PMI” 

Ζναρξθ: 6 επτεμβρίου 2021 

ΙΣΑΛΙΑ - Energiada Ltd (Energiada), 

smempower.italia@gmail.com 

Eficiență și sustenabilitate energetica 

pentru manageri energetici 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ - Technical University of 

Cluj-Napoca, www.decidfr.utcluj.ro 

www.lcmn.utcluj.ro 

Denisa.Stet@ethm.utcluj.ro 

Energetska učinkovitost v malih in 

srednje velikih podjetjih 

ΛΟΒΕΝΙΑ - Industry of Stajerska (SGZ); 

dr. Dragica Marinic, 

dragica.marinic@stajerskagz.si 

Sostenibilidad para gestores y 

profesionales de la energía (en pymes)” 

ΙΠΑΝΙΑ - Universitat Politècnica de 

València (UPV), 

elpealpe@upvnet.upv.es 

Energy Efficiency and Sustainability for 

Energy Managers and Energy 

Professionals (in SMEs) 

Ζναρξθ: επτζμβριοσ 2021 

Η. ΒΑΙΛΕΙΟ - Joao Patacas, 

j.patacas@tees.ac.uk 

 
 

 

Ενδιαφζρεςτε να μάκετε περιςςότερα ι να ςυνεργαςτείτε μαηί μασ ςτο ζργο SMEmPower Efficiency; 

Βρείτε περιςςότερα ςτο smempower.com θ επικοινωνιςτε μαηί μασ με e-mail: 

Γρθγόρθσ Παπαγιάννθσ, ΑΠΘ, , gpapagia@ece.auth.gr 

Agnese Riccetti, Energiada, smeempowerh2020 @gmail.com 

mailto:smempower.italia@gmail.com
http://www.decidfr.utcluj.ro/
http://www.lcmn.utcluj.ro/
mailto:Denisa.Stet@ethm.utcluj.ro
mailto:dragica.marinic@stajerskagz.si
mailto:elpealpe@upvnet.upv.es
mailto:j.patacas@tees.ac.uk
https://smempower.com/
mailto:gpapagia@ece.auth.gr
mailto:smempower.italia@gmail.com

