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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #3 – 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, το έργο SMEmPower Efficiency γιόρτασε την ολοκλήρωση    ετών 
από την έναρξή του και τώρα διανύει το 3ο και τελευταίο έτος του!
Υπάρχουν ακόμη πολλές πρωτοβουλίες με δυνατότητα συμμετοχής και ευκαιρίες προς όφελος 
των εμπλεκομένων, όπως το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα εργαλεία ενεργειακής 
ανάλυσης, και πολλά περισσότερα.  
Τόσο το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και τα εργαλεία, χρηματοδοτούνται εξολο-
κλήρου από το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’, οπότε δεν υπάρχει κόστος για τους συμμετέχοντες 
και τους χρήστες, αντίστοιχα. 
Ανακαλύψτε περισσότερα στη συνέχεια αυτού του ενημερωτικού δελτίου. 

ΣΕ ΒΑΘΟΣ

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων του προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχει ολοκληρωθεί στις οχτώ χώρες της ΕΕ που συμ-
μετέχουν στο έργο. Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τις σημαντικότερες στιγμές από τον δεύτερο κύκλο, καθώς και πληροφορίες για 
συμμετοχή στον επόμενο Τρίτο Κύκλο.
Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν, χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες, καθώς χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα του ‘Ορίζο-
ντα 2020’.
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SMEmPower NEA #1 - Το έργο SMEmPower Efficiency συμμετείχε ενεργά στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (EUSEW 2021), μαζί με τα έξι ‘αδελφά’ έργα του προγράμματος ‘Ορίζοντας 2020’, 
innoveas, E2DRIVER, DEESME, ICCEE, Speedier και Triple-A. Μπορείτε να βρείτε το βίντεο και το υλικό από τη συνε-
δρίαση για να τα δείτε και να τα κατεβάσετε εδώ.

SMEmPower NEA #2 -  Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του έργου SMEmPower 
Efficiency έχει ολοκληρωθεί. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που υλοποιούνται στις οχτώ χώρες που συμμετέχουν στο έργο στην ενότητα ΣΕ ΒΑΘΟΣ παρακάτω.

SMEmPower NEA #3 - Με βάση την ανάδραση από τον πρώτο κύκλο μαθημάτων του προγράμματος Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, ο Σχεδιασμός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσαρμόστηκε κατάλληλα, με ανανεωμένη πε-
ριγραφή του σχεδιασμού και της διαδικασίας υλοποίησης, και με μια νέα έκδοση του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου, 
στο οποίο παρουσιάζονται οι Εκπαιδευτικές Ενότητες. Θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου 
SMEmPower Efficiency. 

SMEmPower NEA #4 - Το Εργαλείο Παρακολούθησης & Στόχευσης (Μ&Τ) και το Εργαλείο Μέτρησης & Επαλήθευ-
σης (M&V), εργαλεία για ενεργειακές αναλύσεις, είναι τώρα διαθέσιμα δωρεάν για χρήση από τις Μικρές και Με-
σαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τους χρήστες, online και offline. Τα εργαλεία επιτρέπουν στις ΜμΕ να παρακολουθούν 
την ενεργειακή τους συμπεριφορά και να βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση με αποτελεσματική εφαρμογή 
μέτρων, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να μετρηθούν και να επαληθευτούν. Ένας οδηγός για τη χρήση των 
εργαλείων M&T και M&V είναι επίσης διαθέσιμος online εδώ.

SMEmPower NEA #5 - Και ο δεύτερος κύκλος της Πρακτικής δράσης σε πιλοτικές εγκαταστάσεις (ΜμΕ) ολοκλη-
ρώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του έργου SMEmPower Efficiency. Μπορείτε 
να μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις επιλεγμένες πιλοτικές εγκαταστάσεις στις 
οχτώ χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο, στην έκθεση Sites Evaluation Reports, στην ενότητα Αποτελέσματα 
της ιστοσελίδας του έργου SMEmPower Efficiency.

https://eusew.eu/
http://smempower.com/sister-projects/
https://smempower.com/eusew-2021/
http://http
http://http
https://smempower.com/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/?lang=el
https://smempower.com/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/?lang=el
https://smempower.com/tools/
https://smempower.com/mt-and-mv-tools/
https://smempower.com/mt-and-mv-tools-guide
https://smempower.com/wp-content/uploads/2021/07/D5.2-Sites-evaluation-reports.pdf
https://smempower.com/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/?lang=el
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ΚΥΠΡΟΣ  
Μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχειριστών Ενέργειας»

» Ημερομηνία έναρξης/λήξης: Ιούνιος - Ιούλιος 2021 (θεωρητική εκπαίδευση); 
Σεπτέμβριος 2021 (πρακτική δράση)
» Αριθμός συμμετεχόντων:  31

» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (OEB) σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, προχώρησαν στη διοργάνωση του 2ου Μεταπτυχιακού προγράμματος για την 
εκπαίδευση «Διαχειριστών Ενέργειας», που ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου 2021. Όλα τα μαθήματα παραδόθη-
καν διαδικτυακά, κάθε Τετάρτη απόγευμα 19:30-21:00 και Σάββατο πρωί 9:30-13:00. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή 31 ατόμων.
Το 3ο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, απαρτιζόμενο τόσο από θεωρητικές διαλέξεις, 
όσο και από την πρακτική δράση, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ξεκινώντας στις 20 
Νοεμβρίου 2021, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2022. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα παραδίδεται χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως μεθόδων μά-
θησης. Σε αυτόν τον τρίτο και τελευταίο κύκλο του προγράμματος, ο οποίος διοργανώνεται στην Κύπρο 
στα πλαίσια του έργου SMEmPower Efficiency, συμμετέχουν 35 άτομα.
Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει εγκρί-
νει το Μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχειριστών Ενέργειας» ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα για διαχειριστές 
ενέργειας που πληροί τα διατάγματα και τις απαιτήσεις της Εθνικής νομοθεσίας (ΚΔΠ 344/2016).

» Συμμετοχή ΜμΕ και πιλοτικές εφαρμογές: Στον δεύτερο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
υπήρχαν συμμετοχές από 15 ΜμΕ, προερχόμενες από ποικίλους τομείς, όπως από τον τομέα της μετα-
ποίησης, των κατασκευών, της παροχής ενέργειας, τον τομέα δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής κα-
ταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων, 
από τον τομέα χονδρικού και λιανικού εμπορίου και από τον τομέα των επαγγελματικών, επιστημονικών 
και τεχνικών δραστηριοτήτων. Τέσσερις από αυτές τις ΜμΕ δεσμεύτηκαν ως πιλοτικές εγκαταστάσεις 
του έργου, παρέχοντας απαραίτητα δεδομένα για χρήση στα πλαίσια της πρακτικής δράση. Για κάθε μια 
από τις πρακτικές ασκήσεις, κάθε μια από τις τέσσερις ομάδες που διαμορφώθηκαν παρέδωσε μία υψη-
λής ποιότητας τεχνική αναφορά, που περιείχε τα στοχευμένα μέτρα που επιλέχθηκαν για βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοση κάθε μιας από τις ΜμΕ, μέσω διεξαγωγής τεχνικοοικονομικής ανάλυσης.

» Στοιχεία επικοινωνίας για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τα υπόλοιπα που ακο-
λουθούν: κ. Παναγιώτης Καστανιάς, Λειτουργός Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ομοσπονδίας 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), pkastanias@oeb.org.cy

POWER SYSTEMS LABORATORY

ARISTOTLE UNIVERSITY OF
THESSALONIKI

ΕΛΛΑΔΑ
‘Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς 
διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

» Ημερομηνία έναρξης/λήξης: Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021
» Αριθμός συμμετεχόντων: 45

» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2021. Τόσο οι διαλέξεις όσο και η πρακτική δράση, σε συνεργασία με ελληνικές ΜμΕ, 
διενεργήθηκαν αποκλειστικά διαδικτυακά. Ο δεύτερος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος πιστο-
ποιείται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
με 5 μονάδες ECTS. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημοσιεύτηκε σε αρκετές ιστοσελίδες, κερδίζοντας 
μεγάλη προσοχή μεταξύ των επαγγελματιών ενέργειας, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον συμμετοχής. 
Επιλέχθηκαν συνολικά 45 άτομα για να το παρακολουθήσουν. Η επαγγελματική εμπειρία, η συνάφεια των 
σπουδών τους και οι βαθμολογίες τους χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια επιλογής. Όσοι δεν επιλέχθηκαν 
κλήθηκαν να υποβάλουν αίτηση για τον τρίτο κύκλο που θα διεξαχθεί το διάστημα Φεβρουαρίου-Απριλίου 
2022. Τέλος, για τους ενδιαφερόμενους που δεν έλαβαν μέρος στα μαθήματα, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο 
που έχει διαμορφωθεί για τα μαθήματα είναι διαθέσιμο με ανοιχτή πρόσβαση στην ιστοσελίδα του έργου 
SMEmPower (smempower.com).

» Συμμετοχή ΜμΕ και πιλοτικές εφαρμογές: Στον δεύτερο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος, επτά 
MμE συμμετείχαν ως πιλότοι, παρέχοντας τα απαραίτητα δεδομένα για χρήση στο πλαίσιο της πρακτικής 
δράσης. Σε κάθε μία από αυτές, εξετάστηκαν και διερευνήθηκαν ειδικές περιπτωσιολογικές μελέτες 
για τις παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Οι 
MμE δραστηριοποιούνται σε διάφορους οικονομικούς τομείς, από μεταποίηση έως παροχή υπηρεσιών. 
Επίσης, είναι γεωγραφικά διασκορπισμένες σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου, ήταν διαθέσιμες διάφορες πε-
ριπτωσιολογικές μελέτες για ανάλυση, οι οποίες βοήθησαν στη διαμόρφωση και την ανάδραση σχετικά 
με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε περισσότερους από έναν τομείς ΜμΕ.

» Στοιχεία επικοινωνίας για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τα υπόλοιπα που ακο-
λουθούν: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Καθ. Γεώργιος Χριστοφορίδης, gchristoforidis@uowm.gr

http://pkastanias@oeb.org.cy
http://gchristoforidis@uowm.gr 
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ΙΤΑΛΙΑ
Corso E&T “Efficienza energetica e sostenibilità 
per energy manager e energy professional nelle PMI”

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Energieeffizienz und Energiemanagement 
in Unternehmen (KMU) 

» Ημερομηνία έναρξης/λήξης: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2021 
» Αριθμός συμμετεχόντων: 39

» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Το εξ αποστάσεως διαδικτυακό μάθημα προσφέρει μια εύκολη και κα-
τανοητή εισαγωγή στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και διαχείρισης. Σχεδιάστηκε για τη στήριξη 
των ΜμΕ στην εφαρμογή μέτρων που αυξάνουν την ενεργειακή τους απόδοσης. Στον τελευταία κύκλο 
του προγράμματος, που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2021, οι 
συμμετέχοντες έμαθαν για διάφορα μέτρα ενεργειακής βελτιστοποίησης και τις επιλογές χρηματο-
δότησής τους. Επίσης, απέκτησαν μια εικόνα του τοπίου των χρηματοδοτήσεων στη Γερμανία, ενώ θα 
έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν ενεργειακούς ελέγχους. Μια ολιστική προσέγγιση χρησιμοποι-
ήθηκε για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν, σε επίπεδο ενδιαφερό-
μενων μερών, επιχειρήσεων και θεσμικών οργάνων. Στόχος του τρέχοντος κύκλου μαθημάτων ήταν να 
ενθαρρυνθεί ένας σημαντικός αριθμός ΜμΕ και οι εργαζόμενοί τους, ώστε να συμμετέχουν στο μάθημα 
και στην πρακτική δράση του επόμενου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποιεί-
ται από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022.

» Συμμετοχή ΜμΕ και πιλοτικές εφαρμογές: Η συμμετοχή των εταιρειών-πιλότων πραγματοποιήθηκε 
από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2021, παράλληλα με τον δεύτερο κύκλο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Αρχικά, ένας μεγάλος αριθμός MμE προσεγγίστηκε από τη Γερμανική Εμπορική Ένωση 
και την Ένωση Εμπόρων Λιανικής. Οι προσκλήσεις που δόθηκαν εμπεριείχαν πρόσθετες πληροφορίες 
για τις ΜμΕ σχετικές με την εκπαίδευση και τη συμμετοχή τους ως πιλοτικές εταιρείες στο πλαίσιο 
της πρακτικής δράσης. Μέσω της άμεσης επαφής, οι μεμονωμένες MμE ενθαρρύνθηκαν να συμμετά-
σχουν στα μαθήματα κατάρτισης και στην πρακτική δράση.
Οι ΜμΕ προέρχονται από διάφορους οικονομικούς τομείς: 
- Παραγωγής: τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, εργαλείων (αυτοκινητοβιομηχανία);
- Κατασκευαστικός τομέας
- Συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Αριθμός πιλοτικών εταιρειών Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021: 6

» Στοιχεία επικοινωνίας για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τα υπόλοιπα που ακο-
λουθούν: adelphi research GmbH (adelphi), schneller@adelphi.de 

» Ημερομηνία έναρξης/λήξης: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2021
» Αριθμός συμμετεχόντων: 40

» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Ο δεύτερος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος ξεκίνησε στις 6 
Σεπτεμβρίου με 40 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. Το ιταλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πιστο-
ποιημένο από το Πολυτεχνείο της Βαλένθια με 5 μονάδες ECTS. Η διεξαγωγή τόσο των μαθημάτων, όσο 
και των πρακτικών δράσεων, σε συνεργασία με τις ΜμΕ, έγινε αποκλειστικά απομακρυσμένα. Οι συμ-
μετέχοντες παρακολούθησαν διαδικτυακά μαθήματα διαφόρων τομέων του πεδίου της ενεργειακής 
απόδοσης, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από έμπειρους εκπαιδευτές. Οι κύριοι στόχοι ήταν: η κατάρ-
τιση του προσωπικού των MμE ώστε να τους επιτραπεί να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να 
προσδιοριστούν τα πλέον οικονομικά αποδοτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για τις περιπτώσεις 
των ΜμΕ-πιλότων, να πυροδοτήσει νέες συνέργειες θέσεων εργασίας και συνεργατικές σχέσεις. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 19 Νοεμβρίου με την παρουσίαση τριών ενεργειακών 
ελέγχων από τις τρεις πιλοτικές περιπτώσεις.

» Συμμετοχή ΜμΕ και πιλοτικές εφαρμογές:  Στο πρόγραμμα κατάρτισης συμμετείχαν MμE από διαφο-
ρετικούς τομείς. Δύο πιλοτικές περιπτώσεις στον τομέα των βιομηχανικών πλυντηρίων και μία στον 
τομέα της προμήθειας τροφίμων. Οι πιλοτικές εγκαταστάσεις επωφελήθηκαν από την τεχνική υποστή-
ριξη που παρείχαν οι ομάδες εργασίας και έλαβαν λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τα προτεινόμενα 
μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για τη δομή τους, με οικονομικούς δείκτες που επιτρέπουν τη σύγκριση.

» Στοιχεία επικοινωνίας για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τα υπόλοιπα που ακο-
λουθούν: Energiada Ltd (Energiada), Agnese Riccetti, smempower.italia@gmail.com

»  Άλλα – Όμιλος Δικτύου Ιταλίας: Ένας από τους στόχους του έργου “SMEmPower Efficiency” είναι η 
προώθηση και η δημιουργία ενός δικτύου επαγγελματιών που μπορούν να επωφεληθούν από την κοινή 
εμπειρία. Στην Ιταλία πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν οι συμμετέχοντες 
του πρώτου και του δεύτερου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος, με στόχο τη δημιουργία ενός 
εθνικού δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Energiada Ltd 
(Energiada), smempower.italia@gmail.com

mailto:schneller%40adelphi.de%20?subject=
mailto:smempower.italia%40gmail.com?subject=
mailto:smempower.italia%40gmail.com?subject=
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Energetska učinkovitost v malih in srednje velikih podjetjih

» Ημερομηνία έναρξης/λήξης:  Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021
» Αριθμός συμμετεχόντων: 26

» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου και ολοκλη-
ρώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2021. Παραδόθηκε διαδικτυακά λόγω των περιορισμών του COVID-19, από 
τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχο-
ντες ήταν εργαζόμενοι σε ΜμΕ, οι οποίοι μπορούσαν να αποκτήσουν δεξιότητες στην ενεργειακή από-
δοση και διαχείριση, να εξετάσουν πρακτικές περιπτωσιολογικές μελέτες, και έτσι να αυξήσουν το 
ενεργειακό δυναμικό των εταιρειών τους. Μοιράστηκαν πληροφορίες και υλικό, όπως διαδικτυακά 
εργαλεία, εγχειρίδιο κατάρτισης και εκπαιδευτικά μαθήματα από ικανούς και αναγνωρισμένους ειδι-
κούς. Οι κύριοι στόχοι ήταν: η ενημέρωση σχετικά με το έργο SMEmPower Efficiency, η απόκτηση νέων 
γνώσεων και ικανοτήτων, και η ενθάρρυνση των νέων ΜμΕ και των υπαλλήλων τους να συμμετέχουν 
στον τρίτο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος τον Ιανουάριο / Φεβρουάριο του 2022.

» Συμμετοχή ΜμΕ και πιλοτικές εφαρμογές: Χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας: ηλε-
κτρονικά ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονική πρόσκληση συμμετοχής. Υπήρξε επικοινωνία με περίπου 
1000 MμE, ενώ οκτώ ΜμΕ επιλέχθηκαν ως πιλοτικές περιπτώσεις μελέτης στον δεύτερο κύκλο. Οι 
συμμετέχοντες από MμE και οι πιλοτικές εταιρείες προέρχονται από διάφορους οικονομικούς τομείς: 
παραγωγή πλαστικών προϊόντων, μηχανημάτων, οργάνων και συσκευών μέτρησης, εργαλειομηχανών, 
κατασκευαστικού τομέα, μεταποιητική βιομηχανία, τουρισμό, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες.

» Στοιχεία επικοινωνίας για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τα υπόλοιπα που ακο-
λουθούν: The Chamber of Commerce and Industry of Stajerska (SGZ), dragica.marinic@stajerskagz.si
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Eficienta si sustenabilitate energetica pentru 
manageri energetici si specialisti in energie (in IMM-uri)

» Ημερομηνία έναρξης/λήξης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021
» Αριθμός συμμετεχόντων: 40

» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου 2021. Το πρόγραμμα απο-
σκοπεί στην ενθάρρυνση της εφαρμογής ενεργειακών ελέγχων και μέτρων ενεργειακής απόδοσης 
μέσω της κατάρτισης των εργαζομένων των ΜμΕ, προκειμένου να αυξηθούν οι ικανότητές τους στη 
διαχείριση της ενέργειας και να αποκτήσουν και άλλες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την 
ανάληψη ευθυνών που σχετίζονται με την ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο δεύτερος κύκλος του προ-
γράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διοργανώθηκε στη Ρουμανία διευκόλυνε τη συμμετοχή 
40 ειδικών στον τομέα της ενέργειας που προέρχονταν από ΜμΕ, καθώς και τοπικών και κεντρικών 
δημόσιων φορέων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Για έξι εβδομάδες οι συμμετέχοντες παρακο-
λούθησαν διαδικτυακές διαλέξεις που δόθηκαν από 10 εισηγητές με εμπειρία σε διάφορους τομείς 
που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση. Η πρακτική δράση του προγράμματος περιλάμβανε εννέα πε-
ριπτώσεις μελέτης (ενεργειακή ανάλυση στις εμπλεκόμενες ΜμΕ) που ανέπτυξαν οι συμμετέχοντες 
με την υποστήριξη των καθηγητών. Ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2021 με τις 
τελικές παρουσιάσεις των ομάδων εργασίας.

» Συμμετοχή ΜμΕ και πιλοτικές εφαρμογές: Η πρακτική δράση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλή-
ρωση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, σε συνεργασία με τις εννέα εμπλεκόμενες MμE από 
διαφορετικούς τομείς, κυρίως από τον μεταποιητικό τομέα. Λόγω της πανδημίας, οι επιτόπιες επισκέ-
ψεις στις πιλοτικές τοποθεσίες δεν ήταν δυνατές. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των MμE παρείχαν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ως ομαδική εργασία από τους συμμε-
τέχοντες.

» Στοιχεία επικοινωνίας για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τα υπόλοιπα που ακο-
λουθούν: echnical University of Cluj-Napoca (TUCN), Entrec.Center@ethm.utcluj.ro  

mailto:dragica.marinic%40stajerskagz.si%20?subject=
mailto:Entrec.Center%40ethm.utcluj.ro?subject=
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ΙΣΠΑΝΙΑ 
Curso E&T “Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad para gestores y profesionales 
de la energía (en pymes)”

» Ημερομηνία έναρξης/λήξης: Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022
» Αριθμός συμμετεχόντων: 44

» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση και βιωσιμό-
τητα για διαχειριστές ενέργειας και επαγγελματίες ενέργειας στις ΜμΕ στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 
προγράμματος πιστοποίησης 5 μονάδων ECTS (επίπεδο EQF 6). Ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε στις 15 
Οκτωβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2022. Το μάθημα χωρίζεται σε πέντε ενότητες 
που καλύπτουν:
- εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς
- θεωρητικό υπόβαθρο
- βασικά στοιχεία ενός ενεργειακού ελέγχου
- ανάλυση οικονομικής σκοπιμότητας
- προτάσεις χρηματοδότησης έργων ενεργειακής απόδοσης.
Στόχος του μαθήματος είναι το τεχνικό προσωπικό των MμE, οι μηχανικοί, και οι τεχνικοί ανώτερης 
επαγγελματικής κατάρτισης. Ο δεύτερος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη.

» Συμμετοχή ΜμΕ και πιλοτικές εφαρμογές: Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου πραγματοποιήθη-
καν ενεργειακοί έλεγχοι σε επτά ΜμΕ από διάφορους τομείς: γεωργία, γραφεία, εστιατόρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, έμποροι αυτοματισμού και κέντρα υγείας, μεταξύ άλλων. 
Στις 18 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε και δεύτερο εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των 
ΜμΕ, με τη συμμετοχή επαγγελματιών στον τομέα της ενέργειας, εκπροσώπων των ΜμΕ, ελεγκτών και 
διδακτικού προσωπικού.

» Στοιχεία επικοινωνίας για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τα υπόλοιπα που ακο-
λουθούν: Universitat Politècnica de València (UPV), Elisa Peñalvo López, elpealpe@upvnet.upv.es, 
Jorge Cano Martínez, jorcama2@etsii.upv.es

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Energy Efficiency and Sustainability for Energy 
Managers and Energy Professionals (in SMEs)ù

» Ημερομηνία έναρξης/λήξης: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021
» Αριθμός συμμετεχόντων: 44

» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Το Πανεπιστήμιο του Teesside προσφέρει δωρεάν κατάρτιση και πιστο-
ποίηση σε ενεργειακούς διαχειριστές και επαγγελματίες σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα 
στις ΜμΕ για να τις βοηθήσει να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ) 
στις ΜμΕ τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παραδίδεται διαδικτυακά, για μια περίοδο οκτώ εβδομά-
δων, σε εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας 3 ωρών. Ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε στις 21 Οκτωβρίου 
και ολοκληρώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2021. Το θεωρητικό μέρος επικεντρώνεται στην παρουσίαση 
των διαθέσιμων ΜΕΑ που υπερβαίνουν τις απλές μελέτες κατανάλωσης ενέργειας. Αποσκοπεί στην 
αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικών, μέσων και λύσεων διαχείρισης ενέργειας για την επίτευξη της 
εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών ρύπων και της ευημερίας σε αυτόν τον μεγάλο 
και ποικίλο τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 99% των εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κύρια 
δραστηριότητα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνίσταται στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε μια ΜμΕ. Το πρόγραμμα προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εκ-
παιδευόμενων και των ΜμΕ για την ανάπτυξη των σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση.

» Συμμετοχή ΜμΕ και πιλοτικές εφαρμογές: Συμμετείχαν πέντε MμE, εκ των οποίων τρεις στον τομέα 
της μεταποίησης και δύο στον τομέα των υπηρεσιών. Το έργο SMEmPower Efficiency και το εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα προωθήθηκαν επίσης στην εκδήλωση «Tees Valley Hydrogen Innovation Project Open 
Day». Ιδρύθηκε μια στρατηγική σχέση με την Constructing Excellence North East, έναν οργανισμό που 
συνεργάζεται στενά με εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα για τη βελτίωση διαφόρων πτυχών της 
απόδοσης των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης.

» Στοιχεία επικοινωνίας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Teesside University (TEES), Joao Patacas, 
j.patacas@tees.ac.uk

» Άλλα: Στην ημερίδα «Tees Valley Hydrogen Innovation Project Open Day» (03/11/2021), ο Ben Houchen, 
ο δήμαρχος του Tees Valley, παρουσίασε τη στρατηγική για το υδρογόνο και την απαλλαγή από τον άν-
θρακα: «Tees Valley hydrogen and decarbonisation strategy». Παρουσιάστηκαν επίσης αποτελέσματα 
από τα έργα του Teesside University σχετικά με την ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση, συμπεριλαμ-
βανομένου του έργου SMEmPower Efficiency.
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ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ!

» Τρίτος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος του SMEmPower Efficiency 
Ο τρίτος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος ξεκινά στις αρχές του 2022 στις 
οκτώ χώρες της ΕΕ. Τα μαθήματα κατάρτισης χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το 
πρόγραμμα Horizon 2020 χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες. Μάθετε περισσότερα 
επικοινωνώντας με τον συνεργάτη στη χώρα σας ή επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

» Εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου SMEmPower Efficiency 
Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα SMEmPower είναι ενεργή και ανοιχτή σε όλους 
τους συμμετέχοντες που παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σε όποιον εν-
διαφέρεται να μάθει περισσότερα για να κάνει τις ΜμΕ πιο αποδοτικές. 
Γίνετε μέλος σήμερα με την εγγραφή σας εδώ. 

» Όλα τα αποτελέσματα του έργου μας είναι εδώ »  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΛΛΑ ΕΞΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ…
Καλές διακοπές και καλή χρονιά!
Ανυπομονούμε να σας δούμε το 2022

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - UTC          #ΣΥΜ
Μ

ΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 40

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 - TEES          #ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 23

ΙΣΠΑΝΙΑ - UPV          #ΣΥΜ
Μ

ΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 44 

ΕΛΛΑΔΑ - AUTH
          #ΣΥΜ

Μ
ΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 45

CYPRUS - OEB          #ΣΥΜ
Μ

ΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  31

ΣΛΟΒΕΝΙΑ -  SGZ          #ΣΥΜ
Μ

ΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 26

ΙΤΑΛΙΑ - ENERGIADA          #ΣΥΜ
Μ

ΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 40

ΓΕΡΜΑΝΙA - ADELP H
Y          #ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 39

Lehrinhalte 
Lerneinheit 1: Politischer Rahmen & Übersicht zu  
Energieeffizienz in KMU 
Die erste Lerneinheit beginnt mit einem Überblick zu den Themen 
Klimaschutz & Energieeffizienz. Die EU-Politik zum Thema Energie-
effizienz sowie die Förderlandschaft für kleinere und mittelgroße  
Unternehmen in Deutschland werden in diesem Teil des Kurses  
ebenfalls betrachtet.

Lerneinheit 2: Vertiefung Energieeffizienz &  
Querschnittstechnologien
Die zweite Lerneinheit beschäftigt sich mit wesentlichen Ansatz-
punkten für Effizienzverbesserungen an fluiden Systemen sowie der 
Umwandlung und Verteilung von Energie. Es werden Beispiele guter 
Praxis präsentiert.

 
Lerneinheit 3: Erstellen von Wärme- und Energiebilanzen
Die dritte Lerneinheit führt in die Methoden der Bilanzierung ein. Es 
wird gezeigt, wie sich ein Bild der Verbräuche erstellen lässt, um eine 
verursachergerechte Zuordnung von Kosten zu ermöglichen.

Lerneinheit 4: Energiemanagementsysteme
Die vierte Lerneinheit gibt einen Überblick über Energiemanagement-
systeme sowie zu Energiecontrolling, -kennzahl und -bilanz.

Lerneinheit 5: Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen
Die letzte Lerneinheit befasst sich mit der Finanzierung von Energie-
effizienzmaßnahmen und gibt eine Einführung in die betriebswirt-
schaftlichen Grundlagen der finanzwirtschaftlichen Analyse.

Studienziel 
Der Online-Fernstudienkurs „Energieeffizienz und Energiemana-
gement in Unternehmen (KMU)“ bietet einen leicht verständlichen 
Einstieg in den Bereich der Energieeffizienz und des Energie-
managements. Er soll kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der 
Umsetzung von Maßnahmen unterstützen, die die Energieeffizienz 
der Unternehmen steigern. Die Teilnehmenden lernen verschiedene 
Optimierungsmaßnahmen und deren Finanzierungsmöglichkeiten 
kennen. Sie gewinnen einen Einblick in die Förderlandschaft in 
Deutschland und sollen zudem befähigt werden, Energieaudits 
vorzubereiten. Ein ganzheitlicher Ansatz soll helfen, die Heraus-
forderungen zu bewältigen, die sich auf akteursbezogener, unter-
nehmerischer und institutioneller Ebene ergeben.

Mit steigenden Energiekosten und zunehmenden regulatorischen 
Vorgaben bzw. Anreizen wird auch in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) das Thema Energieeffizienz immer wichtiger. 
Der kostenfreie* Online-Fernstudienkurs „Energieeffizienz und  
Energiemanagement in Unternehmen (KMU)“ soll Angestellten in klei- 
nen und mittleren Unternehmen und Studierenden, die ihr Wissen im 
Bereich Energieeffizienz und Energiemanagement ausbauen möch-
ten, einen fundierten Einblick in diesen Bereich bieten.

Der Kurs hat eine Dauer von 9 Wochen. Die Teilnehmenden erarbeiten 
sich die Inhalte anhand von Online-Fernstudienmaterialien im 
Selbststudium. Das Wissen kann in Selbstkontrollaufgaben überprüft 
werden. Am Ende wird der Kurserfolg im Rahmen eines Online-Tests 
ermittelt. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein Hochschul-
Zertifikat bescheinigt.

*Der Kurs wurde durch das Forschungs- und Innovations-
programm Horizont 2020 der Europäischen Union im 

Rahmen der Zuschussvereinbarung Nr. 847132 finanziert. Daher 
entfällt das Nutzungsentgelt für die Teilnehmenden.

Der Kurs

Energieeffizienz und Energiemanagement in Unternehmen (KMU)

© Firma V – Shutterstock.com

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
Εκπαιδευτικού Μαθήματος Αποδοτικότητας 
SMEmPower στην ΕΕ
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Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας 
χρηματοδότησης υπ’ αριθ. 847132

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
SMEMPOWER EFFICIENCY 

Το SMEmPower Efficiency είναι ένα νέο ερευνητικό έργο, στα πλαίσια του προγράμματος 
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, στην ενεργειακή καταγραφή 
και αξιολόγηση σε επιλεγμένες ΜμΕ, καθώς και στην υποστήριξη των βέλτιστων προτάσε-
ων. Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου θα προσφερθούν ολοκληρωμένα και πιστοποιημένα 
Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το προσωπικό των ΜμΕ που σχετίζεται με 
την ενέργεια, καθώς και σύντομη επιτόπια κατάρτιση του προσωπικού λήψης αποφάσεων.

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα επικεντρωθούν στα οικονομικά και τε-
χνικά δεδομένα που απαιτούνται για να εντοπιστούν συγκεκριμένα οικονομικά αποδοτικά 
μέτρα. Οι εκπαιδευόμενοι θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε διενέργεια ελέγ-
χων στις ΜμΕ που εργάζονται, με την υποστήριξη των ειδικών του έργου SMEmPower 
Efficiency.
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