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NOTE for the non-Greek recipients
This announcement is in Greek only as it refers to the upcoming online event Increasing Energy

Ef�ciency Investment Rates in Greece: From Theory to Practice to be held in the Greek language.
Information about the event in English is available here.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τα ευρωπαϊκά έργα του Ορίζοντα 2020 SMAFIN και Triple-A, διοργανώνουν από κοινού τη διαδικτυακή
εκδήλωση "Αυξάνοντας τα ποσοστά επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα: Από τη
θεωρία στην πράξη", την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021, στις 14.00 ώρα Ελλάδος. Υποστηρικτικός
εταίρος της εκδήλωσης είναι η πρωτοβουλία Build Back Better Greece.
Η εκδήλωση έχει στόχο την αύξηση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και περιλαμβάνει δύο
ενότητες.

• Ενότητα Ι - Εκπαίδευση: Αυτή η ενότητα αφορά στη ζωντανή επίδειξη των τυποποιημένων
εργαλείων Triple-A, με στόχο την αύξηση των επενδύσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας με την
παρουσίαση διαδικτυακών Εργαλείων, τα οποία αξιολογούν και συγκρίνουν προτάσεις έργων,
συνδέοντας τις με πραγματικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

• Ενότητα ΙΙ - Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Αυτή η ενότητα αφορά στη συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης με εμπειρογνώμονες από τον θεσμικό, ακαδημαϊκό, και τραπεζικό τομέα με στόχο τον
εντοπισμό των τρόπων υπέρβασης των εμποδίων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την
αύξηση των επενδυτικών ποσοστών για έργα ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ελλάδα.
Γιατί να παρακολουθήσετε την εκδήλωση:

• Προσεγγίζει ολιστικά το ζήτημα των επενδύσεων για έργα ενεργειακής απόδοσης.
• Θα υπάρχει διάδραση μεταξύ συμμετεχόντων και συμμετεχουσών με τους ομιλητές και τις
ομιλήτριες της εκδήλωσης.

• Θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές και ομιλήτριες.
• Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής.

Βρείτε παρακάτω την αναλυτική ημερήσια διάταξη!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
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