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Εκπαιδευτικά Προγράμματα POWERPOOR
2ος Κύκλος

POWERPOOR Training Programmes
2nd Cycle

Το δίκτυο Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας
του ευρωπαϊκού έργου POWERPOOR που ήδη
μετρά 60 πιστοποιημένα μέλη στην Ελλάδα,
μεγαλώνει!

The Energy Supporters and Mentors network of
EU project POWERPOOR, which already has 60
certified members in Greece, is growing!

Για να ενταχθείτε και εσείς στην ομάδα του
POWERPOOR και να πιστοποιηθείτε ως
Σύμβουλος ή Μέντορας ενέργειας, σας
προσκαλούμε
να
συμμετέχετε
στο
νέο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
το
οποίο
προγραμματίζεται για την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου
2021.
Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη
συμμετοχή
σας
εδώ!

To join the POWERPOOR team and get certified
as Energy Supporter and Mentor, we invite you to
participate in the new training programme which is
scheduled for Tuesday, December 14, 2021.
You

can

express

your

interest here!

Please note that you can participate in the
programme regardless of your professional or
educational
background.
The training will be held in Greek!

Σημειώστε πως μπορείτε να συμμετέχετε στο
πρόγραμμα ανεξαρτήτως επαγγελματικού ή
εκπαιδευτικού υποβάθρου.

Διαδικτυακή

συνάντηση

Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, θα
πραγματοποιηθεί
διαδικτυακή
συνάντηση
των Συμβούλων και Μεντόρων ενέργειας, οι
οποίοι πιστοποιήθηκαν στο 1ο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα POWERPOOR, που έγινε τους μήνες
Ιούνιο-Ιούλιο
στην
Ελλάδα.
Στόχος της συνάντησης είναι η συζήτηση των
επόμενων
βημάτων
στο
πλαίσιο
του
POWERPOOR και η καλύτερη γνωριμία των
μελών του δικτύου.

Online

meeting

The Energy Supporters and Mentors, certified by
the 1st POWERPOOR training programme in
June-July in Greece, will be having a meeting
on Thursday,
November
18th,
2021.
The aim of the meeting is to discuss the next steps
within POWERPOOR and the contact and
communication among the members of the
network.

Επενδύσεις Ενεργειακής Απόδοσης-Αναφορά
Η σύντομη αναφορά, των αποτελεσμάτων της
ανάλυσης πολιτικής και της αξιολόγησης της
αγοράς σχετικά με τις επενδύσεις ενεργειακής
απόδοσης, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του
πακέτου εργασίας 2 του έργου SMAFIN, είναι
πλέον

διαθέσιμη

για

καθεμία

από

τις

4

συμμετέχουσες χώρες του έργου -Βουλγαρία,
Κροατία,

Ελλάδα,

Ρουμανία-.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σύντομη αναφορά
για

Energy

την

Efficiency

κάθε

χώρα!

Investments-Factsheet

The Factsheets on the results of the policy
analysis and market assessment on energy
efficiency investments, prepared under work
package 2 of SMAFIN project, are now available
for each one of the 4 project's participating
countries -Bulgaria, Croatia, Greece, Romania-.
You may find the factsheets here!

REGISTER HERE

Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα του
Ορίζοντα
2020,
Triple-A και SMAFIN
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 14.00-16.30
EET.
Η εκδήλωση αποτελείται από δύο ενότητες:

•

Ενότητα Ι: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Triple-A.
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν
τα διαδικτυακά εργαλεία
που

The
H2020
funded
projects TripleA and SMAFIN are jointly organising the online
event “Increasing
Energy
Efficiency
Investment Rates in Greece: From Theory to
Practice”, on Thursday 25 November 2021, at
14.00-16.30 EET.
The event consists of two sessions:

•

Session
I: Triple-A
training
programme
In this session the web-based Tools
developed within the framework of the
EU project Triple-A, will be presented.

•

Session II: Roundtable discussion
In this session a roundtable discussion
will be held, with national field experts, to

αναπτύχθηκαν
στο
πλαίσιο
ευρωπαϊκού έργου Triple-A.

•

του

Ενότητα ΙΙ: Συζήτηση Στρογγυλής
Τραπέζης
Σε
αυτή
την
ενότητα
θα
πραγματοποιηθεί μία
συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης με εθνικούς
εμπειρογνώμονες του χώρου, 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.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να
πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας, πατήστε
εδώ.

identify the ways to overcome the
barriers and minimise the risks to
increase the investment rates for energy
efficiency projects in Greece.
More information and the registration link, are
available
here.
The event will be held in Greek!

Το έργο CONGREGATE σε συνεργασία με τα έργα

The projects CONGREGATE, SCORE and Solar

SCORE και Solar Cities διοργανώνουν το
διαδικτυακό εργαστήριο "Energy cooperatives
in Central and Eastern Europe as means to
empower
local
communities
in
their
sustainable transition", την Τετάρτη 24
Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του EUKI
Networking
Conference
2021.

Cities are jointly organising the online
workshop "Energy cooperatives in Central and
Eastern Europe as means to empower local
communities in their sustainable transition",
on Wednesday, November 24th 2021, as part of
the EUKI Networking Conference 2021.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να συζητήσει και να
ανταλλάξει πρακτικούς τρόπους για την ενίσχυση
της ανάπτυξης συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού
τομέα στις τοπικές κοινωνίες, που επιτρέπουν τη
δημιουργία
και
λειτουργία
συνεταιρισμών
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας.
Ανάμεσα στους ομιλητές και τις ομιλήτριες του
εργαστηρίου θα είναι και η κα. Αλίς Κοροβέση,
Διευθύνουσα Σύμβουλος, INZEB.

The aim of the workshop is to discuss and
exchange practical ways to enhance the
development of public-private partnerships in local
communities, enabling the establishment and
operation of renewable energy cooperatives.
Alice
Corovessi,
Managing
Director,
INZEB, will be among the speakers of the
workshop.

Μέσα στον Οκτώβριο, υπογράφηκαν τα μνημόνια
συνεργασίας μεταξύ του INZEB με τους τρεις
επιλεγμένους δήμους -Αιγάλεω, Παύλου Μελά,
και Φαρσάλων- για την εκπόνηση μελέτης
σκοπιμότητας ανάπτυξης
και
λειτουργίας
Ενεργειακών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του έργου
CONGREGATE.

In October, the memoranda of cooperation
between INZEB and the three selected
municipalities -Egaleo, Pavlos Melas, and
Farsala- were signed for the elaboration of the
feasibility study for the development and operation
of Energy Communities, that will be conducted
within
the
CONGREGATE
project.

Τα μνημόνια συνεργασίας υπέγραψαν:

Τhe memoranda of cooperation were signed by:

•

Για λογαριασμό του δήμου Αιγάλεω, ο
δήμαρχος, κος Γιάννης Γκίκας.

•

On behalf of the Municipality of Egaleo,
the mayor, mr. Giannis Gkikas.

•

Για λογαριασμό του δήμου Παύλου
Μελά, ο δήμαρχος, κος Δημήτριος
Δεμουρτζίδης.

•

On behalf of the Municipality of Pavlos
Melas, the mayor, mr. Dimitrios
Demourtzidis.

•

Για λογαριασμό του δήμου Φαρσάλων,
ο δήμαρχος, κος Ιορδάνης Εσκιόγλου.

•

On behalf of the Municipality of Farsala,
the mayor, mr. Iordanis Eskioglou.

Η Electra Energy στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος

EUCENA

(European

Citizen

Energy Academy), διοργανώνει το διαδικτυακό
εργαστήριο "Ενεργειακές

Κοινότητες:

Ενεργειακή Δημοκρατία και Ισότητα των
Φύλων. Ενδυνάμωση των γυναικών στον
Ενεργειακό Τομέα", την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
2021,

στις

12.00-13.30.

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η συμβολή
του μοντέλου των ενεργειακών κοινοτήτων στην
ενίσχυση της ισότητας των φύλων και της
ενδυνάμωσης των γυναικών στον ενεργειακό
τομέα.

ELECTRA Energy in the framework of the EU
programme EUCENA (European Citizen Energy
Academy), organizes the online workshop
"Energy Communities: Energy Democracy and
Gender Equality. Empowerment of Women in
the Energy Sector", on Thursday, November
25th 2021, at 12.00-13.30.
The subject of
the energy
strengthening
empowerment

the workshop is the contribution of
communities model to the
of gender equality and the
of women in the energy sector.

Will
participate:
ELECTRA Εnergy and AEMENER , Miriam
Rodríguez-Ruiz
RESCOOP.eu, European Federation of Energy
Cooperatives,
Antonia
Proka
Heinrich Böll Stiftung Greece, Michalis Goudis
Greek Energy Forum and ACCESS Women in
Energy
team,
Valentina
Ntenti
ΙΝΖΕΒ & SEGE, Greek Association of Women
Entrepreneurs and Energy Community WEnCoop,
Alice
Corovessi
You
Here

may
you

may

register
find

the

The event will be held in Greek.

Facebook

here.
event.

Θα
συμμετάσχουν:
ELECTRA Εnergy και AEMENER (Ισπανική
Ένωση των Γυναικών στην Ενέργεια), Miriam
Rodríguez-Ruiz
RESCOOP.eu,
Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία
Ενεργειακών Συνεταιρισμών, Αντωνία Πρόκα
Ελληνικό Γραφείο ιδρύματος Heinrich Böll
Stiftung,
Μιχάλης
Γουδής
Greek Energy Forum και ομάδα ACCESS Women
in
Energy,
Βαλεντίνα
Ντέντη
ΙΝΖΕΒ & ΣΕΓΕ, Σύνδεσμος Επιχειρηματιών
Γυναικών Ελλάδος και Ενεργειακή Κοινότητα
WEnCoop,
Αλίς
Κοροβέση
Για

την

εγγραφή

σας

πατήστε

εδώ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την εκδήλωση στο
Facebook.

Η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης "Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:
Επενδύοντας στην Ανακαίνιση των Κτιρίων
για ένα Κλιματικά Ουδέτερο Μέλλον", η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021, είναι
πλέον διαθέσιμη καθώς και μία περίληψη των
όσων
ειπώθηκαν.
Μπορείτε
να
τα
βρείτε
εδώ.
Σημειώστε πως η περίληψη είναι στα αγγλικά.
Ανάμεσα στους ομιλητές και τις ομιλήτριες της
εκδήλωσης
ήταν
οι:
Αλεξάνδρα
Σδούκου, Γενική
Γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας
Δημοσθένης
Βοϊβόντας,
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης
Υποστήριξης
Έργων
και
Προγραμμάτων, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
Ταμείου
Ανάκαμψης
και
Ανθεκτικότητας,
Υπουργείο
Οικονομικών
Βίκυ Σίτα, Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών &
Ενεργειακής
Αποδοτικότητας,
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας
Νικόλαος Κοντινάκης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

The recording and the proceedings of the online
event "National Recovery and Resilience Plan:
Investing in Building Renovation for a Climate
Neutral Future" that was held on October 21,
2021, are now available. You may find them here.
Among the speakers of the event was:
Alexandra Sdoukou, General Secretary for
Energy & Mineral Resources, Ministry of
Environment
and
Energy
Dimosthenis Voivontas, Head of Monitoring and
Support
Directorate, Recovery
and
Resilience Facility Agency, Ministry of Finance
Vicky Sita, Director for Energy Policy and Energy
Efficiency, Ministry of Environment and Energy
Nikolaos Kontinakis, Policy Officer, European
Commission

Δείτε εδώ το κανάλι μας στο YouTube στο οποίο

Find here our YouTube channel, where material

ανεβαίνει υλικό
εκδηλώσεις

and recordings from our events is being uploaded.

και
και

μαγνητοσκοπήσεις από
δράσεις
μας.

CHECK OUT OUR YOUTUBE CHANNEL
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