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Αγαπητέ/ή κ./κα., 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τελική Εκδήλωση του έργου Horizon 2020

Triple-A: “Enhancing at an Early Stage the Investment Value Chain of

Energy Efficiency Projects με θέμα  “Facilitating Energy Efficiency Project

Financing at an Early Stage: Recommendations from the Triple-A project”, η

οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 στις 13.00 CET

διαδικτυακά.

Παρακολουθώντας την εκδήλωση θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τη

στρατηγική μας ως προς τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής

αποδοτικότητας, τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης επενδυτικών

προτάσεων, που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου μέσω των Πρότυπων

Εργαλείων Triple-A, καθώς και τις βασικές προτάσεις πολιτικής που έχουν

προκύψει για τις ευρωπαϊκές χώρες και μελέτες περίπτωσης του έργου, Βουλγαρία,

Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, και Τσεχία, σχετικά με τη

διαδικασία ενσωμάτωσης και προώθησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας

στην αγορά.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τους ολλανδικούς εταίρους του Triple-A, ABN

AMRO, μία από τις κορυφαίες ολλανδικές τράπεζες, και το IEECP, ένα διεθνές

ερευνητικό ινστιτούτο.

Η εκδήλωση θα ανοίξει με έναν χαιρετισμό από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ABN

AMRO, κ. Robert Swaak, ενώ ο Καθηγητής ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς θα

καλωσορίσει τους συμμετέχοντες εκ μέρους του έργου Triple-A.

Κατά τη διάρκεια της 1
ης

 Ενότητας της εκδήλωσης,θα πραγματοποιηθεί μία

ανασκόπηση από τους εταίρους του Triple-A της συνεισφοράς του έργου στη

χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, μέσω της παρουσίασης των

Πρότυπων Εργαλείων Triple-A και της Βάσης Δεδομένων, των αποτελεσμάτων

της συγκριτικής αξιολόγησης των επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητάς, καθώς

και προτάσεων που απορρέουν για το πλαίσιο πολιτικής στην Ευρώπη.

Η 2
η
 Ενότητα είναι αφιερωμένη στην υφιστάμενη κατάσταση της ολλανδικής

αγοράς ενέργειας με παρουσιάσεις εκπροσώπων της ABN AMRO, που θα

αναφερθούν σε βασικά θέματα ενδιαφέροντος της χρηματοδοτικής κοινότητας, των

υπευθύνων ανάπτυξης έργων, καθώς και των υπόλοιπων ενεργειακών φορέων.
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Στην 3
η
 Ενότητα θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τα μέλη

της Συμβουλευτικής μας Επιτροπής (Advisory Board Members), Leo Bedford - EP

Group, Alice Corovessi - INZEB, Csaba de Csiky - EnerSave Capital, ενώ θα

ακολουθήσει σχετική συζήτηση και Q&A.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι από άλλα σχετικά έργα του

Horizon 2020 E2DRIVER, EEnvest, EN-TRACK , INFINITECH, SMAFIN, θα έχουν

την ευκαιρία να παρουσιάσουν σύντομα τους στόχους τους και τα έως τώρα

ευρήματα και αποτελέσματά τους σχετικά με την προώθηση επενδύσεων

ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η Ημερήσια Διάταξη της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, παρακαλώ κάντε την εγγραφή σας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης εδώ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,

Chemical Engineer, PhD, MSc, Dipl. Eng.

Decision Support Systems Laboratory

School of Electrical and Computer Engineering

National Technical University of Athens

9, Iroon Polytechniou str., 157 80, Athens GREECE

Tel: +30 210 7722083

Fax: +30-210-7723550

Stay tuned for more Triple-A News
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