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Energy Scouts
... συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στην επιχείρηση
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Κλιματισμός
και εξαερισμός
στην Icon Group (2019)

• Εταιρία
ICON GROUP TECHNICAL P.C.
•	Βιομηχανικός τομέας
Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικής για την 		
τεχνολογία των κτιρίων
• Πηγή ενέργειας
Ηλεκτρική ενέργεια
• Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
1.330 kWh/α
• Δυνατότητα εξοικονόμησης CO2
1,01 t/a
• Δυνατότητα μείωσης κόστους
279,30 €/έτος
• Επένδυση
223 €
• Περίοδος απόσβεσης
10 μήνες

Η ομάδα των Energy Scouts της Icon Group
εστίασε στην βελτίωση του μικροκλίματος
στον χώρο εργασίας. Για να βελτιωθεί η
ποιότητα του αέρα και να μειωθεί η ανάγκη
χρήσης του κλιματιστικού επιλέχθηκε η τοποθέτηση φυτών μέσα και έξω από το κτίριο
γραφείων της εταιρείας. Έξω από τις εγκαταστάσεις φυτεύτηκαν φυλλοβόλα δέντρα (ακακίες) που σκιάζουν το κτίριο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και ταυτόχρονα επιτρέπουν
να εισέρχεται το φυσικό φως το χειμώνα.
Εντός των εγκαταστάσεων οι Energy Scouts
τοποθέτησαν φυτά με ειδικά θετικά χαρακτηριστικά για το εσωτερικό κλίμα του χώρου:
φτέρες που συμβάλλουν στην εξισορρόπηση

της υγρασίας του δωματίου, συγγόνια και
κάκτοι που είναι και φίλτρα για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Το κόστος αγοράς για τα
φυτά ανέρχεται συνολικά σε 223€. Οι Energy
Scouts εκτίμησαν ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας περίπου 1.330 kWh από τον περιορισμό χρήσης του κλιματισμού. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση της τάξεως του 10% από τη
σχετική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
και μείωση κατά 1,01 t CO2 ετησίως.
H πρόταση των Energy Scouts Ιωάννας Ζητογιάννου και Νίκου Προβή διακρίθηκε κατά
τον πρώτο κύκλο του Young Energy Europe
στην Αθήνα το 2018.

• Εταιρία
Lidl Ελλάς & Σια Ο.Ε.
• Βιομηχανικός τομέας
Λιανικό εμπόριο
• Πηγή ενέργειας
Ηλεκτρική ενέργεια
• Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
1,206,660 kWh/a
• Δυνατότητα εξοικονόμησης CO2
958 t/a
• Δυνατότητα μείωσης κόστους		
155,587 €
• Επένδυση
121.550 €
• Περίοδος απόσβεσης
περίπου 9 μήνες

Η εταιρία Lidl Ελλάς με περισσότερα από 220
καταστήματα στην Ελλάδα υλοποιεί σημαντικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα
της τα καταστήματα, όπως τη μετάβαση σε
φωτισμό LED και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας αναμονής στους φούρνους ψησίματος στα καταστήματα. Η Energy Scout Ελένη
Ούτσιου ανέλυσε τη χρήση κλιματισμού στον
χώρο αποθήκευσης ενός καταστήματος κατά
τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας. Παρατήρησε, ότι οι καθημερινές ώρες αιχμής στην
κατανάλωση ενέργειας προέκυπταν κατά τη
διάρκεια των παραδόσεων, ιδιαίτερα κατά
τους ζεστούς μήνες του έτους δεδομένου ότι
ανοίγουν προσωρινά οι πύλες στη ράμπα
φόρτωσης, καθώς και τα ψυγεία και οι καταψύκτες, με αποτέλεσμα να απαιτείται υψηλότερος κλιματισμός του χώρου.
Ως λύση στο πρόβλημα πρότεινε την εγκατάσταση μιας λωριδοκουρτίνας στην πύλη της
ράμπας φόρτωσης, ελαχιστοποιώντας έτσι
την εναλλαγή του αέρα μεταξύ αποθήκης και

ΧΡΟΝΙΑ

Η Lidl Ελλάς μειώνει
το κόστος κλιματισμού
σε αποθηκευτικούς
χώρους (2019)

εξωτερικού περιβάλλοντος. Με την τοποθέτηση της κουρτίνας σε όλα τα καταστήματα η
Lidl Ελλάς μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας στον κλιματισμό που εκτιμάται
σε περίπου 1.200 MWh ετησίως.
Με επένδυση ύψους περίπου 120.000€ μπορεί να εξοικονομηθεί η δαπάνη ηλεκτρισμού
κατά περίπου 155.000 € κάθε χρόνο δηλ. η
επένδυση αποσβένεται σε 9 περίπου μήνες.
Το έργο της Ελένης Ούτσιου διακρίθηκε κατά
τον πρώτο κύκλο του Young Energy Europe
στην Αθήνα το 2018.

Μετατροπή της
παροχής ζεστού νερού
στο ξενοδοχείο
Palmyra Beach
στην Ελλάδα (2018)

• Εταιρία
Palmyra Beach Hotel
• Βιομηχανικός τομέας
Ξενοδοχείο
• Πηγή ενέργειας
Φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια
• Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
61,600 kWh/a
• Δυνατότητα εξοικονόμησης CO2
22 t/a
• Δυνατότητα μείωσης κόστους
12.000 €/έτος
• Επένδυση
30.000 €
• Περίοδος απόσβεσης
2.5 έτη

Το ξενοδοχείο Palmyra Beach στην Γλυφάδα
χρησιμοποιούσε από την κατασκευή του το
1979 πετρέλαιο θέρμανσης για να καλύψει τις
ανάγκες του σε ζεστό νερό χρήσης με μηνιαία
κατανάλωση καυσίμου περίπου 1.500-1.700
λίτρα.
Ο Energy Scout Στέφανος Βασιλάκης σκέφτηκε μια πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και
καθαρή εναλλακτική επιλογή, την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με λέβητα φυσικού αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης.
Έτσι η μηνιαία δαπάνη για πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε περίπου κατά 2/3, και η
αναγκαία επένδυση των 30.000 € μπορεί να
αποσβεσθεί σε 2,5 χρόνια. Φυσικά οι εκπο-

μπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν,
λόγω της αλλαγής καυσίμου, σε περίπου 22
τόνους ετησίως.
Ο Energy Scout πρότεινε επίσης να αλλαχθεί
ένα ηλεκτρικό στεγνωτήριο λινών στο πλυντήριο του ξενοδοχείου με ένα σύγχρονο,
επίσης τεχνολογίας φυσικού αερίου. Από την
χρήση του μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας κατά 40% περίπου ενώ η δαπάνη απόκτησής τους ύψους περίπου 4.000 € θα αποσβένεται σε περίπου ένα χρόνο.
Το έργο του Στέφανου Βασιλάκη διακρίθηκε
κατά τον πρώτο κύκλο του Young Energy
Europe στην Αθήνα το 2018.

• Εταιρία
Askofruit
• Βιομηχανικός τομέας
Παραγωγή τροφίμων
• Πηγή ενέργειας
Ηλεκτρισμός και πετρέλαιο κίνησης
•	Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
39 MWh ηλεκτρικού ρεύματος και 424 λίτρα πετρέλαιο
κίνησης ετήσια
• Δυνατότητα εξοικονόμησης CO2
30,63 t/έτος
• Δυνατότητα μείωσης κόστους
περίπου 5.000 €/έτος
• Επένδυση
περίπου 35.000 €
• Περίοδος απόσβεσης
7 έτη

Η Askofruit στον Δήμο Φαιστού του Ν. Ηρακλείου λειτουργεί από το 2015 και παράγει
από την δική της βιολογική καλλιέργεια ροδιών, χυμό, μαρμελάδες και άλλα προϊόντα,
χωρίς συντηρητικά.
Οι δύο Energy Scouts Κωνσταντίνος Σπυριδόπουλος και Βλάσης Δαλμάρης εξέτασαν
την ενεργειακή κατανάλωση για την αποθήκευση και διακίνηση των κατεψυγμένων
προϊόντων δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα
ενεργοβόρες. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα
10 MWp στην στέγη της μονάδας και η κρητική ηλιοφάνεια παράγουν ικανό ηλεκτρικό
ρεύμα για να καλυφθεί ένα σημαντικό μέρος
της απαιτούμενης ενέργειας. Ο φωτισμός του
περιβάλλοντος χώρου έγινε με χρήση συστημάτων LED. Επίσης η πρόψυξη των ημιφορτηγών-ψυγείων για την διανομή κατά τις
νυχτερινές – και πολύ πρωινές ώρες με ηλεκτρισμό και η σχετική εκπαίδευση των οδηγών για οικονομικό τρόπο οδήγησης, έφερε

ASKOFRUIT Εξοικονόμηση και
Διαχείριση Ενέργειας για
την παραγωγή,
αποθήκευση και
διακίνηση βιολογικού
χυμού ροδιού στην Κρήτη
(2019)

ως αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης
καυσίμου κατά 424 λίτρα ανά όχημα ετησίως.
Συνολικά η εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος έφτασε τις 39MWh τον χρόνο και η μείωση του CO2 τους 29 t τον χρόνο.
Η εργασία των Κωνσταντίνου Σπυριδόπουλου και Βλάση Δάλμαρη διακρίθηκε κατά τον
δεύτερο κύκλο του Young Energy Europe
στην Κρήτη το 2019.

Χρήση Net Metering
για την μείωση του
κόστους παραγωγής
στην ΑΚΕΚ ΑΕ –
Κεραμουργεία Μεταξά

• Εταιρία
Akek S.A.
• Βιομηχανικός τομέας
Κεραμοποιία
• Πηγή ενέργειας
Ηλεκτρισμός
• Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
774 MWh/έτος
• Δυνατότητα εξοικονόμησης CO2
585,92 t/έτος
• Δυνατότητα μείωσης κόστους
50.300 €/έτος
• Επένδυση
340.000 €
• Περίοδος απόσβεσης
5.3 έτη

Η ΑΚΕΚ Α.Ε. ξεκίνησε δραστηριότητα το 1906.
Από το 1978 λειτουργεί στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου Κρήτης.
Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί
διαχρονικά η παραγωγή προϊόντων όπως
οπτόπλινθοι, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια
και κεραμικό θρύμμα. Το 2011 η εταιρεία
ολοκλήρωσε μία σημαντική επένδυση ύψους
άνω των 20.000.000€ δημιουργώντας μία
νέα μονάδας παραγωγής οπτόπλινθων.
Βασικές πηγές ενέργειας για την ΑΚΕΚ αποτελούν το πετρέλαιο για την λειτουργία των
φούρνων και ο ηλεκτρισμός για την λειτουργία των λοιπών μηχανολογικών μονάδων.
Ο Energy Scout Νίκος Μουτεσίδης εκτίμησε
τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης ενός
φωτοβολταϊκού συστήματος 500 kWp σε μέρος της στέγης της μονάδας παραγωγής με
την οποία μπορεί να καλυφθεί άνω του 50%
των αναγκών του εργοστασίου παράγοντας
774 MWh καθαρού ηλεκτρισμού τον χρόνο,

μειώνοντας τις εκπομπές CO2 κατά 586 τόνους
ετησίως.
Η εγκατάσταση του συστήματος απαιτεί επένδυση ύψους 340.000 Ευρώ ενώ η ετήσια
εξοικονόμηση ηλεκτρισμού από το δίκτυο
εκτιμάται με τρέχουσες τιμές σε περίπου
50.000 Ευρώ, δηλ. η απόσβεση της επένδυσης θα απαιτήσει περίπου 5,3 έτη.
Η εργασία του Νίκου Μουτεσίδη διακρίθηκε
κατά τον δεύτερο κύκλο του Young Energy
Europe στην Κρήτη το 2019.

• Εταιρία
Koronekes
• Βιομηχανικός τομέας
Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο
• Πηγή ενέργειας
Ηλεκτρισμός
• Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
8 MWh/έτος
• Δυνατότητα εξοικονόμησης CO2
6,06 t/έτος
• Δυνατότητα μείωσης κόστους
1.500 €/έτος
• Επένδυση
4.400 €
• Περίοδος απόσβεσης
2,9 έτη

Στις Αρχάνες της Κρήτης βρίσκεται το ελαιοτριβείο ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ της οικογένειας Κουτουλάκη. Η ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ ασχολείται με την
βιολογική καλλιέργειας 2000 ελαιόδενδρων,
παράγει ελαιόλαδο με τον παραδοσιακό τρόπο της ψυχρής πίεσης και τυποποιεί η ίδια τα
προϊόντα της. Η συνολική της ετήσια παραγωγή είναι περίπου 20 τόνοι έξτρα παρθένων
ελαιόλαδων καθώς και αρτυμάτων ελαιόλαδου. Η εταιρεία δίνει έμφαση και στον εξειδικευμένο τουρισμό προσφέροντας ξεναγήσεις
και γευσιγνωσία ελαιόλαδου στις εγκαταστάσεις της.
Ο ηλεκτρισμός αποτελεί την βασική πηγή
ενέργειας της μονάδας και αντιστοιχεί σε περίπου 10% του λειτουργικού της κόστους. Για
την μείωση της κατανάλωσης η Energy Scout
Κιάρα Κουτουλάκη πρότεινε την αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας
LED και την αντικατάσταση των ηλεκτρικών
μοτέρ και των αντλιών του ελαιοτριβείου με
αντλίες τεχνολογίας inverter. Έτσι επιτυγχάνει
μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού κατά
70%. Συνολικά η εξοικονόμηση ηλεκτρισμού

Εξοικονόμηση
ενεργειακού κόστους
και πόρων
στο παραδοσιακό
ελαιοτριβείο
ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ στις
Αρχάνες της Κρήτης
ανέρχεται σε 8 MWh και η μείωση εκπομπών
CO2 σε 6,06 t ετησίως.
Η Energy Scout πρότεινε επίσης την χρήση
γυάλινων ειδικών ποτηριών γευσιγνωσίας
ελαιόλαδου και την αγορά ενός πλυντηρίου
για αυτά, αποφεύγοντας έτσι την κατανάλωση περίπου 25.000 πλαστικών ποτηριών τον
χρόνο.

Οι παρεμβάσεις αυτές με συνολική δαπάνη
4.400 € μπορούν να αποσβεσθούν σε περίπου 3 χρόνια.
Η εργασία της Κιάρα Κουτουλάκη διακρίθηκε
κατά τον δεύτερο κύκλο του Young Energy
Europe στην Κρήτη το 2019.

Μείωση του
ενεργειακού κόστους
στα γραφεία της
εταιρίας

• Εταιρία
Tora Lub Ltd.
• Βιομηχανικός τομέας
Εμπορία Λιπαντικών
• Πηγή ενέργειας
Ηλεκτρισμός
• Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
17,5 MWh/έτος
• Δυνατότητα εξοικονόμησης CO2
13,25 t/έτος
• Δυνατότητα μείωσης κόστους
3.150 €/έτος
• Επένδυση
11.250 €
• Περίοδος απόσβεσης
3,6 έτη

Η Tora Lub είναι μια εταιρεία εμπορίας λιπαντικών για την ναυτιλία και την αεροπορία.
Τα γραφεία της εταιρείας στην Αττική χρησιμοποιούν θέρμανση με φυσικό αέριο ενώ
12 μονάδες κλιματισμού αναλαμβάνουν την
ψύξη το καλοκαίρι.
Η Energy Scout Αθηνά Γονατά πρότεινε τέσσερα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για το
κτίριο: (α) ένα σύστημα παρακολούθησης και
διαχείρισης ενέργειας πραγματικού χρόνου
που θα επιφέρει μείωση περίπου 8% στην
κατανάλωσης ρεύματος (β) θερμοστάτες
ευφυούς ενεργειακής βελτιστοποίησης (ΑΙ)
που αναμένεται να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας των δώδεκα μονάδων κλιματισμού κατά περίπου 30% (γ) την χρήση
λαμπτήρων LED και (δ) την εγκατάσταση
ενός μικρού Φ/Β συστήματος ισχύος 3 kWp
στη στέγη του κτιρίου. Μία νέα ιδέα για χρήση φωτισμού LED μειώνει την κατανάλωση
ενέργειας και επομένως το κόστος φωτισμού
κατά περίπου 87%. Επιπλέον, ένα νέο μικρό
σύστημα φωτοβολταϊκών στην ταράτσα

αναμένεται να παράγει περίπου 4.500 kWh
ετησίως. Το σύνολο των προτάσεων εκτιμάται ότι θα επιφέρει μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης κατά 17,5 MWh ετήσια και την
αποφυγή εκπομπών CO2 13,25 t. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων εκτιμάται σε
11.250 € ενώ η ετήσια εξοικονόμηση κόστους
είναι 3.150 €, δηλαδή η επένδυση αποσβένεται σε 3,6 χρόνια.

Η εργασία της Αθηνάς Γονατά διακρίθηκε κατά τον τρίτο κύκλο του Young Energy
Europe στην Αθήνα το 2019.

• Εταιρία
Metaloumin SA
• Βιομηχανικός τομέας
Συστήματα Αλουμινίου
• Πηγή ενέργειας
Ηλεκτρισμός
• Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
46,70 MWh/έτος
• Δυνατότητα εξοικονόμησης CO2
35,35 t/έτος
• Δυνατότητα μείωσης κόστους
4.670 €/έτος
• Επένδυση
12.600 €
• Περίοδος απόσβεσης
2,7 έτη

Η εταιρεία METALOUMIN λειτουργεί στις
Αχαρνές Αττικής και παράγει προφίλ αλουμινίου για οικιακή και βιομηχανική χρήση
καθώς και σταθερές και ρυθμιζόμενες βάσεις
στήριξης για φωτοβολταϊκούς συλλέκτες και
αγρούς και βιομηχανικά ή οικιακά δώματα.
Απασχολεί 80 εργαζόμενους ενώ το 35% της
παραγωγής της εξάγεται.
Η Energy Scout Ελένη Δικαίου πρότεινε την
μετατροπή του φωτισμού της εταιρείας εγκαθιστώντας λαμπτήρες LED, εξοικονομώντας
έτσι το 71% της ενέργειας που απαιτείται για το
φωτισμό. Επιπλέον, διοργάνωσε εκπαιδεύσεις για τους συναδέλφους της, εστιάζοντας
στην προσεκτική χρήση της ενέργειας και των
πόρων. Για παράδειγμα, μείωσε την ποσότητα χαρτιού που χρησιμοποιούσε η εταιρία
για εκτύπωση, επισημαίνοντας εναλλακτικές
λύσεις και εισάγοντας έναν εσωτερικό διαγωνισμό για τους συναδέλφους της κατά τον
οποίο όσοι είχαν την μεγαλύτερη μείωση σε
κατανάλωση εκτυπωτικού χαρτιού και μελανιού θα επωφελούνταν μιας ημέρας επί πλέον

Εξοικονόμηση
Ενέργειας στην
εταιρεία
ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ

άδειας. Επί πλέον πρότεινε την αντικατάσταση
των κουφωμάτων στα γραφεία διοίκησης της
μονάδας.
Οι προτάσεις της Energy Scout θα επιφέρουν
μείωση της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης κατά 46,7 MWh και συνεπακόλουθα
εκπομπών CO2 35,35 t. Η απαιτούμενη επένδυση των 12.600 € μπορεί να αποσβεσθεί σε
2,7 έτη.

Η εργασία της Ελένης Δικαίου διακρίθηκε κατά τον τρίτο κύκλο του Young Energy
Europe στην Αθήνα το 2019.

Εξοικονόμηση
Ενέργειας στο
ξενοδοχείο
Αχιλλέας στην Αθήνα
– TourHotel.gr

• Εταιρία
TourHotel.gr
• Τομέας
Τουρισμός
• Πηγή ενέργειας
Ηλεκτρισμός και πετρέλαιο θέρμανσης
• Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
12,38 MWh & 23.000 lt/έτος
• Δυνατότητα εξοικονόμησης CO2
70,32 t
• Δυνατότητα μείωσης κόστους
28.000 €/έτος
• Επένδυση
46.000 €
• Περίοδος απόσβεσης
1,64 έτη

Η Εταιρεία TourHotel.gr δραστηριοποιείται
από το 1960 στον κλάδο του Τουρισμού με 4
Ξενοδοχεία κατηγορίας 3 και 4 αστέρων στην
Αθήνα και την Πελοπόννησο.
Οι Energy Scouts Σοφία Καλφοπούλου και
Εβίτα Καλφοπούλου παρουσίασαν προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για το 6όροφο
Ξενοδοχείο Αχιλλέας (3*) με 35 δωμάτια που
βρίσκεται στην περιοχή της Πλ. Συντάγματος
στην Αθήνα.
Οι προτάσεις αφορούν (α) στην αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού
χρήσης με Αντλίες Θερμότητας για την απαγκίστρωση από το κοστοβόρο πετρέλαιο θέρμανσης και (β) στην κατάργηση των σωμάτων

καλοριφέρ και στην αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού ώστε να καλύπτει όλες τις
ανάγκες ψύξης / θέρμανσης του χώρου.
Με τις παρεμβάσεις αυτές η κατανάλωση ηλεκτρισμού μειώνεται κατά 12,4 MWh αλλά μηδενίζεται η εξάρτηση από πετρέλαιο θέρμανσης που ανέρχεται σε 23.000 λίτρα ετησίως.
Έτσι αποφεύγονται εκπομπές ρύπων 70,32 t.
Η επένδυση με συνολικό ύψος 46.000 € μπορεί να αποσβεσθεί σε περίπου 2 χρόνια.
Η εργασία των Σοφίας Καλφοπούλου και Εβίτας Καλφοπούλου διακρίθηκε κατά τον τρίτο
κύκλο του Young Energy Europe στην Αθήνα
το 2019.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Young Energy Europe προσφέρει μια μετεκπαίδευση σε νέες
και νέους εργαζόμενους από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία
και Τσεχία) στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων. Οι συμμετέχοντες/ουσες
αποκτούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού
κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.
Τα θέματα που αναπτύσσονται αφορούν στις γενικές αρχές προστασίας του κλίματος, στην
εξοικονόμηση πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην εταιρική κινητικότητα (αστικές και
υπεραστικές μετακινήσεις, επαγγελματικά ταξίδια) και στη χρήση μετρητικών συσκευών.
Από το 2018 έως το 2020 πραγματοποιήθηκαν 4 εκπαιδευτικοί κύκλοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και Ηράκλειο Κρήτης με 82 συμμετέχοντες/ουσες συνολικά. Η εκδήλωση ολοκλήρωσης του
προγράμματος στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2020.

Πληροφορίες:
Τμήμα Εκπαίδευσης
Τηλ.: 2106419036
Email: young-energy-europe@ahk.com.gr

