
Υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων
ενεργειακής αποδοτικότητας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Κορινθίας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και η ΠΟΒΑΣ, παρέχουν τεχνική υποστήριξη για τον καθορισμό 
και την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας σε 
εταιρείες στον κλάδο της βιομηχανίας στην Ελλάδα.
Η υποστήριξη προς τις εταιρείες θα παρέχεται χωρίς κόστος
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος AUDIT2MEASURE.

Υποστηρίζουμε την προσπάθεια των εταιρειών να 
αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την 
εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία 
προτείνονται μετά από ενεργειακό έλεγχο, βελτιώνοντας τα 
οικονομικά αποτελέσματα και το ενεργειακό αποτύπωμα των 
εταιρειών. 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

✓ Τεχνική υποστήριξη για την ανάλυση σκοπιμότητας δράσεων 
ενεργειακής αποδοτικότητας, με προτεραιότητα στις δράσεις 
που προκύπτουν μετά από ενεργειακό έλεγχο ή παρόμοιες
μελέτες.

✓ Συμβουλευτική προς τους υπεύθυνους των εταιρειών και του 
σχετιζόμενου με ενεργειακά θέματα προσωπικού κατά τη 
διαδικασία της υλοποίησης των μέτρων ενεργειακής 
αποδοτικότητας. 

✓ Ανάλυση τεχνικών, οικονομικών ή/και 
άλλων ρυθμιστικών προβληματισμών σχετικά με τις δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας. 

✓ Εκπαίδευση σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και 
τη βιωσιμότητα.

✓ Προώθηση των εταιρειών, αναδεικνύοντας την δέσμευση 
τους σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος και τη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσα από 
δράσεις δικτύωσης.

ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧOYN ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
▪ Παρέχοντας πληροφορίες σχετικές με την ενεργειακή 

κατανάλωση και την ενεργειακή διαχείριση τους. 
▪ Συμμετέχοντας σε συναντήσεις και εκπαιδευτικά

προγράμματα.
▪ Αποκτώντας πρόσβαση σε αποτελέσματα που θα προκύψουν 

από την ανάλυση των δεδομένων των εταιρειών και 
εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας σε εθελοντική βάση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΜΠ: Δρ Ιωάννα Μακαρούνη, ΕΔΙΠ, Σχολή ΗΜΜΥ – ΕΜΠ, www.epu.ntua.gr, imakar@epu.ntua.gr
ΠΟΒΑΣ: Δρ Στέλιος Λαμπρακόπουλος, slamprako@gmail.com
Επιμελητήριο Κορινθίας: Πένυ Λάσκα,  diaxeiristiki@korinthiacc.gr
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Το έργο AUDIT2MEASURE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 
101075785. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν 
απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού εκτελεστικού οργανισμού για το κλίμα, τις υποδομές και το 
περιβάλλον. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές. 

Website έργου: https://ieecp.org/projects/audit-to-measure/
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