
 

 

 

Ανακοίνωςη- Πρόςκληςη ςε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 

 

Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωςιμότητα ςε μικρζσ και μεςαίεσ 

επιχειρήςεισ (ΜμΕ) για ενεργειακοφσ διαχειριςτζσ και ειδικοφσ ςτην 

ενζργεια 

 

Το Εργαςτιριο Συςτθμάτων Ηλεκτρικισ Ενζργειασ του Τμιματοσ Ηλεκτρολόγων Μθχανικών και 

Μθχανικών Υπολογιςτών του ΑΠΘ ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου 

Μάκθςθσ (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (ΑΠΘ) ανακοινώνουν ζνα  

εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο ‘Ενεργειακι αποδοτικότθτα και βιωςιμότθτα ςε μικρζσ και 

μεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜμΕ) για ενεργειακοφσ διαχειριςτζσ και ειδικοφσ ςτθν ενζργεια’, διάρκειασ 

50 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόςταςη 

Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του προγράμματοσ είναι ο Κακθγθτισ Γρθγόρθσ Παπαγιάννθσ 

Η ζναρξθ του προγράμματοσ κα γίνει το Φεβρουάριο του 2021 ενώ θ λιξθ του προγραμματίηεται 

για το Μάρτιο του 2021 

Η διάρκεια του προγράμματοσ είναι 30 διδακτικζσ ώρεσ παραδόςεων και 20 ώρεσ πρακτικισ 

Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε Μθχανικοφσ με ειδίκευςθ ι ενδιαφζρον για τθν ορκολογικι χριςθ 

και διαχείριςθ ενζργειασ ςε επιχειριςεισ, ςε ενεργειακοφσ διαχειριςτζσ ι γενικά ςε ςτελζχθ ΜμΕ 

που αςχολοφνται με τθν παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ,  με ενεργειακά κζματα, 

όπωσ ελεγκτζσ, ςφμβουλοι, εργαηόμενοι ςε ESCO κλπ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ παρζχεται πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ 5 ECTS 

ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μονάδων Κατοχφρωςθσ Μακθμάτων.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 6 εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, ςυγκεκριμζνα: 

 Ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ και νομοκεςία για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα 

 Συςτιματα ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, μετριςεισ και λφςεισ – Δυνατότθτεσ διαχείριςθσ 

και εξοικονόμθςθσ  ενζργειασ  

 Βαςικζσ τεχνικζσ ενεργειακών ελζγχων ςε ΜμΕ. Πρότυπα και προδιαγραφζσ 

 Χρθματοδότθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, εργαλεία και οικονομοτεχνικι 

αξιολόγθςθ 

 Εργαλεία για τθν παρακολοφκθςθ και τθ διαχείριςθ ενζργειασ 

 Πρακτικι δράςθ ςε ΜμΕ 

Το πρόγραμμα χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ζργο Η2020 με τίτλο  ‘SMEmPower Efficiency - 

Ζνα ολιςτικό πλαίςιο για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ ΜΜΕ να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ 

αποδοτικότθτα’ και προςφζρεται δωρεάν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

 

 



 

 

 

Αιτήςεισ γίνονται δεκτζσ  ζωσ 5/2/2021 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ υπάρχουν ςτο http://www.diaviou.auth.gr/programs/energeiaki-

apodotikotita-kai-viosimotita-se-mikres-kai-mesaies-epicheiriseis-mme-gia-energeiakous-

diacheiristes-kai-eidikous-stin-energeia/ όπου μπορεί και να υποβλθκεί θλεκτρονικά θ αίτθςθ 

ςυμμετοχισ.  

Επίςθσ εάν είςτε ςτζλεχοσ μικρισ ι μεςαίασ επιχείρθςθσ και ενδιαφζρεςτε η επιχείρηςή ςασ να 

ςυμμετζχει ςτο Ευρωπαϊκό αυτό ζργο, είτε ςτθν υλοποίθςθ των πρακτικών δράςεων, είτε ςε 

προγράμματα επιτόπιασ ενθμζρωςθσ για βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κα χαροφμε να 

επικοινωνιςουμε μαηί ςασ. 

Για πρόςκετεσ διευκρινιςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν  κα Ιωάννα 

Παςιοποφλου e-mail: ipasiopoulou@ece.auth.gr , τηλ: 2310996329. 
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