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ΤΟ 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
TRECE
Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
TRECE
Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συνεχίζεται το πρόγραμμα TRECE – Κατάρτιση για την Ενίσχυση των
Καταναλωτών Ενέργειας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας
Covid-19 και στα τέλη Νοεμβρίου 2020 διοργανώθηκε η δεύτερη
Διακρατική Συνάντηση των εταίρων.
Το έργο υλοποιείται από 5 φορείς από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές
χώρες, με την SGS TECNOS (Ισπανία) σαν συντονιστή του έργου μαζί με:
– το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας)
από την Ελλάδα,
– το ENERO, τεχνικό συμβουλευτικό και ερευνητικό κέντρο, από τη
Ρουμανία,
– το SOFENA, Ενεργειακό Κέντρο Σόφιας, από τη Βουλγαρία, και
– το Τοπικό Ενεργειακό Κέντρο της Gorenjska, από τη Σλοβενία.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου λόγω των
ταξιδιωτικών περιορισμών, συζητήθηκε η παρούσα κατάσταση και τα
επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου, ξεκινώντας με μια ανασκόπηση
που έγινε από την SGS, για όλες τις δραστηριότητες που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα.

Το επόμενο ζήτημα στην ατζέντα ήταν η αξιολόγηση του προγράμματος
κατάρτισης που ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή όλων των εταίρων και
θα ακολουθήσει μια διαδικασία διασταυρωτικού ελέγχου για τη
διασφάλιση μη ύπαρξης αλληλεπικαλυπτόμενων θεμάτων. Επίσης, μετά
από αυτήν την τελική αξιολόγηση, κάθε εταίρος θα μεταφράσει στην
γλώσσα του κάθε ένα από τα 6 κεφάλαια που θα συνοδεύονται από έναν
οδηγό διδασκαλίας για τους εκπαιδευτές (υπό ανάπτυξη).
Το ΚΑΠΕ παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα TRECE MOOC που ήταν
διαθέσιμη για ενδελεχή δοκιμή από όλους τους εταίρους. Τα
αποτελέσματα της δοκιμής και τα συμπληρωματικά βήματα συζητήθηκαν
σε ξεχωριστή ειδική συνάντηση, προκειμένου η μαθησιακή διαδικασία
μέσω της πλατφόρμας να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη και
ευκολονόητη.
Το ENERO, υπεύθυνο για το σχέδιο διάδοσης και επικοινωνίας,
παρουσίασε τους στόχους υλοποίησης και τις μελλοντικές δράσεις, τα
αποτελέσματα παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το υλικό
παρουσίασης (ψηφιακό και έντυπο), τις συνεργασίες με εξειδικευμένα
μέσα ενημέρωσης και τα ενημερωτικά δελτία που θα αποστέλλονται

στους ενδιαφερόμενους φορείς. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν
ήταν η τελική διαμόρφωση του φυλλαδίου του έργου που μεταφέρθηκε
σε μια πιο ψηφιακά φιλική έκδοση, και το οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη
σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας στη διεύθυνση http://trece.eu/trecebrochure/

ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΎΜΕ ΉΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΔΟΚΙΜΉ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ TRECE
MOOC ΑΠΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο,
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον επικεφαλής του
έργου
SGS
στη
διεύθυνση
Mercedes.Rodriguez@sgs.com
ή
με
το
ΚΑΠΕ
(emavrou@cres.gr) ή μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα
του
έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Αυτή
η
δημοσίευση
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση γίνει των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
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ΣΥΣΚΕΥΏΝ!
Η Διοίκηση του Ρουμανικού Ταμείου Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την
έναρξη της νέας έκδοσης του εθνικού προγράμματος “Scrap” τον
Δεκέμβριο του 2020, που αφορά στις οικιακές συσκευές και εξοπλισμό, με
την έννοια της αντικατάστασης του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού με
ενεργειακά αποδοτικότερο. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να επωφεληθούν
όσοι αδράξουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις οικιακές τους συσκευές
και είναι επίσης επωφελές για το περιβάλλον. Διατίθενται
προϋπολογισμός 75 εκατ. RON (περίπου 15 εκατ. ευρώ) σε κουπόνια αξίας
από 200 έως 500 lei, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που θα αγοραστεί
(1 ευρώ= 4.9 Ron).
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απλή για κάθε χρήστη του διαδικτύου:
τα άτομα που θέλουν να επωφεληθούν από την έκπτωση (σε κουπόνια)
πρέπει να μπουν στην εφαρμογή από την ιστοσελίδα του AFM και να
ακολουθήσουν τις οδηγίες, συμπληρώνοντας προσεκτικά τα στοιχεία
τους. Αφού συμπληρώσει τα έντυπα, ο αγοραστής πηγαίνει απευθείας
στον κατάστημα και αγοράζει τον επιθυμητό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας
το κουπόνι που έλαβε ηλεκτρονικά. Το ποσό του κουπονιού αφαιρείται
από την τελική αξία του προϊόντος και ο παλιός εξοπλισμός παραδίδεται
όταν παραλαμβάνεται ο νέος. Τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μόνο για το ίδιο είδος συσκευής, δηλαδή αν κάποιος ζητήσει κουπόνι για
ένα παλιό ψυγείο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο για να αγοράσει ένα
νέο ψυγείο (όχι ηλεκτρική σκούπα ή φορητό υπολογιστή). Επίσης, οι νέες
συσκευές πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς
την ποιότητα και να έχουν ελάχιστη ενεργειακή απόδοση Α ή σε
ορισμένες περιπτώσεις Α ++. Ένας πολίτης μπορεί να προμηθευτεί πολλά
προϊόντα με κουπόνια έκπτωσης, αλλά μόνο ένα προϊόν από κάθε
κατηγορία ενώ τα κουπόνια χρηματοδοτούν μέχρι το 50% της αξίας του
νέου εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 3 στάδια, κάθε στάδιο για 1 σετ συσκευών/
εξοπλισμού. Τα δύο πρώτα στάδια που έχουν ήδη ξεκινήσει, είχαν
προϋπολογισμό 30 εκατ. Ron το καθένα (περίπου 5 εκατ. ευρώ), ποσό που
εξαντλήθηκε/ διατέθηκε πλήρως σε λιγότερο από 90 λεπτά
(πρώτο στάδιο) και σε λιγότερο από 35 λεπτά (δεύτερο στάδιο).

Το 2019, το πρόγραμμα “Scrap for appliances” επωφελήθηκε επίσης από
έναν προϋπολογισμό 40 εκατ. lei, με το οποίο οι Ρουμάνοι είχαν την
ευκαιρία να αγοράσουν μια νέα, πιο ενεργειακά αποδοτική συσκευή –από
πλυντήριο ή πλυντήριο πιάτων έως κλιματιστικό ή ψυγείο/ καταψύκτη και
τηλεόραση κ.λπ. Τα επίσημα στοιχεία του προγράμματος δείχνουν ότι
συνολικά εγκρίθηκαν 49.118 αιτήσεις για 89.193 κουπόνια πέρυσι (2020)
και περισσότερες από 60.000 παλιές/μεταχειρισμένες/μη αποδοτικές
συσκευές τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

CEB ΚΑΙ Ο ΤΟΜΈΑΣ 6 ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΊΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΎΝ ΣΕ ΈΝΑ
ΔΆΝΕΙΟ € 21 ΕΚΑΤ
Η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και ο Τομέας 6
του Δήμου Βουκουρεστίου της Ρουμανίας συμφώνησαν τον Δεκέμβριο
του 2020 σε ένα δάνειο ύψους 21 εκατ. ευρώ για τη στήριξη/
χρηματοδότηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
κατοικιών
και
δημόσιας
εκπαίδευσης,
την
κατασκευή
νέων
συγκροτημάτων κοινωνικής στέγασης και για την ενίσχυση επιδομάτων
κοινωνικής βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες.
Η χρηματοδότηση της CEB θα συμβάλει σε:
Ανακαίνιση περισσότερων από 100 πολυκατοικιών και 13 κρατικών
σχολείων
και
κτηρίων
παιδικών
σταθμών.
Κατασκευή και ανακαίνιση οκτώ εγκαταστάσεων κέντρων
απασχόλησης μετά το σχολείο και νηπιαγωγείων σύμφωνα με το
πρότυπο
«Κτήρια
σχεδόν
μηδενικής
ενεργειακής
κατανάλωσης»
(NZEB).
Κατασκευή 246 ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων για κοινωνικές
κατοικίες.
Λειτουργία τράπεζας τροφίμων και κοινωνικής καντίνας για
ευάλωτες ομάδες που ζουν στον Τομέα 6, όπως ηλικιωμένοι,
ανύπαντρες μητέρες με παιδιά, Ρομά και άνεργοι ή άτομα με
αναπηρίες.

ΣΛΟΒΕΝΊΑ: ΠΑΚΈΤΟ ‘FIT FOR 55’ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΑΙΗ ΜΕΤΆΒΑΣΗ

Η Επιτροπή της ΕΕ παρουσίασε το πακέτο στις 14 Ιουλίου 2021. Το “Fit for
55” αναφέρεται στον στόχο για την μείωση των εκπομπών κατά
τουλάχιστον 55%, όπως έχει τεθεί από την ΕΕ για το 2030. Το
προτεινόμενο πακέτο αποσκοπεί στο να εναρμονιστεί η νομοθεσία της ΕΕ
για το κλίμα και την ενέργεια ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2030. Το
πακέτο των προτάσεων στοχεύει στην παροχή ενός συνεκτικού και
ισορροπημένου πλαισίου για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ,
το οποίο είναι ισότιμο και κοινωνικά δίκαιο, διατηρεί και ενισχύει την
καινοτομία

και

την

ανταγωνιστικότητα

της

βιομηχανίας

της

ΕΕ,

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισμού έναντι των
οικονομικών φορέων τρίτων χωρών και υποστηρίζει τη θέση της ΕΕ ως
πρωτοπόρου στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.
Ενώ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τα οφέλη των κοινοτικών
πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα ξεπερνούν σαφώς το κόστος αυτής της
μετάβασης, οι πολιτικές για το κλίμα κινδυνεύουν να ασκήσουν
βραχυπρόθεσμα επιπλέον πίεση στα ευάλωτα νοικοκυριά, τις μικρές
επιχειρήσεις και τους χρήστες μέσων μεταφοράς. Ο σχεδιασμός των
πολιτικών στο πακέτο αυτό, συνεπώς, κατανέμει δίκαια το κόστος
αντιμετώπισης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Επιπλέον, τα εργαλεία τιμολόγησης άνθρακα αποδίδουν έσοδα τα οποία
μπορούν να επανεπενδυθούν για να προωθήσουν την καινοτομία, την
οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες.
Προτείνεται ένα νέο Κοινωνικό Ταμείο Κλίματος που θα παρέχει ειδική
χρηματοδότηση στα κράτη- μέλη για να βοηθήσουν τους πολίτες να
επενδύσουν στην ενεργειακή απόδοση, σε νέα συστήματα θέρμανσης και
ψύξης και πιο καθαρή μετακίνηση/ κινητικότητα. Το Κοινωνικό Ταμείο
Κλίματος θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ,
χρησιμοποιώντας το ποσό που ισοδυναμεί στο 25% των αναμενόμενων
εσόδων από την εμπορία εκπομπών των κτηρίων και καυσίμων από οδικές
μεταφορές. Θα παρέχει χρηματοδότηση 72,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στα
κράτη μέλη, για την περίοδο 2025-2032, σύμφωνα με την στοχευμένη
τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Με μια πρόταση
για την άντληση αντίστοιχης χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη, το
Ταμείο θα κινητοποιήσει 144,4 δισεκατομμύρια ευρώ για μια κοινωνικά
δίκαιη μετάβαση.

Τα οφέλη της άμεσης δράσης για την προστασία των ανθρώπων και του
πλανήτη είναι σαφή: καθαρότερος αέρας, δροσερότερες και πιο πράσινες
πόλεις και κωμοπόλεις, πιο υγιείς πολίτες, μειωμένη χρήση ενέργειας και
λογαριασμοί,
ευρωπαϊκές
θέσεις
εργασίας,
τεχνολογικές
και
βιομηχανικές ευκαιρίες, περισσότερος χώρος για τη φύση και έναν

υγιέστερο πλανήτη για τις επόμενες γενιές. Η πρόκληση στο επίκεντρο
της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης είναι να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη
και οι ευκαιρίες που προκύπτουν είναι διαθέσιμα σε όλους, όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα και πιο δίκαια. Χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά
διαθέσιμα

εργαλεία

πολιτικής

σε

επίπεδο

ΕΕ,

μπορούμε

να

διασφαλίσουμε ότι ο ρυθμός αλλαγής είναι ικανοποιητικός, αλλά όχι
υπερβολικά διαταρακτικός.

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/ﬁt-for-55/

Προτεινόμενα μέτρα για την μείωση της ενεργειακής ένδειας κατά
τον COVID-19

Με την υποστήριξη εννέα οργανώσεων, η Focus Association έστειλε μια
πρόσκληση στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τον
περιορισμό της αύξησης της ενεργειακής ένδειας από την εφαρμογή
μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, που οδήγησαν στην
απώλεια εισοδήματος.

Η ανεργία λόγω του COVID-19, η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία από το
σπίτι έχει αυξήσει τη χρήση ενέργειας και συνεπώς τον κίνδυνο
ενεργειακής ένδειας.

Τα μέτρα που προτείνονται στην πρόσκληση προς την κυβέρνηση είναι τα
εξής:

1. Να απαγορευτεί η αποσύνδεση από ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό
αέριο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Πολλές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν υιοθετήσει ένα μέτρο που
απαγορεύει τη διακοπή ρεύματος ως ένα από τα μέτρα κατά την πανδημία
του COVID-19. Προτείνεται επομένως μια παρόμοια ρύθμιση για τη
Σλοβενία, καθώς θα παρέχει στις ευάλωτες ομάδες ελαφρώς μεγαλύτερη
ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

2. Χρηματοδότηση τουλάχιστον 100 ευρώ για την πληρωμή του
αυξημένου ενεργειακού κόστους.
Η χρηματοδότηση θα πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον στα νοικοκυριά
που λαμβάνουν κοινωνική βοήθεια ή επίδομα ασφάλισης, και θα ήταν
ακόμη καλύτερο εάν όλα τα νοικοκυριά που υπερβαίνουν ελαφρώς το
όριο για τη λήψη κοινωνικής πρόνοιας μπορούν να είναι επίσης επιλέξιμα
για υποστήριξη για το αυξημένο κόστος ενέργειας, καθώς συχνά
βρίσκονται σε κατάσταση όπου είναι δύσκολο ή αδύνατο να πληρώσουν
το κόστος ενέργειας.

3. Για την αποπληρωμή οφειλών προς τους προμηθευτές ενέργειας
Η ομάδα των υπογραφόντων καλεί την κυβέρνηση να εξοφλήσει το
ενεργειακό χρέος προς τους προμηθευτές ενέργειας εάν η συσσώρευση
του χρέους έχει προκύψει λόγω ανεργίας του πελάτη ή λόγω σημαντικής
μείωσης των εσόδων του κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Εάν
αυτό δεν είναι δυνατό, η κυβέρνηση θα πρέπει τουλάχιστον να προτείνει
το δικαίωμα αναβολής της πληρωμής του κόστους ενέργειας.

4. Να απαγορεύεται η αποσύνδεση το χειμώνα
Καλούν την κυβέρνηση, εκτός από τα προαναφερθέντα μέτρα για τον
περιορισμό της αύξησης της ενεργειακής ένδειας λόγω της πανδημίας
Covid-19, να νομοθετήσει την απαγόρευση της αποσύνδεσης από την
ενέργεια μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Μαρτίου δηλαδή κατά τη
διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, όπως αντίστοιχα συμβαίνει σε πολλές
άλλες χώρες της Ευρώπης.
Τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης της
ενεργειακής ένδειας θα ανακουφίσουν την οικονομική κατάσταση των
ευάλωτων νοικοκυριών. Ο Τοπικός Οργανισμός Ενέργειας της Gorenjska
υποστηρίζει αυτές τις προτάσεις.

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ: POWERPOOR – EMPOWERING ENERGY POOR CITIZENS
THROUGH JOINT ENERGY INITIATIVES- ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ
ΈΝΔΕΙΑ
ΜΈΣΩ
ΚΟΙΝΏΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΏΝ
Η ενεργειακή ένδεια είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα στη
Βουλγαρία που εμφανίζεται στις περισσότερες περιοχές και σε διάφορες
δημογραφικές ομάδες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2018, το
33,7% των νοικοκυριών δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τα σπίτια τους
αρκετά ζεστά, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι 7,3% και το
30,1% των νοικοκυριών είχαν καθυστερημένες πληρωμές σε
λογαριασμούς κοινής ωφελείας, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ
είναι 6,6%. Τα μέτρα εθνικής πολιτικής για την καταπολέμηση της
ενεργειακής φτώχειας εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο από τους δήμους
και επικεντρώνονται κυρίως σε οικονομικά μέτρα που σχετίζονται με τη
χρήση των κοινωνικών τιμολογίων για την ηλεκτρική ενέργεια.
Τον Σεπτέμβριο του 2020 ξεκίνησε η υλοποίηση του τριετούς έργου
POWERPOOR χρηματοδοτούμενο από το Horizon 2020 με εταίρο του
έργου το SOFENA. Το έργο στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής
ένδειας, πρωτοστατώντας στην υποστήριξη των πολιτών σε ενεργειακή
ένδεια για να υλοποιήσουν παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και να
συμμετάσχουν σε κοινές ενεργειακές πρωτοβουλίες, μέσω της
ανάπτυξης προγραμμάτων στήριξης και εργαλείων που βασίζονται στις
ΤΠΕ.
Η Βουλγαρία είναι μία από τις πιλοτικές χώρες στο έργο αυτό που έχει
τον φιλόδοξο στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση μέσω εκπαίδευσης

σε διάφορους κοινωνικούς κύκλους με τουλάχιστον 145 υποστηρικτές
και συμβούλους ενέργειας. Ο ρόλος τους θα είναι να παρέχουν
υποστήριξη σε πολίτες σε ενεργειακή ένδεια για να κατανοήσουν
καλύτερα τη χρήση της ενέργειας τους, να εφαρμόσουν παρεμβάσεις
ενεργειακής αποδοτικότητας και να μάθουν για τις ενεργειακές
κοινότητες. Θα παρέχουν επίσης διαδικτυακές διαβουλεύσεις μέσω του
γραφείου βοήθειας (help desk) και θα πραγματοποιήσουν πάνω από 800
επισκέψεις σε σπίτια νοικοκυριών σε ενεργειακή ένδεια.

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2021 πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδεύσεις
με περισσότερους από 80 υποστηρικτές και μέντορες και τον επόμενο
μήνα θα διεξαχθούν δύο ακόμη εκπαιδεύσεις στη χώρα
Θα δημιουργηθούν Τοπικά Γραφεία Ενεργειακής Ένδειας στην πόλη της
Σόφιας και στην πόλη της Φιλιππούπολης για την παροχή και τη διάδοση
πληροφοριών, φυλλαδίων, μπροσούρων κ.λπ. σε πολίτες σε ενεργειακή
ένδεια σχετικά με την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
την ενθάρρυνση ενεργειακά αποδοτικότερων συμπεριφορών, πρακτικών
και συνήθειων.

Ως αποτέλεσμα των δράσεων του έργου αναμένεται τα επόμενα χρόνια
να εμπλακούν στο έργο πάνω από 200 χιλιάδες πολίτες, πάνω από 80
χιλιάδες νοικοκυριά -από τα οποία τουλάχιστον τα 30.000 σε ενεργειακή
ένδεια – να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, και τουλάχιστον 3.000
νοικοκυριά να συμπεριληφθούν σε προγράμματα για την καταπολέμηση
της ενεργειακής ένδειας στη Βουλγαρία.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.powerpoor.eu/
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Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε με τον επικεφαλής του έργου SGS στη
διεύθυνση Mercedes.Rodriguez@sgs.com ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου

