
                        

 
 
 
 
 

The project Young Energy Europe is funded by the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project funding instrument by the Federal Ministry for 
the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUB). It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the 
European Union in order to mitigate greenhouse gas emissions. It does so through strengthening across-border dialogue and cooperation as well as 
exchange of knowledge and experience.   

 

Πρόσκληση 
 

Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του  
προγράμματος "Energy Scouts" στην Αθήνα 

 
στο πλαίσιο του έργου Young Energy Europe 

 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την 
ολοκλήρωση του κύκλου προγράμματος "Energy Scouts" στην Αθήνα, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 17:00 στο Μουσείο Ηρακλειδών 
(Ηρακλειδών 16, Αθήνα 118 51 Θησείο).  
 
Tο 4ήμερο εκπαιδευτικό workshop "Energy Scouts", πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2019 
στην Αθήνα και προσφέρθηκε σε συνεργασία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών (ΕΒΕΑ) με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στις 22 
Ιανουαρίου θα παρουσιάσουν οι "Energy Scouts" τις προτάσεις τους για τη μείωση του 
ενεργειακού κόστους της επιχείρησης, στην οποία εργάζονται, συμβάλλοντας με αυτόν τον 
τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Μια ανεξάρτητη επιτροπή θα παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις των "Energy Scouts" και θα 
διακριθούν οι πιο καινοτόμες ιδέες. Στο τέλος της εκδήλωσης θα απονεμηθούν σε όλους τους 
"Energy Scouts" βεβαιώσεις συμμετοχής με τη σφραγίδα της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK). 
 

Το έργο Young Energy Europe εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EUKI), 

χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και 

Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας (BMU) και συντονίζεται από την Κεντρική Ένωση 

Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK). Σκοπός του προγράμματος 

είναι οι συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες, μεθόδους και δράσεις 

που χρειάζονται, ώστε οι επιχειρήσεις που εργάζονται να λειτουργούν εξοικονομώντας 

ενέργεια, με γνώμονα την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Παράκληση να επιβεβαιώσετε την παρουσία σας το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 

2020 ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:  

 

https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/young-energy-

europe/?fbclid=IwAR1ts7AfhEnG12Vyd40YXiPqUyyKGvmIFW84khClARv9zYT-OWFgaP_fzlA  

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.dual.com.gr/young-energy-europe-workshop/  ή επικοινωνήστε με Email young-

energy-europe@ahk.com.gr ή στο τηλ. 210 6419035. 
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