
 

 Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Αρ. Συμβολαίου: 695873 

Η δεύτερη έκδοση του εργαλείου ENERFUND είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Το εργαλείο στοχεύει στην αύξηση 
των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητές 
πληροφορίες, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, για τη χαρτογράφηση 
της ενεργειακής απόδοσης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί ειδικά για:  

• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που θέλουν να αποκτήσουν έγκυρες πληροφορίες και να εντοπίσουν καλύτερα 
νέες επενδυτικές ευκαιρίες 

• Εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), υποστηρίζοντάς τες στον εντοπισμό νέων 
επιχειρηματικών ευκαιριών και στην αξιολόγηση πιθανών εξοικονομήσεων ενέργειας σε συγκεκριμένα κτίρια 

• Τοπικές αρχές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να αξιολογήσουν την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων στην περιοχή τους και να καθορίσουν στόχους ενεργειακής αναβάθμισής τους  

Ανακαλύψτε αυτές τις ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης στην ιστοσελίδα  http://app.enerfund.eu/  και στείλτε 
μας τα σχόλια σας για το εργαλείο στο info@enerfund.eu. Η καινούργια έκδοση του εργαλείου ENERFUND με 
περισσότερες δυνατότητες και δεδομένα θα είναι διαθέσιμη μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιλοτική δοκιμή της δεύτερης έκδοσης του εργαλείου ENERFUND 

 

Δοκιμάστε το εργαλείο ENERFUND ... και στείλτε μας τις εnτυπώσεις σας 

Μάθετε περισσότερα μέσω των νέων επεξηγηματικών μας βίντεο 

Γνωρίστε την ομάδα του ENERFUND σε διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη 

Σε αυτό το τεύχος… 

Ενημερωτικό Δελτίο #3 
Δεκέμβριος 2017 

 

Παράδειγμα 2:  

Σύγκριση μεταξύ 3 δημόσιων κτιρίων στο 

Παρίσι, Γαλλία 

Παράδειγμα 1: 
Προβολή κτιρίων ενεργειακής κλάσης G που 

μπορούν να αναβαθμιστούν σε κλάση Α, στο 

Λονδίνο και σύγκριση των κτιρίων βάσει των 

χαρακτηριστικών τους  

http://app.enerfund.eu/
mailto:info@enerfund.eu
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Θέλετε να μάθετε περισσότερα;  
Παρακολουθήστε τα επεξηγηματικά μας βίντεο 

Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ENERFUND και το πεδίο εφαρμογής 

του, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει την επιχείρησή σας καθώς και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αυτά τα 

βίντεο δημιουργήθηκαν για εσάς: 

 

 

 

Γνωρίστε την ομάδα του ENERFUND σε διεθνείς και τοπικές εκδηλώσεις 

Αρκετές εκδηλώσεις που σχετίζονται με το έργο ENERFUND έχουν οργανωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επόμενες 
εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια έχουν προγραμματιστεί ήδη για τις αρχές του 2018. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://enerfund.eu/ για να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με τις δράσεις του έργου και να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη χώρα σας. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

European Utility Week, Οκτώβρης 2017                 COP23, Νοέμβριος 2017 

 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ENERFUND: 

https://www.youtube.com/watch?v=_XViB-

k6mtg 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ENERFUND: 

https://www.youtube.com/watch?v=VloZg890Ml8 

http://enerfund.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=_XViB-k6mtg
https://www.youtube.com/watch?v=_XViB-k6mtg
https://www.youtube.com/watch?v=VloZg890Ml8
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  Η ομάδα του έργου ENERFUND  

Για περισσότερες πληροφορίες: 
info@enerfund.eu 

www.enerfund.eu 
www.facebook.com/enerfund/       
    www.twitter.com/enerfund   

https://www.linkedin.com/company/enerfund-eu/ 
 

 

 

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει στους 

δημιουργούς. Δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ούτε ο EASME ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 

Cyprus University of 
Technology  (CUT) 
Sustainable Energy 

Laboratory 
www.cut.ac.cy 

  

Danish Building 
Research Institute (SBI) 

Aalborg University 
Copenhagen 

Department of energy 
and Building 

http://sbi.aau.dk 
 

Severn Wye Energy Agency 
ltd 

www.severnwye.org.uk 

 

Centre for Renewable 
Energy Sources & Saving 

(CRES) 
www.cres.gr 

 
 

Valencia Institute of 
building (IVE) 
www.five.es 

 

ENERGIES 2050 
www.energies2050.org 

 

 

National Institute for 
Research and Development 

Construction, Urban 
Planning and Sustainable 

Spatial Development 
 URBAN-INCERC  

www.incd.ro    
 

SERA energy & resources 
e.U. Consulting 

Engineers Environmental 
Engineering 

www.sustain.at 
 

Ministeryl Dezvoltarii 
Regionale si Administratie 

Publice (Ministry of Regional 
Development and Public 
Administration Romania) 

www.mdrap.ro 

 

 

CYPRUS ENERGY AGENCY 
www.cea.org.cy 

 

 

Energy Action Limited 
www.energyaction.ie 

 

Sustainable Energy 
Development Agency (SEDA) 

www.seea.government.bg 

 

Energy Center of Bratislava, 
Slovak Republic 

http://www.ecb2.sk/   

ENERMAP 
www.enermap.eu 

 

Jozef Stefan Institute Energy 
Efficiency Center 

www.rcp.ijs.si/ceu 
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