Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Στις 7, 8, 14 και 15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) (Ακαδημίας 7, 5ος όροφος) το εκπαιδευτικό workshop
"Energy Scouts", διάρκειας 25 διδακτικών ωρών, στο πλαίσιο του έργου Young Energy Europe, που
προσφέρεται σε συνεργασία του ΕΒΕΑ με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Το ΕΒΕΑ εμπλουτίζει με την πρωτοβουλία αυτή το εύρος των προσφερόμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, συνδράμοντας σε διεθνείς δράσεις για την ενεργειακή εξοικονόμηση και την προστασία
του κλίματος. 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 εκπαιδευόμενοι/ες 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.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και μεγέθους και σε εργαζόμενους/ες ηλικίας
μέχρι 35 ετών. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος (25) και θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και κάθε επιχείρηση μπορεί να δηλώσει
έως 4 εργαζόμενους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τις γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να
συμβάλλουν στην μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της
επιχείρησης στην οποία εργάζονται, αναπτύσσοντας θέματα σχετικά με τις γενικές αρχές προστασίας
του κλίματος, την εξοικονόμηση πόρων, εξοικονόμηση ενέργειας, εταιρική κινητικότητα (αστικές και
υπεραστικές μετακινήσεις, επαγγελματικά ταξίδια) και τη χρήση μετρητικών συσκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα: www.dual.com.gr/young-energy-europe-workshop/ ή επικοινωνήστε με Email
young-energy-europe@ahk.com.gr ή στο τηλ. 210 6419035.
Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο Facebook:
Young Energy Europe
Διττή Εκπαίδευση στην Ελλάδα
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