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Ημερίδα Έργου GrEnFIn – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών

Η SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα για το έργο GrEnFIn –

Greening Energy & Finance. Το αντικείμενο της ημερίδας είναι η παρουσίαση ενός

πρωτοποριακού προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα Greening Energy & Finance και

απευθύνεται σε στελέχη που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη αγορά. Στην ημερίδα

θα γίνει παρουσίαση της προτεινόμενης δομής (θεματολογία τρόποι υλοποίησης) του

προγράμματος και θα ακολουθήσει συζήτηση και αξιολόγηση με την συμπλήρωση σχετικού

διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Επίσης θα γίνει παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του

έργου καθώς και των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί.
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Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη στους τομείς: ενέργεια,  χρηματοπιστωτικός, μεταφορές,

μεταποίηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενέργειας, χάραξη ενεργειακής πολιτικής, ανώτατη

εκπαίδευση, κυβερνητικούς φορείς, και θα διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου 2021 από 15:00 έως 16:30

στην Αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα και οι ομιλητές είναι οι παρακάτω:

1. “GrEnFIn project overview and outcomes achieved” – Athanassios Petsopoulos (Senior Consultant,

SPEED Development Consultants SA)

2. “The GrEnFIn Master” – Silvia Romagnoli (Professor of Applied Mathematics, Department of Statistical

Sciences, University of Bologna UNIBO)

3. “2021 Summer Training format” – Daniela Bottega, HR Specialist, HERA Group

4. Q&A and Validation questionnaire

5. “Financial Instruments for implementing energy e�ciency projects in Greece – The role of ESCOs”

(tbc)– Costas Theofylaktos, Mech. Engineer Senior Energy expert
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