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εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όχι μόνο στα
πλαίσια της Κύπρου αλλά και στον ευρύτερο
ευρωπαϊκό χώρο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΥΠΡΙΩΝ
ΤΟ
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών από την 1 Σεπτεμβρίου
2012 μεταστεγάστηκε σε νέα
γραφεία στην παλιά Λευκωσία.
Η νέα μας διεύθυνση είναι: Οδός Λεύκωνος 10‐12,
Τ.Κ. 1011 Λευκωσία.
Τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν τα
ίδια. Παρακαλούμε όπως για την αλληλογραφία να
χρησιμοποιείτε την καινούργια μας διεύθυνση.
ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ
Μια ερευνητική ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου
«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την
καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Ηλία
Κυριακίδη, έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα νέο
πρωτοποριακό τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα. Αύτη η νέα τεχνολογία αιχμής παρέχει
επίσης τη δυνατότητα ρύθμισης της παραγωγής
ενέργειας από το σταθμό, σε αντίθεση με άλλες
παραδοσιακές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου
η ρύθμιση είναι δύσκολο να γίνει από το σημείο
παραγωγής. Για την τεχνολογία αυτή έχει ήδη
απονεμηθεί διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
H επιτυχία στην ανάπτυξη το νέου αυτού
τεχνολογικού συστήματος συμβάλλει στην επίτευξη
των στόχων που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για την παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στη μείωση των

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Το
πιλοτικό
σύστημα
συμπεριλαμβάνει
ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 225 kW,
κυψέλες καυσίμου ονομαστικής ισχύος 50 kW,
ηλεκτρικές μηχανές και λοιπό ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό. Το σύστημα βασίζεται στη λήψη
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (στο συγκεκριμένο έργο αιολική ενέργεια),
την παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης, την
αποθήκευση του υδρογόνου σε φιάλες, τη χρήση
κυψελών καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας σε μορφή συνεχούς τάσης και τη
διασύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).
Η διασύνδεση με το δίκτυο της ΑΗΚ επιτυγχάνεται
μέσω της μετατροπής της συνεχούς τάσης σε
εναλλασσόμενη μέσω της τεχνολογίας για την οποία
έχει απονεμηθεί διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από
το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
TO U4ENERGY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρωτοβουλία U4energy με τους
Πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς της για
την
ενεργειακή
εκπαίδευση
που
απευθύνεται σε σχολεία όλης της Ευρώπης
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών
όλων των κατηγοριών.
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Οι νικητές για την Κύπρο είναι οι εξής:
Κατηγορία Α: 3ο Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας με τη
συμμετοχή Εξοικονομήστε Ενέργεια – Προστατέψτε
το Περιβάλλον
Κατηγορία Β: Λύκειο Αγίου Αντώνη με τη
συμμετοχή Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Σπιτιού
Κατηγορία Γ: Νικητής το Λύκειο Αγίου Ιωάννη με τη
συμμετοχή Watergas.
Το Ενεργειακό Γραφείο συγχαίρει όλους τους
συμμετέχοντες καθώς και τους νικητές για την
επιτυχία τους σε αυτό τον ξεχωριστό ευρωπαϊκό
διαγωνισμό.




Πάρκο Θεόφιλου Γεωργιάδη
Πάρκο Τελαμώνος

«Η προστασία του περιβάλλοντος, η εξάρτηση και η
εκτεταμένη χρήση της ενέργειας δημιουργούν
επιτακτική τη ανάγκη για αξιοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Ο ρόλος της ηλιακής ενέργειας έχει
λάβει ηγετική θέση σε αυτή την προσπάθεια, από τη
στιγμή που αυτή η πηγή ενέργειας υπόσχεται
μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε χώρες
με μεγάλη ηλιοφάνεια, όπως είναι η Κύπρος»,
δήλωσε ο Δήμος Λάρνακας.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΆΙΦΕΛ…
ΘΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες στις 28 Νοεμβρίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
ΠΑΡΚΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ – ΠΑΡΚΟ ΡΕΝΟΥ
ΠΡΕΝΤΖΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Δήμος Λάρνακας
έχει εγκαταστήσει σε πέντε πάρκα, που βρίσκονται
εντός των δημοτικών του ορίων, φωτοβολταϊκά
φωτιστικά, ενθαρρύνοντας κι ενισχύοντας με τον
τρόπο αυτό τις προσπάθειες για προστασία του
περιβάλλοντος. Τα πάρκα στα οποία ήδη έχουν
εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά φωτιστικά είναι τα
ακόλουθα:
 Πάρκο Οδησού
 Πάρκο Ρένου Πρέτζα
 Πάρκο Προδρόμου

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Ο Πύργος του Άιφελ, το εμβληματικό μνημείο που
δεσπόζει στον ορίζοντα της γαλλικής πρωτεύουσας,
γίνεται πράσινος καθώς θα παράγει σύντομα ένα
μέρος της ενέργειας την οποία χρειάζεται για να
λειτουργεί
με
την
εγκατάσταση
μικρών
ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συστημάτων,
ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.
Ο πρώτος όροφος, ο μεγαλύτερος του Πύργου, έχει
μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο καθώς
εκτελούνται εργασίες εκσυγχρονισμού προκειμένου
να γίνει ο Πύργος πιο προσβάσιμος της Νέας
Εταιρείας του Πύργου του Άιφελ (SNTE) Ζαν‐
Μπερνάρ Μπρος.
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Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών, θα
τοποθετηθούν μικρές ανεμογεννήτριες, ηλιακά
κάτοπτρα, συλλέκτες του νερού της βροχής. Στόχος
είναι η βελτίωση κατά 30% των ενεργειακών
επιδόσεων του Πύργου.
Οι εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν στα
τέλη του 2013 και δεν θα οδηγήσουν στο κλείσιμο
του ορόφου, θα κοστίσουν 25 εκατομμύρια ευρώ
εκτός φόρων. Η SNTE χρηματοδοτεί εξολοκλήρου
τις εργασίες.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, χαμηλών
εκπομπών CO2 και υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη ανάπτυξη
στην αγορά, παρά τα οικονομικά και περιβαλλοντικά
πλεονεκτήματα τους. Στον κατασκευαστικό τομέα
απασχολείται προσωπικό που ξεπερνά το 10% της
συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ως εκ τούτου, για την προώθηση του τομέα των
κατασκευών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομία, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στρατηγική για την
ενίσχυση του τομέα δημιουργώντας νέα κίνητρα.
Κύριες πτυχές του περιλαμβάνουν ευνοϊκές

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

συνθήκες επενδύσεων, ιδίως για τις ανακαινίσεις και
τη συντήρηση των κτιρίων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκιαγραφεί του λόγους για
τους
οποίους
χρειάζεται
στρατηγική
στον
κατασκευαστικό τομέα:
• η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση είχε
ως αποτέλεσμα η κατασκευή κτιρίων και έργων
υποδομής να μειωθεί κατά 17% μεταξύ
Ιανουαρίου 2008 και Απριλίου 2012 σε όλη την
ΕΕ‐27
• ο τομέας βρίσκεται σε συνεχή ανάγκη
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
• τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης, θα είναι μεγάλη πρόκληση για
τον κλάδο των κατασκευών
• προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και της ενσωμάτωσης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχωρούν
αργά κυρίως στην ανακαίνιση των υφιστάμενων
κτιρίων
• η κατάσταση στις διεθνείς αγορές είναι ζωτικής
σημασίας. Προκύπτουν δυσκολίες από τις
συνθήκες ανταγωνισμού σε τρίτες χώρες, με
λιγότερο
αυστηρές
κοινωνικές
και
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Επιχειρήσεις εκτός
ΕΕ επωφελούνται από τις κρατικές ενισχύσεις,
όπως στην Κίνα, και έτσι περιορίζεται η
προσβασιμότητα
των
ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων σε αυτές τις αγορές.
Αναμένεται σύντομα να διευθετηθεί συνάντηση
Υψηλού Επιπέδου με εκπροσώπους των κρατών
μελών και εκπροσώπων του κατασκευαστικού τομέα.
Θα επιβλέπουν την εφαρμογή της στρατηγικής και θα
κάνουν συστάσεις για τυχόν αναγκαίες προσαρμογές
ή νέες πρωτοβουλίες. Παράλληλα, θεματικές και
άλλες ομάδες θα συζητήσουν διάφορες προσεγγίσεις
για την υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, για
την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων των
υφιστάμενων δράσεων και να προσδιοριστούν
ευκαιρίες και συνέργειες.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

του
Προγράμματος
«Ικανότητες»,
του
7ου
Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη της ΕΕ (7ου ΠΠ) με συνολικό
προϋπολογισμό τα 252 εκατομμύρια ευρώ:

Τον Ιούλιο του 2012 ανακοινώθηκε η 1 πρόσκληση
υποβολής προτάσεων για την Κεφαλαιοποίηση
Έργων του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας
MED.

Δράση
Προϋπολογισμός
Έρευνα για ΜΜΕ
169,56 εκ. ευρώ
Έρευνα για Συνδέσμους ΜΜΕ
55,00 εκ. ευρώ
Έργα Επίδειξης (Demonstration Action) 27,00 εκ. ευρώ
Δράση Συντονισμού και Υποστήριξης 0,75 εκ. ευρώ

Η προθεσμία για υποβολή προτάσεων είναι η 31
Οκτωβρίου 2012.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων
είναι η 15η Νοεμβρίου 2012.

Περισσότερα για την προκήρυξη εδώ.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τις ΜΜΕ,
Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κ.
Χριστάκη Θεοχάρους , τηλ: 22205029.

η

SMART CITIES INITIATIVE
Στις 10 Ιουλίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε την πρωτοβουλία για τις έξυπνες πόλεις
και κοινότητες. Προτείνεται η υποστήριξη έργων για
αποδοτική χρήση ενέργειας, βιώσιμες μεταφορές
και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών στις αστικές περιοχές. Οι φορείς
ενέργειας, μεταφορών και οι βιομηχανίες καλούνται
να εργαστούν από κοινού με τις τοπικές αρχές για να
συνδυάσουν τις τεχνολογίες τους για την
αντιμετώπιση των αναγκών των πόλεων. Αυτό θα
οδηγήσει σε καινοτόμες, ολοκληρωμένες και
αποδοτικές τεχνολογίες, τοποθετώντας έτσι τις
πόλεις στο κέντρο της καινοτομίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ENERGY IN BUILDINGS, INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ENERGY IN BUILDINGS, 2012

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 4
Δεκεμβρίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η ASHRAE διοργανώνει συνέδριο για τα παθητικά
κτίρια στις μεσογειακές χώρες.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 7ΟΥ ΠΠ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 10 Ιουλίου
2012, τις τελευταίες Προσκλήσεις Υποβολής
Προτάσεων της Δραστηριότητας «Έρευνα προς
Όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»,

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

ELECTRONICS GOES GREEN 2012+, 9‐12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2012, ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Κάτω από το σύνθημα, “Taking green to the next
level”, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει νέες
προσεγγίσεις
στην
πράσινη
Τεχνολογία
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Πληροφοριών, τον κύκλο ζωής των μηχανών, τις
νέες τεχνολογίες, νομοθετικές απαιτήσεις, την
εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη διαχείριση των
πόρων και τη βιωσιμότητα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή
επικοινωνήστε μέσω e‐mail office@berliner-eagentur.de.
Το συνέδριο θα περιλαμβάνει και έκθεση όπου οι
συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν και να
πάρουν ενημερωτικό‐εκπαιδευτικό υλικό για τις
πράσινες τεχνολογίες και θα έχουν την ευκαιρία να
συναντηθούν με τους προγραμματιστές και τους
κατασκευαστές.

EUROPEAN CONFERENCE ON SUSTAINABLE RENOVATION OF
BUILDINGS, 13‐14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, KARLSRUHE,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
SOLARPACES CONFERENCE 2012, 11‐14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2012, ΜΑΡΑΚΕΣ, ΜΑΡΟΚΟ

Το SolarPACES είναι ένα φόρουμ που θα
λαμβάνουν μέρος φορείς από τη βιομηχανία, την
έρευνα, την πολιτική και τους φορείς
χρηματοδότησης με κορυφαίους εμπειρογνώμονες
από όλο τον κόσμο.

Η συνάντηση στοχεύει στη συζήτηση για τις
προκλήσεις και τις ευκαιρίες, να εξεταστούν τα
προβλήματα και να διερευνηθούν λύσεις. Θα δοθεί η
ευκαιρία
για
δημιουργία
δικτύου
μεταξύ
επαγγελματιών, φορέων χάραξης πολιτικής και
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
HUSUM WIND ENERGY, 18‐22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, HUSUM,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα απονεμηθούν
τα ετήσια βραβεία SolarPACES Τεχνολογίας και
Καινοτομίας 2012. Για περισσότερες πληροφορίες
πατήστε εδώ.
FINAL CONFERENCE PRIMEENERGYIT ‐ ENERGY AND COST
EFFICIENCY IN DATA CENTRES ‐ NEW TRENDS, STRATEGIES
AND TOOLS, 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Το συνέδριο παρέχει ενημέρωση για την
στρατηγική, τεχνολογικά θέματα και λύσεις για
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Η HUSUM WindEnergy είναι το πιο σημαντικό σημείο
συνάντησης για τους υποστηρικτές και τους φορείς
του κλάδου της αιολικής ενέργειας για 25 χρόνια.
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Κάθε δύο χρόνια η WindEnergy HUSUM, παρέχει το
καλύτερο περιβάλλον για την πραγματοποίηση νέων
επιχειρηματικών επαφών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
SMART GRIDS 2012, 19‐20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΜΑΔΡΙΤΗ

ECOΔΟΜΗ & SOLAR BUILDING 2012
17Η ΈΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, 27‐30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΑΘΗΝΑ
Με την εμπειρία 16 ετών, η 17η της ΟΙΚΟΔΟΜΗ
διοργάνωση εστιάζει στην ενεργειακή αναβάθμιση
και την εξοικονόμηση ενέργειας στα υφιστάμενα
κυρίως
κτίρια,
καλύπτοντας
τις
σύγχρονες
οικοδομικές απαιτήσεις.

Η συνάντηση για τα Έξυπνα Δίκτυα είναι κατάλληλη
για να συναντηθούν και να συζητήσουν οι αρμόδιοι
και οι εμπειρογνώμονες στον τομέα, για τους
τρόπους επίτευξης έξυπνης μεταφοράς και διανομής
ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες info@intrguide.gr,
Τηλ. +302102281525.

3RD ANNUAL SMART GRIDS SMART CITIES FORUM 2012 ‐
HOME ‐ INTERNATIONAL CONFERENCES ‐ FLEMING EUROPE,
26‐28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, NICE, ΓΑΛΛΙΑ

BIOMASS POWER GENERATION 2012, 1‐2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012,
ΛΟΝΔΙΝΟ

Στο συνέδριο θα έρθουν σε επαφή εμπειρογνώμονες
τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό
τομέα για συζητήσουν τις πρωτοβουλίες,
επιτυχημένων εφαρμογών και την μελλοντική
προοπτική για έξυπνες πόλεις πέραν του 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Platts με την εναρκτήρια διάσκεψη για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα φέρει σε επαφή
αρμόδιους για την προώθηση του ρόλου της βιομάζας
ως ανανεώσιμη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Στο συνέδριο θα συγκεντρωθούν
προμηθευτές καυσίμων, μεγάλες επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, ανεξάρτητοι προγραμματιστές, ρυθμιστικές
αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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BIOMASS GASIFICATION AND SYSTEM INTEGRATION, 18‐19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

Το σεμινάριο θα διαρκέσει δύο ημέρες και θα
περιλαμβάνει παρουσιάσεις από κορυφαίους
εμπειρογνώμονες.

επιτυχημένη σειρά τους IRES και το 2012. Το IRES
2012 θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του
Βερολίνου, στις 12‐14 Νοεμβρίου 2012.
Η εκδήλωση είναι μια διεθνής συνάντηση όλων των
ενδιαφερόμενων μερών: από το χώρο των
επιχειρήσεων για τις ανανεώσιμες και τις συμβατικές
πηγές ενέργειας, επιχειρήσεις διαχείρισης δικτύου και
υπηρεσιών κοινής ωφελείας, βιώσιμων μέσων
μεταφοράς, την οικοδομική βιομηχανία, κ.ά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
2ND ANNUAL URBAN TRANSPORT AND MOBILITY EUROPE
2012, 7‐9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΠΡΑΓΑ

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS, 13‐15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2012, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Οι αστικές μεταφορές και η κινητικότητα έχουν γίνει
βασικοί δείκτες της βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης.
Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα πιο κάτω θέματα:
• Διαχείριση Αστικών Συγκοινωνιών
• Ασφάλεια Μεταφορών
• Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
• Φιλικά προς το περιβάλλον Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς
• Χρήσεων γης και μεταφορών Ολοκλήρωσης
• Αποτελεσματική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών
• Έλλειψη Επενδύσεις σε Αστικές Μεταφορές
Έργων
• Αναίρεση τροποποιήσεων

Στην συνάντηση θα λάβουν μέρος, πολιτικοί, στελέχη
της
δημόσιας
διοίκησης,
εμπειρογνώμονες,
επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς και
εταιρείες που ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων για ενεργειακή απόδοση.
2ND ANNUAL BIOENERGY COMMODITY TRADING 2012, 28‐29
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Για περισσότερες πληροφορίες:
vladislav.borovsky@flemingeurope.com ή Τηλ. +421
257 272151.
7Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ (IRES 2012), 12‐14
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Το EUROSOLAR και το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια (WCRE) συνεχίζουν την

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Αυτή είναι η ιδανική εκδήλωση για συζήτηση του
χάρτη πορείας, για βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα της
βιοενέργειας, με έμφαση στα εθνικά προγράμματα
επιδότησης της βιομάζας, την αειφορία και την
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πιστοποίηση θεμάτων καθώς και την αξιολόγηση του
επιχειρηματικού κινδύνου για το μέλλον.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
4TH ANNUAL GEOPOWER EUROPE CONFERENCE AND
EXHIBITION, 4‐5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

SUSTAINABLE TRANSPORTATION PLANNING: TOOLS FOR
CREATING VIBRANT, HEALTHY, AND RESILIENT COMMUNITIES
Jeffrey Tumlin,

Το EGEC είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
την αποδοχή συμμετοχών στην έκθεση GeoPower η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Δεκεμβρίου
στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με
com@egec.org
7TH INTERNATIONAL ENERGY FORUM ON SOLAR BUILDING
SKINS, 6‐7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, BRESSANONE, ΙΤΑΛΙΑ

ISBN 978‐0‐470‐54093‐0,
310 σελίδες, price $69.80

Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να συμβάλει σε
μια πολύπλευρη, ολοκληρωμένη προσέγγιση του
σχεδιασμού μεταξύ αρχιτεκτόνων, μηχανικών,
επιστημόνων, ειδικών διαχείρισης ενέργειας και
κατασκευαστών, με στόχο τη μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης με ταυτόχρονη βελτίωση
της διαβίωσης και θερμικής άνεσης των ενοίκων του
κτιρίου. Έμφαση θα δοθεί στις τελευταίες εξελίξεις
και καινοτομίες στον τομέα των κατασκευών, ιδίως
όσον αφορά τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και το πολυλειτουργικό του κελύφους του
κτιρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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