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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

TA ΠΡΩΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NET METERING) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει ως εταίρος στο στρατηγικό έργο ELIH MED
«Energy Efficiency in Low income Housing in the Mediterranean», το οποίο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας
MED.
Συγκεκριμένα το έργο αφορά τον εντοπισμό και υλοποίηση πρακτικών, τεχνικών λύσεων και
καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επεμβάσεων με στόχο την αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο εισόδημα. Στην Κύπρο προγραμματίζεται να
πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε 25 νοικοκυριά με χαμηλό
ετήσιο εισόδημα και να εγκατασταθούν 25 έξυπνοι μετρητές. Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος οι 25 τελικοί δικαιούχοι έχουν επιλεγεί (Μάιος 2012).
Οι κατοικίες αυτές έχουν ήδη επιλεγεί από την ΡΑΕΚ ώστε να αποτελέσουν το πρώτο πιλοτικό
πρόγραμμα συμψηφισμού μετρήσεων (net‐metering) φωτοβολταϊκών συστημάτων εγκατεστημένων
σε οικίες. Οι 25 έξυπνοι μετρητές θα αγορασθούν και εγκατασταθούν δωρεάν από την Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου.
Το πιλοτικό αυτό έργο συγχρηματοδοτείται επίσης από τις ακόλουθες τοπικές αρχές: Δήμος
Στροβόλου, Δήμος Λατσιών, Δήμος Λάρνακας, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δήμος Γερίου, Δήμος Πάνω
Λευκάρων, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Αραδίππου, Δήμος Έγκωμης, Δήμος Ιδαλίου, Δήμος Πόλης
Χρυσοχόος, Δήμος Λακατάμια, Κοινότητα Εργατών, Κοινότητα Ψιμολόφου και τον Κυπριακό
Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.
Το Ενεργειακό Γραφείο ευχαριστεί θερμά τις εταιρίες Enfoton Solar Ltd, την Johnsun Heaters Ltd,
Lanitis Green Energy Group και την ΝΕΟΝ ENERGY CYPRUS LTD οι οποίες παρέχουν δωρεάν ΦΒ
συστήματα και συνεισφέρουν σημαντικά στην υλοποίηση του πρώτου πιλοτικού έργου net metering
στην Κύπρο και συνάμα βοηθούν αυτές τις οικογένειες.
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«ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ» ‐‐ ERACOBUILD
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία συνάντηση του ερευνητικού έργου “Countdown to Low Carbon
Homes” (Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα) στην Θεσσαλονίκη στις 20‐21
Σεπτεμβρίου 2012.
Το έργο στοχεύει στο να πραγματοποιηθεί έρευνα, ανάπτυξη και δημιουργία μιας ενιαίας πρακτικής
προσέγγισης για την ανακαίνιση κατοικιών με τη δυνατότητα να συμβάλουν ουσιαστικά στην μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας σε τρεις χώρες Ελλάδα‐Κύπρος‐Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο τελικός στόχος του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι η δημιουργία μίας μονοθυριδικής
υπηρεσίας βασισμένη στο μοντέλο που θα αναπτυχθεί, που θα βοηθά όλους όσους επιθυμούν να
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, να το πραγματοποιήσουν με τον λιγότερο
ανώδυνο και δαπανηρό τρόπο, μεγιστοποιώντας την απόδοση της επένδυσης τους, με
μακροπρόθεσμα οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία αλλά και για τον προϋπολογισμό της
οικογένειας.
Στην Κύπρο επιλέγηκαν οι 20 κατοικίες των οποίων οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να μάθουν περισσότερα
και να προβούν σε ενεργειακές ανακαινίσεις. Επίσης, έχει δημιουργηθεί ομάδα εγκαταστατών και
συμβουλευτική ομάδα, οι οποίες στοχεύουν να καθοδηγήσουν και να επιλύσουν όλα τα
ερωτηματικά των ενδιαφερομένων. Η προσέγγιση βασίζεται σε «έρευνα σε δράση» όπου οι
ερευνητές θα αφιερώσουν χρόνο με τους ιδιοκτήτες για αλλαγή πρωτίστως των συνηθειών τους ως
καταναλωτές ενέργειας και στη συνέχεια θα εξευρεθούν οι βέλτιστες λύσεις μέσα από την έρευνα
και τον διάλογο.

Το έργο έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια και συγχρηματοδοτείται από τη Δέσμη 2009‐2012 του
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.
Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Κύπρο.
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ΈΝΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ!

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γαλλία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του
Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για να χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο
πρόγραμμα που σχετίζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος,
δηλαδή να χρηματοδοτήσει την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κατοικιών.
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας François Hollande ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα τηρήσει την υπόσχεση του
για την ανακαίνιση ενός εκατομμυρίου κατοικιών ανά έτος από το υπάρχον κτιριακό απόθεμα.
Τα χρήματα που απαιτούνται για την ανακαίνιση αυτή θα προέλθουν κυρίως από τη δημοπράτηση
των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 της Γαλλίας, όπως κατοχυρώνονται σε πρόσφατα δημοσιευμένη
εργασία. Η εργασία αυτή είναι η εθνική στρατηγική και προσαρμογή της Γαλλίας με τη
μεταρρύθμιση της αγοράς άνθρακα της ΕΕ. Τα έσοδα που δημιουργούνται από τη δημοπρασία θα
ανέλθουν σε περίπου € 600 εκατομμύρια.
Πηγή: eceee

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ – Η

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ

FACEBOOK

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ

Η εφαρμογή «Κοινωνικός Ηλεκτρισμός» (Social Electricity) είναι μια καινούρια εφαρμογή στο
Facebook, η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της παγκόσμιας καινοτομίας της. Αποτελεί
ερευνητικό έργο του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (AHK), με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
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H πρωτοποριακή αυτή κοινωνική εφαρμογή έχει σαν
στόχο να βοηθήσει τους Κύπριους πολίτες να
κατανοήσουν
την
ηλεκτρική
ενέργεια
που
καταναλώνουν, μέσω συγκρίσεων με την αντίστοιχη
κατανάλωση των φίλων τους καθώς και με την συνολική
κατανάλωση στην γειτονιά/οδό/χωριό/επαρχία στην
οποία διαμένουν. Μόνο μέσω αποτελεσματικών και
ρεαλιστικών συγκρίσεων μπορεί ο καταναλωτής να
αντιληφθεί την ενεργειακή του συμπεριφορά. Με αυτό
τον τρόπο, οι Κύπριοι πολίτες θα συνειδητοποιήσουν
εάν καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας, και αυτή η
συνειδητοποίηση αναμένεται ότι θα τους ωθήσει να
εργαστούν ώστε να μειώσουν την κατανάλωση τους
καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν κάθε
διμηνία.
Επίσης, μέσω της εφαρμογής, οι καταναλωτές μπορούν
να δουν στατιστικά που αφορούν τις περιοχές με την λιγότερη/περισσότερη κατανάλωση ενέργειας
στην περιοχή τους, την επαρχία που διαμένουν ή και ολόκληρη τη Κύπρο.
Η εφαρμογή Social Electricity αποτελεί καινοτόμο έργο σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει πάρει το
πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό για Πράσινες Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (2nd Green ICT Application Challenge), που διοργανώνει η Διεθνής Ένωση
Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union, ITU).

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι πόλεις μπορούν να κερδίσουν ένα βραβείο ύψους 10.000 € αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε
πρόσφατα το πρώτο βραβείο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Το φετινό θέμα είναι «η εμπλοκή των
ενδιαφερομένων μερών και η συμμετοχή των πολιτών».
Στο πλαίσιο της πρόσφατης πρωτοβουλίας ξεκίνησε εκστρατεία Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η
οποία έχει το σύνθημα "Κάντε το σωστό μίγμα", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το πρώτο βραβείο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενθαρρύνει την υιοθέτηση βιώσιμων σχεδίων αστικής κινητικότητας. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο ρόλος των πολεοδομικών κανονισμών για την κινητικότητα
είναι το κλειδί για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών που ανταποκρίνονται
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στις ανάγκες των πολιτών. Σκοπός του βραβείου είναι να τονώσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή των
υψηλής ποιότητας σχεδίων αειφόρου αστικής κινητικότητας.
Οι υποψήφιες τοπικές αρχές μπορούν να υποβάλουν τις συμμετοχές τους στο www.dotherightmix.eu.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2012, και ο νικητής
του βραβείου για το καλύτερο σχέδιο, όπως αποφασίστηκε από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, θα
ανταμειφθούν με χρηματικό έπαθλο των € 10.000 για την υποστήριξη των τοπικών δραστηριοτήτων
ευαισθητοποίησης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED
Τον Ιούλιο του 2012 ανακοινώθηκε η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Κεφαλαιοποίηση
Έργων του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MED.
Η προθεσμία για υποβολή προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2012.
Περισσότερα για την προκήρυξη εδώ.

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

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 7ΟΥ ΠΠ

ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΜΕ

ΚΑΙ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 10 Ιουλίου 2012, τις τελευταίες Προσκλήσεις Υποβολής
Προτάσεων της Δραστηριότητας «Έρευνα προς Όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»,
του Προγράμματος «Ικανότητες», του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη της ΕΕ (7ου ΠΠ) με συνολικό προϋπολογισμό τα 252 εκατομμύρια ευρώ.
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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
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2012.
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.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΣ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ‐ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΤΟΝ

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης το οποίο στοχεύει στην
τεχνική κατάρτιση των εμπλεκόμενων μηχανικών ή τεχνικών του ιδιωτικού τομέα ή των
μηχανικών/τεχνικών των δημοτικών υπηρεσιών, στη χρήση και ενσωμάτωση τεχνολογιών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά το σχεδιασμό ενός κτιρίου αλλά και εφαρμογές τους σε
υφιστάμενα κτίρια.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
κα Μαρία Ιωαννίδου στα τηλέφωνα: 22667716, 22667726, φαξ 22667736 και email:
Μaria.Ιoannidou@cea.org.cy

LIGHT UP YOUR CITIES, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΑΪΝΤΧΟΒΕΝ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το έργο PLUS (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Spaces),
που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC της ΕΕ, αξιοποιεί
τις καλύτερες υπάρχουσες αστικές πρακτικές φωτισμού για την
ενεργειακή απόδοση σε ευρωπαϊκές πόλεις. Στόχος του είναι να
προσφέρει μια σειρά συστάσεων που οδηγούν στη βελτίωση των
στρατηγικών φωτισμού των πόλεων και τα σχέδια δράσης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Πράσινη βίβλος «lighting the future».
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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.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

2ND ANNUAL URBAN TRANSPORT AND MOBILITY EUROPE 2012, 7‐9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΠΡΑΓΑ
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
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 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.
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SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS, 13‐15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

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.

MANAGENERGY CAPACITY BUILDING WORKSHOP
ENABLING ENERGY SERVICES IN CYPRUS – LEGISLATION, MODELS, FINANCE, 14‐15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012,
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η πρωτοβουλία Managenergy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ENER) σε συνεργασία με το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την διοργάνωση ειδικού
σεμιναρίου για τον τρόπο λειτουργίας των Εταιριών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών στην ΕΕ και για
τους τρόπους που μπορούν να υποβοηθήσουν στην εφαρμογή των Τοπικών Ενεργειακών Σχεδίων
Δράσης. Περισσότερα και εγγραφή πιέστε εδώ.
Αριθμός συμμετεχόντων 25. Γλώσσα αγγλική. Συμμετοχή δωρεάν.

POWER OPTIONS FOR THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION, 19‐21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2012, ΛΕΜΕΣΌΣ

Το Συνέδριο POEM 2012 εστιάζει στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ανατολική
Μεσόγειο για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, καθώς και τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Το POEM 2012 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων που σχετίζονται με το πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, την κλιματική αλλαγή και τα βιώσιμα ενεργειακά συστήματα.
Σημαντικά θέματα και οι νέες τάσεις θα εισαχθούν μέσω των φόρουμ συζητήσεων με φορείς και
οργανισμούς που ασχολούνται με ενεργειακά ζητήματα, καθώς και μέσω διαλέξεων. Το POEM 2012
απευθύνεται σε επιστήμονες, μηχανικούς, επαγγελματίες, φορείς χάραξης πολιτικής και
αξιωματούχους της κυβέρνησης. Περισσότερα...
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2ND ANNUAL BIOENERGY COMMODITY TRADING 2012, 28‐29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

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 πιστοποίηση θεμάτων καθώς και την αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου για το μέλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

4TH ANNUAL GEOPOWER EUROPE CONFERENCE AND EXHIBITION, 4‐5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

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
ΙΤΑΛΙΑ

ON SOLAR

BUILDING SKINS, 6‐7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, BRESSANONE,

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.
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EUROPEAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS CONFERENCE, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ‐1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, WELS,
ΑΥΣΤΡΙΑ
Από το 2018, όλα τα νέα δημόσια κτίρια πρέπει να είναι «Σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας» και από το 2020, αυτό θα ισχύει για όλα τα νέα κτίρια.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
ένα «κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» είναι ένα κτίριο που έχει
πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση και η πολύ χαμηλή ποσότητα απαιτούμενης
ενέργειας και που καλύπτεται σε πολύ σημαντικό βαθμό από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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