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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει απόψεις και πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με την πιθανή εισαγωγή πανευρωπαϊκών μέτρων, για να
επιτευχθεί βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτιρίων. Η
διαβούλευση προσφέρει την ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
(πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς με ενδιαφέρον για την εφαρμογή
της Ατζέντας αποδοτικότητα των πόρων της ΕΕ και των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των κτιρίων), να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω μιας ακριβούς εκτίμησης (το
ερωτηματολόγιο αυτό διαρκεί περίπου 80 λεπτά για να ολοκληρωθεί).

Μπορείτε να υποβάλετε συνεισφορά συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο:
• ως πολίτης
• για λογαριασμό ενός οργανισμού
• για λογαριασμό της δημόσιας αρχής

ΕΚΘΕΣΕΙΣ SAVENERGY 2013 & ENVIROTEC 2013

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει τη διοργάνωση της 9ης Έκθεσης
Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2013» που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22
Σεπτεμβρίου 2013 στο χώρο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, περίπτερο αρ. 6. Η Έκθεση διοργανώνεται
με τη συνεργασία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού
Κύπρου. Η «SAVENERGY 2013» έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο γεγονός στην Κύπρο που
καταπιάνεται με την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που εξοικονομούν ενέργεια
και αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στην Έκθεση μπορούν να παρουσιαστούν προϊόντα νέας τεχνολογίας για την αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους και της κατανάλωσης
ενέργειας γενικότερα. Για περισσότερες πληροφορίες www.savenergy.org.cy , www.envirotec.org.cy

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GERONIMO II-BIOGAS ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στα πλαίσια προώθησης της παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα στην Κύπρο, το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Geronimo II-Biogas, που
συγχρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Στόχος αυτού του έργου είναι η στενή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους και τους
θεσμικούς παράγοντες της αγοράς της Κύπρου για το βιοαέριο αλλά και η ανάδειξη του οικονομικού
και περιβαλλοντικού οφέλους που προκύπτει από τη δημιουργία σταθμών βιοαερίου σε
κτηνοτροφικές μονάδες της Κύπρου. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε η
εκπαίδευση 20 κτηνοτρόφων, αλλά και η δωρεάν επίσκεψη 6 κτηνοτρόφων σε εγκαταστάσεις
βιοαερίου στο εξωτερικό (Τσεχία και Γερμανία), για επιτόπια παρακολούθηση της λειτουργίας
τέτοιων σταθμών στην Ευρώπη.

Η ιστοσελίδα του έργου είναι πλούσια σε περιεχόμενο και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει
χρήσιμο υλικό και υπολογιστικά εργαλεία υπολογισμού του παραγόμενου βιοαερίου.

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα που απευθύνονται σε κτηνοτρόφους
(χοιροτρόφοι, αγελαδοτρόφοι), για εύκολη εκμάθηση του θεωρητικού υπόβαθρου της αξιοποίησης
κτηνοτροφικών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας αλλά και την ορθολογική διαχείριση
των κτηνοτροφικών τους αποβλήτων. Τα διαδικτυακά μαθήματα αποτελούνται από 5 ενότητες και
στο τέλος της καθεμίας περιλαμβάνονται και ορισμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για καλύτερη
κατανόηση του περιεχομένου της κάθε ενότητας.

Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου Geronimo II στο σύνδεσμο
http://energy4farms.eu/el/elearning-el/. Προϋπόθεση για την πρόσβαση στα διαδικτυακά
μαθήματα αποτελεί η εγγραφή στην ιστοσελίδα του έργου www.energy4farms.eu, η οποία είναι
δωρεάν.



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Βρείτε μας στο:
«Ενεργειακό Γραφείο»

3

Ιούλιος-Αύγουστος 2013

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ενεργειακού Γραφείου

Κυπρίων Πολιτών
ISSN 1986-4787

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ EUREMPLUS 1-2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM είναι ένα τυποποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για European
Energy Managers, που συνδυάζει θεωρητικά μαθήματα, προσωπική εκμάθηση και πρακτική εργασία.
Επιπρόσθετα, παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αποφοίτων αυτής της εκπαίδευσης για
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Χώρες της Ευρώπης στις οποίες εφαρμόζεται τακτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM είναι οι
εξής: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία , Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία,
Τσέχικη Δημοκρατία, Φινλανδία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα EUREM επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.energymanager.eu

Σχετικά με το έργο EUREMplus
Σκοπός του έργου EUREMplus είναι η διάδοση του εκπαιδευτικού
προγράμματος EUREM σε περισσότερες εταιρείες, ιδιαίτερα τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κυρίως στο βιομηχανικό τομέα με
σκοπό την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης και της
ανταγωνιστικότητας τους.
To έργο EUREMplus συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέσω του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την
Ευρώπη» και έχει διάρκεια 30 μήνες.

Μέσω του προγράμματος EUREMplus, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM θα εφαρμοστεί σε 6 νέες
χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος, Ουγγαρία, Πρώην Γιουγκοσλάβικη Δημοκρατία της Μακεδονίας, Πολωνία
και Ρουμανία).

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου EUREMplus αναμένεται να εκπαιδευτούν  90 Ευρωπαίοι
Διαχειριστές Ενέργειας σε αυτές τις χώρες και ακόμα 90 Ευρωπαίοι Διαχειριστές Ενέργειας στις
υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο έργο που έχουν εφαρμόσει ήδη αρκετές φορές το πρόγραμμα
EUREM (Αυστρία, Γερμανία, Τσεχία).

Το συνολικό αναμενόμενο αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας που θα προκύψει από την εφαρμογή
των γνώσεων που θα αποκομίσουν από το πρόγραμμα EUREM αυτοί οι 180 Ευρωπαίοι Διαχειριστές
Ενέργειας ανέρχεται σε 67,500MWh κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου EUREMplus.
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+2,9% Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η κοινοπραξία EurObserv'ER δημοσίευσε τo ετήσια βαρόμετρο των
βιοκαυσίμων για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το 2012, 14,4 εκατομμύρια ΤΙΠ (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)
βιοκαυσίμων καταναλώθηκαν στην Ευρώπη, με μέσο ποσοστό
ενσωμάτωσης στα καύσιμα των μεταφορών κατά 4,7%. Η αύξηση της κατανάλωσης μεταξύ 2011 και
2012 ήταν 2,9% (+0,4 εκατ. ΤΙΠ), αποκαλύπτοντας μια μείωση της ανάπτυξης σε σχέση με το 2010-
2011 (+5,3%).

Η αύξηση της κατανάλωσης ήταν άνιση στην Ευρώπη αφού, τα 14 κράτη μέλη (όπως η Γαλλία, η
Γερμανία, η Σουηδία και η Φινλανδία) αύξησαν την κατανάλωσή τους, ενώ τα 10 μείωσαν την
κατανάλωση τους (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ιταλία).

Το βιοντίζελ κατέχει το 79,1% της συνολικής κατανάλωσης βιοκαυσίμων, ενώ η βιοαιθανόλη το 19,9%
και το καθαρό φυτικό λάδι το 1%. Η έκθεση αναφέρει ότι, για την πλειοψηφία των χωρών που
διαθέτουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το 2012, σχεδόν το σύνολο της κατανάλωσης
βιοκαυσίμων θεωρήθηκε βιώσιμο.

Η Γερμανία εξακολουθεί να είναι ο κύριος καταναλωτής των βιοκαυσίμων (5,7% το μερίδιο των
βιοκαυσίμων στα καύσιμα μεταφορών το 2012), κυρίως με τη χρήση βιοντίζελ αλλά και της
βιοαιθανόλης, η κατανάλωση καυσίμου E10 αυξάνεται. Η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής
βιοντίζελ της ΕΕ (2,29 εκατομμύρια ΤΙΠ). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατανάλωση μειώθηκε κατά 15,9%
μεταξύ 2011 και 2012. Σύμφωνα με την έκθεση, η πτώση αυτή οφείλεται στην εισαγωγή των
βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα, όπως χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία. Στην Ισπανία
το ποσοστό μειώθηκε σε 4,1% από 6,5% το 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2014-2020

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο
Ιούνιο μεταξύ του Προέδρου του Συμβουλίου και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με το «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία για τα έτη 2014-2020. Το
πρόγραμμα θα εγκριθεί επίσημα στα τέλη του 2013, ώστε να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2014, ενώ
οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αναμένεται να δημοσιευθούν στα μέσα Δεκεμβρίου
2013.

Το νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα υιοθετήσει ένα απλοποιημένο μοντέλο χρηματοδότησης σε
σχέση με το 7ο ΠΠ, με ένα ποσοστό χρηματοδότησης της τάξης του 100% για τις άμεσες δαπάνες και
ένα κατ 'αποκοπή ποσοστό για τις έμμεσες δαπάνες της τάξης του 25%. Μέρος της συμφωνίας
περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τη διεύρυνση της συμμετοχής, όπως σχήματα αδελφοποίησης
ιδρυμάτων και ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων περιφερειών της
Ευρώπης. Επίσης, ο χρόνος προς τη χρηματοδότηση μειώθηκε στους 8 μήνες, με εξαίρεση τις
επιδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και ορισμένα «σύνθετα σχέδια».

Το «Ορίζοντας 2020» θα έχει προϋπολογισμό περίπου € 70 δισεκατομμύρια, θα επικεντρωθεί σε τρεις
προτεραιότητες:
- Την ενίσχυση της παγκόσμιας κλάσης επιστημονική αριστεία στην Ευρώπης, έτσι ώστε να

καταστούν η έρευνα και η καινοτομία πιο ανταγωνιστικές,
- Προώθηση της βιομηχανικής υπεροχής για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των τεχνολογιών που θα

στηρίξουν τις επιχειρήσεις και την καινοτομία, (συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων),
- Αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες

που καθορίζονται στην στρατηγική της Ευρώπη 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει μια ειδική ιστοσελίδα για τη διάδοση
πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση στις ΠΔΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την
πλατφόρμα γνώσης που παρέχει πληροφορίες και σχετικά κριτήρια για ΠΔΣ, παραδείγματα ΠΔΣ,
μελέτες και τοπικές δραστηριότητες καθώς και την εργαλιοθήκη.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ενσωμάτωση ΠΔΣ στις δημόσιες
συμβάσεις, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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«OPEN DAYS 2013»: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για συμμετοχή στα σεμινάρια της 11ης εκδήλωσης «Open Days 2013», της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων που διεξάγεται στις Βρυξέλλες από 7 έως
10 Οκτωβρίου 2013 από την Επιτροπή των Περιφερειών και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η «Ευρώπη των Πόλεων» αποτελεί μία Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ), με στόχο τη
δημιουργία ελκυστικών και οικονομικά βιώσιμων αστικών περιοχών. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται
στη μετατροπή των αστικών περιοχών σε κέντρα καινοτομίας και τεχνολογίας, στη διασφάλιση της
κοινωνικής συνοχής και ένταξης, καθώς και στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και στην
ενίσχυση της ουδετερότητας του κλίματος.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων που άνοιξε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας στοχεύει να καλύψει
νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις και στην προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας και συνεργασίας,
γύρω από δύο θεματικές: α) Governance of Urban Complexity, β) Urban Vulnerability, Adaptability, and
Resilience. Επιλέξιμοι φορείς είναι πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, ινστιτούτα, ενώσεις
φορέων, δημοτικά συμβούλια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) και φορείς από τον τομέα της
βιομηχανίας. Οι επιλέξιμες χώρες της πρόσκλησης είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Δανία, η
Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Χρηματοδοτική
υποστήριξη θα δοθεί στους αιτούντες από τους αντίστοιχους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης (για
την Κύπ-ρο το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ). Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που διατίθεται
από το ΙΠΕ ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, από το οποίο θα υποστηριχτούν το ανώτατο 2 σχέδια. Η
υποβολή των αιτήσεων θα γίνει σε 2 στάδια. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή της προκαταρκτικής
πρότασης είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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BUILD UP SKILLS

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα BUILD UP Skills. Ο οδηγός για την υποβολή
προτάσεων 2013 για το BUILD UP Skills είναι τώρα διαθέσιμος και το ηλεκτρονικό σύστημα
υποβολής είναι ανοιχτό. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2013
στις 17:00 (ώρα Βρυξελλών). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

BIOMASS PELLETS TRADE & POWER, 09-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ

Στις 9-12 Σεπτεμβρίου 2013 στη Σεούλ της Κορέας, θα ενημερωθείτε για τις στρατηγικές χρήσης
βιομάζας και εφοδιασμού καυσίμων από με τη χρήση βιομάζας. Κύριος ομιλητής θα είναι ο κ. Chang
Joo Ok, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της East-West Power (EWP) της Κορέας ο οποίος θα
παρουσιάσει τα μελλοντικά σχέδια της EWP σε σχέση με την έναρξη των καθαρών ενεργειακών
τάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

POEM 2013 - 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, 07-09
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μετά την επιτυχία του 1ου Συνεδρίου σχετικά με τις επιλογές ενέργειας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα των αποθεμάτων των υδρογονανθράκων
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, διοργανώνεται το 2ο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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Συνέδριο επιλογών ενέργειας για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (POEM 2013) στις 7-9
Οκτωβρίου 2013, με στόχο την ανταλλαγή νέων εμπειριών, γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα
αποθέματα των υδρογονανθράκων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Συνέδριο στοχεύει κυρίως να γίνει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης ιδεών και ανταλλαγής
γνώσεων σχετικά με τις τεχνικές, οικονομικές και κανονιστικές συνέπειες της παραγωγής ενέργειας
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με τον τρόπο αυτό, το Συνέδριο έχει ως στόχο να
λειτουργήσει ως καταλύτης για την μεταφορά του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πρόοδο της τεχνολογίας και τις βέλτιστες πρακτικές από τις
ανεπτυγμένες αγορές ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ACI SMART METERING SUMMIT, ΣΤΙΣ 20-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΣΤΗ ΒΑΛΕΤΑ

Η ACI Smart Metering SUMMIT θα λάβει χώρα στη Βαλέτα της Μάλτα στις 20-21 Νοεμβρίου 2013.
Κατά τη διήμερη εκδήλωση θα συγκεντρωθούν βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς του κλάδου, όπως
οργανισμοί κοινής ωφέλειας, εκπρόσωποι του ΔΣΜ, έμποροι τεχνολογιών αξιοποίησης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προμηθευτές μετρητών, ΜΚΟ κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

PLATTS ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα Platts Global Energy Awards τιμούν για 15 συνεχή χρονιά την αριστεία και τα επιτεύγματα των
εταιριών και των ιδιωτών της παγκόσμιας ενεργειακής βιομηχανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013
στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 θα ανακοινωθούν οι φιναλίστ και τα βραβεία θα απονεμηθούν την Πέμπτη,
12 του Δεκεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria στη Νέα Υόρκη σε μια εορταστική εκδήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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EUBC & E 2014, 23 - 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, ΣΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Η 22η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη βιομάζα και Έκθεση, θα πραγματοποιηθεί στο
Αμβούργο 23 έως 26 Ιουνίου, 2014. Η πρόσκληση υποβολής περιλήψεων άρθρων είναι ανοικτή
μέχρι τις 28 Οκτώβρη 2013

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

RENEWABLE ENERGY MEDIUM-TERM MARKET REPORT 2013

Έκδοση 2013
14 σελίδες
Free download

ΕΚΔΟΣΕΙΣ


