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Τξ energia.gr, ςξ ποχςξπόοξ Ελλημικό εμεογειακό portal διξογαμώμει ςξ 

1st Energy Tech Forum, μία αμξικςή ρσμάμςηρη για ςιπ Εμεογειακέπ 

Τευμξλξγίεπ και ςημ Καιμξςξμία. Νέεπ εμεογειακέπ ςευμξλξγίεπ, καιμξςόμα 

ποξψόμςα και εταομξγέπ, καθώπ και ποχςόςσπεπ ιδέεπ πξσ αμαπςύρρξμςαι 

ρήμεοα ρςη υώοα μαπ ρςη βιξμηυαμία, ρςιπ επιυειοήρειπ, ρςα ΑΕΙ και ςα 

εοεσμηςικά κέμςοα θα παοξσριαρςξύμ ρε έμα εσούςεοξ κξιμό ςημ 1η 

Απριλίου 2016. Η ειδική ασςή εκδήλχρη ςξσ energia.gr  θα τιλξνεμηθεί 

ρςημ Τεχμόπολη ςξσ Δήμξσ Αθημαίχμ, και θα ποαγμαςξπξιηθεί σπό ςημ 

αιγίδα και με ςημ ρσμεογαρία ςξσ Ιμστιτούτου Εμέργειας ΝΑ Ευρώπης 

(IENE). 

Με ρςόυξ ςημ ποξώθηρη ςηπ εγυώοιαπ παοαγχγήπ εμεογειακώμ ςευμξλξγιώμ 

και ςημ εμίρυσρη ςχμ εναγχγικώμ ποξξπςικώμ ςξσπ, ςξ 1st Energy Tech 

Forum θα δώρει ςημ εσκαιοία ρε εοεσμηςικέπ ξμάδεπ από ΑΕΙ, εοεσμηςικά 

κέμςοα και επιυειοήρειπ, start ups και κξιμξποανίεπ πξσ αμαπςύρρξσμ  

εμεογειακά ποξψόμςα και σπηοερίεπ, αλλά και ρσμμεςέυξσμ ρε εοεσμηςικά 

ποξγοάμμαςα, μα παοξσριάρξσμ ςξ έογξ ςξσπ. Eπίρηπ, ςξ ETC θα 

ρσμμεςάρυξσμ αμενάοςηςξι επαγγελμαςίεπ ςξσ εμεογειακξύ ςξμέα (energy 

professionals), εοεσμηςέπ και εοεσμηςικά κέμςοα από ςξμ επιυειοημαςικό και 

ακαδημαψκό υώοξ, με ρςόυξ μα ποξβάλξσμ καιμξςόμα εμεογειακά 

ρσρςήμαςα, εταομξγέπ και ποξψόμςα πξσ έυξσμ αμαπςύνει. Τξ 1st Energy 



Tech Forum απξβλέπει ρςξ μα καςαρςεί έμα αμξικςό ςευμξλξγικό «βήμα», 

όπξσ ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα έυξσμ ςημ εσκαιοία μα παοξσριάρξσμ ρςξ εσού 

αλλά και ρ’ έμα πλέξμ ενειδικεσμέμξ κξιμό, εμεογειακέπ ςευμξλξγίεπ, 

ςευμικέπ, ποξψόμςα, ρσρςήμαςα και διαδικαρίεπ πξσ καλύπςξσμ έμα εσού 

τάρμα εταομξγώμ.  

Με ςημ παοξύρα αμακξίμχρη ςξ energia.gr απεσθύμει ποόρκληρη ρε κάθε 

εμδιατεοόμεμξ εοεσμηςή- μελεςηςή ςξσ εμεογειακξύ ςξμέα πξσ επιθσμεί μα 

παοξσριάρει εογαρία  με καιμξςξμικό πεοιευόμεμξ μα απξρςείλει πεοίληφη 

(abstract) μέυοι 300 λένειπ ποξκειμέμξσ μα ανιξλξγηθεί από ςημ 

επιρςημξμική επιςοξπή ςξσ Forum. Σςιπ πεοιλήφειπ θα ποέπει μα αματέοεςαι 

ξ ςίςλξπ ςηπ εογαρίαπ ρςα Ελλημικά και Αγγλικά, ςξ όμξμα ή ξμόμαςα ςχμ 

ρσγγοατέχμ, ξ πλήοηπ ςίςλξπ ςξσ (affiliation), ςαυσδοξμική διεύθσμρη, e-

mail και ςηλέτχμξ. Τξ κείμεμξ ςηπ πεοίληφηπ ποέπει μα είμαι γοαμμέμξ ρςα 

Ελλημικά και Αγγλικά. Οι πεοιλήφειπ θα ποέπει μα απξρςαλξύμ σπ’ όφη ςξσ 

κ. Κ.Ν. Σςαμπξλή ρςξ info@editcom.gr ςξ αογόςεοξ μέχρι τις 19 

Φεβρουαρίου 2016. Τα abstracts πξσ θα σπξβληθξύμ θα ανιξλξγηθξύμ από 

ςημ Επιρςημξμική Επιςοξπή ςξσ Forum η ρύμθερη ςηπ ξπξίαπ θα αμακξιμχθεί 

ποξρευώπ. Τα απξςελέρμαςα ςηπ ανιξλόγηρηπ θα αμακξιμχθξύμ γοαπςώπ 

ρςξσπ ρσγγοατείπ ςξ αογόςεοξ μέυοι ςιπ 10 Μαοςίξσ.  

Οι βαρικέπ θεμαςικέπ ςξσ 1st Energy Tech Forum πεοιλαμβάμξσμ ςα ενήπ: 

 Εμεογειακή απξδξςικόςηςα με ιδιαίςεοη αματξοά ρςα κςίοια  

 Νέα ρσρςήμαςα και ποξψόμςα ΑΠΕ ρε όλξ ςξ τάρμα εταομξγώμ: 

Φχςξβξλςαψκά, ηλιακά θεομικά, αιξλική εμέογεια, βιξμάζα, μικοά 

σδοξηλεκςοικά, γεχθεομία, κσμαςική εμέογεια 

 Λξγιρμικά ρσρςήμαςα για εμεογειακέπ εταομξγέπ και διαυείοιρη 

ηλεκςοικώμ δικςύχμ 

 Μεςατξοά ηλεκςοικήπ εμέογειαπ και διαυείοιρη εθμικώμ, πεοιτεοειακώμ 

και ςξπικώμ ρσρςημάςχμ 

 Παοαγχγή ηλεκςοιρμξύ από ρσμβαςέπ μξμάδεπ, θεομικέπ και 

σδοξηλεκςοικέπ 
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 Smart grids and smart metering systems, απξθήκεσρη ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ  

 Μεςεχοξλξγικά ρσρςήμαςα, forecasting models, μεςατξοά και διαυείοιρη 

δεδξμέμχμ 

 Energy modeling και εμεογειακά data bases 

 Μεςατξοέπ και ενξικξμόμηρη εμέογειαπ, αεοιξκίμηρη, ηλεκςοικά και 

σβοιδικά ασςξκίμηςα κλπ. 

 LNG/CNG: Παοαγχγή, μεςατξοά, απξθήκεσρη και bunkering  

 Μεςατξοά και απξθήκεσρη τσρικξύ αεοίξσ 

 Παοαγχγή και υοήρη βιξκασρίμχμ 

 Έοεσμα και παοαγχγή σδοξγξμαμθοάκχμ  

 Απξθήκεσρη, διύλιρη, εμπειοία και διαμξμή πεςοελαψκώμ ποξψόμςχμ  

Όρξι ποξγοαμμαςίζξσμ μα σπξβάλλξσμ abstracts θα ποέπει μα λάβξσμ 

ρξβαοά σπ’ όφιμ ςξσπ όςι η ημεοίδα ασςή ςξσ energia.gr έυει έμα ασρςηοά 

ςευμξλξγικό ποξραμαςξλιρμό. Για ασςό ξι εογαρίεπ πξσ θα επιλεγξύμ μα 

παοξσριαρςξύμ θα ποέπει μα αματέοξμςαι ρε μέξσ ςύπξσ ποξψόμςα, 

καιμξςόμα ρσρςήμαςα, ποχςξπξοιακέπ διαδικαρίεπ- διεογαρίεπ ρςημ 

παοαγχγή και ρςημ διξίκηρη-διαυείοιρη, ρςημ ρσγκέμςοχρη και 

επενεογαρία δεδξμέμχμ, ρςξ forecasting κλπ. Εογαρίεπ πξσ αματέοξμςαι ρε 

άλλξσ είδξσπ θέμαςα (λ.υ. εμεογειακή ρςοαςηγική, γεχπξλιςική) εσούςεοξσ 

εμεογειακξύ εμδιατέοξμςξπ δεμ θα γίμξσμ απξδεκςέπ.  

Έμαπ από ςξσπ βαρικξύπ ρκξπξύπ ςξσ 1st Energy Tech Forum πξσ 

διξογαμώμει ςξ energia.gr είμαι μα απξςελέρει μία πλαςτόομα για ςημ 

ρσμάμςηρη ςχμ εοεσμηςικώμ ξμάδχμ με εμδιατεοόμεμξσπ επεμδσςέπ και 

επιυειοημαςίεπ ςξσ υώοξσ ώρςε μα διεσκξλσμθεί η ποξώθηρη καιμξςόμχμ 

ςευμξλξγιώμ και μέχμ ιδεώμ, ρσρςημάςχμ και ποξψόμςχμ πξσ μπξοεί μα 

έυξσμ εμπξοική εταομξγή. Ποξπ διεσκόλσμρη ασςξύ ςξσ ρκξπξύ αμέρχπ 

μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ εογαριώμ ςξσ Energy Forum ρε ποώςη τάρη θα 

ξογαμχθεί έμα microsite όπξσ θα αμαοςηθξύμ όλεπ ξι παοξσριάρειπ εμώ ρε 

δεύςεοη τάρη θα δημιξσογηθεί μία ειδική πλαςτόομα με θέμα ςιπ 

εμεογειακέπ ςευμξλξγίεπ.  


