
 

3rd

 Energy Tech Forum,  

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών (Call for Papers) 

Στόχος του Energy Tech Forum, το οποίο οργανώνεται από την παλαιότερη Ελληνική 
Ιντερνετική Πύλη, το Energia.gr για 3η συνεχή χρονιά, είναι η παρουσίαση νέων προϊόντων 
και εφαρμογών, πρωτότυπων ιδεών και καινοτόμων συστημάτων στο χώρο της ενεργειακής 
τεχνολογίας. Το 3ο Energy Tech Forum οργανώνεται υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του 
Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 
ανεξάρτητων ερευνητών, πανεπιστημιακών ομάδων, ερευνητικών κέντρων και 
επιχειρήσεων, το Energia.gr απευθύνει πρόσκληση υποβολής εργασιών (Call for Papers) για 
κάθε ενδιαφερόμενο. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων (abstracts), 
έχει ορισθεί η Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018. 

Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναφέρονται σε μια ή περισσότερες από τις 
κατωτέρω θεματικές:  

 Ενεργειακή αποδοτικότητα με ιδιαίτερη αναφορά στα κτίρια  

 Ηλιακά παθητικά κτίρια 

 Νέα συστήματα και προϊόντα ΑΠΕ σε όλο το φάσμα εφαρμογών: Φωτοβολταϊκά, 

ηλιακά θερμικά, αιολική ενέργεια, βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, 

κυματική ενέργεια 

 Λογισμικά συστήματα για ενεργειακές εφαρμογές και διαχείριση ηλεκτρικών δικτύων 

 Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείριση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 

δικτύων συστημάτων 

 Παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατές μονάδες, θερμικές και υδροηλεκτρικές 

 Smart grids and smart metering systems  

 Μετεωρολογικά συστήματα, μεταφορά και διαχείριση δεδομένων 

 Energy modeling και ενεργειακά data bases 

 Μεταφορές και εξοικονόμηση ενέργειας, αεριοκίνηση, ηλεκτροκίνηση 

 Ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες και συστήματα φόρτισης 

 Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 

 LNG: Παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση και bunkering  

 Μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου 

 Παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων 

 Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων  

 Διύλιση και διανομή πετρελαϊκών προϊόντων  

Για την υποβολή των abstracts θα ισχύσουν οι ακόλουθες προδιαγραφές:  

http://www.energia.gr/


 Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική 

γλώσσα, 300-350 λέξεις  

 Κάτω από τον τίτλο θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων 

κατά αλφαβητική σειρά με υποσημείωση για την ιδιότητα κάθε συγγραφέα  

 Το συνοδευτικό κείμενο με το οποίο θα αποσταλεί το abstract θα πρέπει να 

υπογράφεται από τον υπεύθυνο της ομάδας (εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι 

του ενός) ο οποίος και θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το energia.gr. Θα πρέπει 

να αναγράφονται το όνομα και η ιδιότητα του υπεύθυνου επικοινωνίας, η πλήρης 

διεύθυνση, το email και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).  

 Τα abstracts θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου 2018 

υπόψιν του Κ.Ν. Σταμπολή, για το 3ο Energy Tech Forum, στο info@editcom.gr  

Η επιλογή των εργασιών που θα παρουσιασθούν στο Workshop θα γίνει από την 

Επιστημονική Επιτροπή του Forum, η σύνθεση της οποίας παρουσιάζεται σε συνοδευτικό 

αρχείο. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν το αργότερο μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 για 

την αποδοχή ή μη των abstracts, ενώ οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί 

στο energia.gr το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018.  

Με την αποδοχή του abstract, θα χρειασθεί να γίνει κανονική εγγραφή στο συνέδριο από 

τον συγγραφέα με κόστος συμμετοχής €100 +ΦΠΑ, με την δυνατότητα ο κάθε 

συγγραφέας να συνοδεύεται (δωρεάν) από ένα ακόμα μέλος της ομάδας του (είτε 

συνεργάτης είτε co-author).     

Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υποβολής, έγκρισης και αποστολής των εργασιών.  

1η Αυγούστου 2018 Υποβολή περιλήψεων (abstracts) 

3η Σεπτεμβρίου 2018 Ενημέρωση συγγραφέων για την αποδοχή ή μη των abstracts 

8η Οκτωβρίου 2018 
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ολοκληρωμένων 

εργασιών στο energia.gr 

 

Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που επιθυμείτε 

διευκρινήσεις επί των ανωτέρω ή συμπληρωματικές πληροφορίες.  
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