
 

OI ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 

 

Το έργο HAPPEN φτάνει στο τέλος του 

 
Σε αυτό το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο, μοιραζόμαστε τα βασικά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν στο έργο 

HAPPEN από τους 13 εταίρους μας από 7 διαφορετικές ευρωπαικές μεσογειακές χώρες. 

Το έργο HAPPEN ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2021. Μέσω του έργου 
αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε η προσέγγιση MedZEB και σχετικά εργαλεία για την προώθηση της ενεργειακής 

ανακαίνισης κτιρίων κατοικιών στην περιοχή της Μεσογείου 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Διαβάστε τις επιστημονικές μας δημοσιεύσεις Προοπτικές μελλοντικής εκμετάλλευσης 

  

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, οι συνεργάτες μας 
κατέβαλαν εκτεταμένη προσπάθεια για τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων μας. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση πολλών 
επιστημονικών εργασιών και θεματικών άρθρων, τα 
οποία θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διάδοση της 
προσέγγισης MedZEB στην τεχνική και επιστημονική 
κοινότητα. Συγκεντρώσαμε μερικά από αυτά τα άρθρα 
σε ένα αποθετήριο, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε 
μέσω αυτού του συνδέσμου. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ 

Οι εταίροι HAPPEN συνεργάστηκαν στενά τα τελευταία 
3,5 χρόνια, για να διασφαλίσουν ότι το έργο HAPPEN 
επιτυγχάνει τους αναμενόμενους στόχους του. 

Τώρα που τελείωσε το έργο, θα συνεχίσουν να διαδίδουν 
τα αποτελέσματά του και θα τα χρησιμοποιούν ως βάση 
για μελλοντικά έργα και πρωτοβουλίες, σύμφωνα με την 
αποστολή και τους στόχους τους. 

Είστε περίεργοι να μάθετε περισσότερα; 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HAPPEN 

https://medzeb-happen.eu/the-happen-project-comes-to-an-end/
https://medzeb-happen.eu/the-happen-project-comes-to-an-end/
http://medzeb-happen.eu/wp-content/uploads/2022/02/HAPPEN_Repository_scientific-technical-papers_2021.pdf
http://medzeb-happen.eu/wp-content/uploads/2022/02/HAPPEN_Repository_scientific-technical-papers_2021.pdf
https://medzeb-happen.eu/who-we-are/
https://medzeb-happen.eu/who-we-are/


ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής Περιφερειών και Πόλεων 

3-4 Μαρτίου 2022 - Μασσαλία, Γαλλία - Πληροφορίες & Εγγραφές 

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το Κλίμα 

7-8 Μαρτίου 2022 - Νάντη, Γαλλία - Πληροφορίες & Εγγραφές 

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνολογική Καινοτομία στα Κτίρια 

23-25 Μαρτίου 2022 – διαδικτυακά - Πληροφορίες & Εγγραφές 

Παγκόσμιες Ημέρες Αειφόρου Ενέργειας 2022 

5-8 Απριλίου 2022 - Wels, Αυστρία & διαδικτυακά - Πληροφορίες & Εγγραφές 

 

 

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συγγραφέα. ο Εκτελεστικός Οργανισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (EASME) δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

 

https://marseille.euconf.eu/
https://marseille.euconf.eu/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/european-climate-conference/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/european-climate-conference/
https://eventos.upm.es/74277/detail/7o-congreso-internacional-de-innovacion-tecnologica-en-edificacion-cite-2022.html
https://eventos.upm.es/74277/detail/7o-congreso-internacional-de-innovacion-tecnologica-en-edificacion-cite-2022.html
https://www.wsed.at/
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