ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
(ENGLISH TEXT FOLLOWS)
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του και ειδικότερα τις
δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πληροφόρησης των πολιτών, ανέλαβε την πρωτοβουλία να
δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη 06
Ιουνίου2012 στα πλαίσια των εορτασμών της παγκόσμιας μέρας περιβάλλοντος.

Το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση και βιώσιμα
μέσα μεταφοράς στην Κύπρο» και πραγματοποιήθηκε λόγω της πολύτιμης στήριξης και χορηγίας
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και τη χορηγία του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η διάρκειά του είναι 16 λεπτά και είναι
παραγωγή της εταιρείας Mediazone του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ προβάλει τη σημερινή παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο από
συμβατικά καύσιμα στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της Κύπρου, τις επιπτώσεις από τη χρήση
ορυκτών καυσίμων στο περιβάλλον και την επιβεβλημένη ανάγκη για στροφή στη χρήση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμηση για την προστασία του περιβάλλοντος και
συμβολή στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών. Ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τα
πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία της Κύπρου, γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα και
απευθύνεται σε μεγάλο εύρος ακροατηρίου.
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να λάβουν το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ δωρεάν από τα γραφεία του
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, Οδός Λεύκωνος 20, Μαρκίδης Κωρτ 13, Γραφείο 403,
2064 Στρόβολος ή μπορούν να επικοινωνήσουν τηλ.: 22667716/26, φαξ: 22667736, e‐mail:
info@cea.org.cy

NOW IS AVAILABLE FOR FREE THE EDUCATIONAL DOCUMENTARY VIDEO
The Cyprus Energy Agency in the context of its activities and actions and particular in education,
public information, undertook the initiative to create an educational documentary, which was
presented for first time to the public on Wednesday 6 June 2012 in a public event in the context of
celebrations of World Environment Day.

The educational documentary entitled "Renewable energy, energy saving and sustainable transport
in Cyprus" was produced due to the valuable support and sponsorship of the Cyprus Energy
Regulatory Authority, the Electricity Authority of Cyprus and the sponsorship of Ministry of
Commerce, Industry and Tourism. The duration is 16 minutes and is a production company
Mediazone the University of Nicosia.
The educational documentary highlights the current electricity generation in Cyprus from fossil fuels
in power stations in Cyprus, the impact of fossil fuels on the environment and the need for a shift in
the use of Renewable Energy savings and environmental protection and contribution to the fight
against climate change. Essentially, the film presents the most representative figures of Cyprus,
written in plain language and addresses a wide range of audience.
Those who are interested can receive free educational documentary from the Cyprus Energy Agency
premises.

