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VOUCHERS FOR RE SERVICE INNOVATORS
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα
πλαίσια
διεθνούς
σεμιναρίου
που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 24
Μαρτίου 2011, έλαβε μέρος με την κα Μαρία
Ιωαννίδου.

Το σεμινάριο είχε σαν στόχο την υποστήριξη στην
ανάπτυξη υπηρεσιών γνώσεων για ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
τον ρόλο των Ενεργειακών Γραφείων. Σημαντικό
ήταν
να
ανευρεθούν
τρόποι
καλύτερης
συνεργασίας των Ενεργειακών Γραφείων με τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στο σεμινάριο το έργο KIS‐PIMS "Knowledge
Intensive Services in the Planning, Installation,
Maintenance and Scrap services (PIMS) for
renewable energy production systems παρουσίασε,
τα αποτελέσματα της πρώτης τομεακής δοκιμής
χορηγιών καινοτομίας σε πάνω από 50 δημόσιες
υπηρεσίες σε θέματα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και των παραγόντων της καινοτομίας. Το
KIS‐PIMS αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης
για τις καινοτόμες επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, με έμφαση στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην Αυστρία, στη Γαλλία και στη
Φινλανδία.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να συζητηθούν η χρήση
των τοπικών χρηματοδοτήσεων καινοτομίας και να
διεξαχθούν συμπεράσματα γύρω από ένα σύστημα
χορηγιών, στην οποία δοκιμάζεται η πρόσβαση στην
εμπειρογνωμοσύνη των επιχειρήσεων για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καινοτόμες
ενεργειακές υπηρεσίες. "Ο έλεγχος των δελτίων της
KIS‐PIMS ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία χωρίς
γραφειοκρατικές διαδικασίες και τη δυνατότητα να
προσελκύσει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί από δημόσια
χρηματοδότηση πιο πριν" δήλωσε ο Ζακ Gautray από
το γαλλικό γραφείο καινοτομίας OSEO, ένας από τους
εταίρους της κοινοπραξίας. Για το LEV, ο Christian
Sakulin επιβεβαίωσε την άποψη αυτή και πρόσθεσε ότι
"Το LEV ήταν σε θέση να υποστηρίξει μικρούς και νέους
επενδυτές
που
χρησιμοποιούν
μηχανισμούς
χρηματοδότησης που είναι συνήθως υπερβολικά αργεί
και
υπερβολικά
πολύπλοκη
για
γρήγορη
αποτελέσματα".
Στην ημερίδα παρουσιάστηκε επίσης ο «Οδηγός για
πράσινες χορηγίες καινοτομίας».

Για περισσότερες
europe.eu

πληροφορίες

www.greenovate‐

ΜΗΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΆΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια υλοποίησης του
Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης 2010‐2020 που προκύπτει
από την υπογραφή του «Σύμφωνο των Δημάρχων» και
στοχεύει στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών,
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διοργάνωσε μήνα περιβαλλοντικών εκδηλώσεων και
ημερών εξοικονόμησης ενέργειας.

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011 το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών συμμετείχε στις εκδηλώσεις του
Δήμου Αγίου Αθανασίου με διαλέξεις με τίτλο
«Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εξοικονόμηση Ενέργειας στις κατοικίες». Στις
διαλέξεις ομιλητές ήτα η κα. Ανθή Χαραλάμπους και
ο κος Σάββας Βλάχος.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις
του Δήμου Αγίου Αθανασίου μπορείτε να
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα του δήμου
www.agiosathanasios.org.cy ή να επικοινωνήσετε
μαζί τους στο τηλέφωνο 25721496, μέσω φαξ
25725010
ή
μέσω
e‐mail
demos@agiosathanasios.org.cy.

Με τη σειρά μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά
όλους τους επισκέπτες που πέρασαν από το περίπτερο
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών στην
Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας 2011, ενημερώθηκαν
για τις δραστηριότητες του Ενεργειακού Γραφείου,
έλαβαν τις εκδόσεις, ενημερωτικό υλικό και επιθυμούν
να λαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή το μηνιαίο
ενημερωτικό δελτίο του Ενεργειακό Γραφείου. Όσοι
από εσάς έχετε ζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες ή
εκδόσεις και δεν τις έχετε λάβει ακόμη ή εάν έχετε
οποιεσδήποτε εισηγήσεις, θα σας παρακαλούσαμε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22667716/26
και email: info@cea.org.cy.
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ & 7Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011

Για τρίτη συνεχή χρονιά το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών έλαβε μέρος στην 7η έκθεση
εξοικονόμησης ενέργειας. Τα εγκαίνια της έκθεσης
τέλεσε ο Υπουργός Εμπορείου Βιομηχανίας και
Τουρισμού κος Αντώνης Πασχαλίδης.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Στο ΤΕΠΑΚ στα πλαίσια των εκδηλώσεων ενημέρωσης
των φοιτητών του για την μετέπειτα επαγγελματική τους
αποκατάσταση πραγματοποίησε ημέρα καριέρας στην
εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011.
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Φοιτητές από όλα τα έτη επισκέφθηκαν του
παρευρισκόμενους που προέρχονταν από 11
διαφορετικούς οργανισμούς και ενημερώθηκαν για
τα επαγγέλματα και τις ανάγκες της αγοράς στους
διάφορους κλάδους.
Το Ενεργειακό Γραφείο ευχαριστεί θερμά τους
φοιτητές που ενδιαφέρθηκαν να ενημερωθούν στο
τομέα της ενέργειας καθώς και όσους επιθυμούν να
λάβουν μέρος σε εθελοντικό επίπεδο στις διάφορες
δραστηριότητες και προγράμματα του Γραφείου μας.

ιστορικό‐πολιτιστικό επίπεδο καθώς και ανάλυση του
ενεργειακού δυναμικού που σχετίζεται με τις
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Επίσης συζητήθηκε η
μεθοδολογία
εκτίμησης
των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που θα εφαρμοστεί στις επιλεγμένες
περιοχές της κάθε χώρας. Η τελευταία μέρα της
συνάντησης περιλάμβανε επίσκεψη στο πρώτο
ηλιοθερμικό πάρκο στον κόσμο με ηλιοστάτες και
πύργο συγκέντρωσης, ο οποίος χρησιμοποιεί τηγμένα
άλατα ως ρευστό μεταφοράς και αποθήκευσης της
θερμότητας

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ
3H
MED/ENERSCAPES, ΙΣΠΑΝΙΑ‐ ΣΕΒΙΛΛΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ

ΕΡΓΟ

Στις 09‐11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην
Σεβίλλη της Ισπανίας η 3η συνάντηση του έργου
MED/ENERSCAPE
Territory,
Landscape
and
Renewable Energies. Στόχος του συγκεκριμένου
έργου είναι η μείωση των επιπτώσεων που
προκαλεί η ενσωμάτωση των τεχνολογιών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ευρύτερη
επικράτεια της Μεσόγειου με τελικό σκοπό τη
δημιουργία μιας πρωτότυπης μεθοδολογίας που
θα καθορίζει την αρμονική ένταξη των Α.Π.Ε στο
περιβαλλοντικό‐πολιτιστικό τοπίο της κάθε χώρας.
Το περιεχόμενο της συνάντηση αφορούσε την
περιγραφή από όλους τους εταίρους που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα την περιοχή μελέτης
που έχουν επιλέξει (η Κύπρος έχει επιλέξει την
ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αγίας Άννας,
Επαρχία Λάρνακας) σε οικολογικό‐περιβαλλοντικό,

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση του βιβλίου Αειφόρος Ανάπτυξη στην
Εκπαίδευση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Σόλωνα
Τριανταφυλλίδη, Γραφεία Διοίκησης Τράπεζας Κύπρου
Συγγραφείες του βιβλίου είναι η Αραβέλλα Ζαχαρίου,
ο Κώστα Καδή και η Άννας Νικολάου
Στην εκδήλωση απηύθυναν:
‐ Χαιρετισμός ο κ. Γιάννη Κυπρή, Πρόεδρο Πολιτιστικού
Ιδρύματος Τραπέζης Κυπρου
‐ Χαιρετισμός ο κ. Ανδρέα Δημητρίου, Υπουργό
Παιδείας και Πολιτισμού
‐ Παρουσίαση έκδοσης ο κ. Απόστολο Κατσίκη,
Καθηγητή
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
και
Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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‐ Αντιφώνηση η κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, εκ μέρους
των συγγραφέων
‐ Παράδοση έκδοσης από τον Πρόεδρο του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου στον
Υπουργό Παιδείας για τον εμπλουτισμό του
εκπαιδευτικού υλικού για τα θέματα του
Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης στα
σχολεία της Κύπρου

δρομολόγια που εκτελούν τη Διαδρομή 158 την
περιοχής Πέρα Χωριό Νήσου πολύ σύντομα θα
διαθέτουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η
προσπάθεια είναι να επεκταθεί σε όλα τα δρομολόγια.
Λεωφορεία επίσης συνδέουν το Αεροδρόμιο με τις
μεγάλες
πόλεις
της
Κύπρου.
Περισσότερες
πληροφορίες

http://www.visitcyprus.com/wps/portal/getting_to
_cyprus/transportation/

ΠΗΓΑΙΝΩ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ!

Περισσότερες πληροφορίες
λεωφορεία είναι

για

τα

υπεραστικά

http://www.intercity‐buses.com/dromologia.htm
EMS: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ POWERSTAR®
Τα μπλε λεωφορεία ήρθαν και στοχεύουν να γίνουν
μέρος της ζωής μας. Η αστική συγκοινωνία μπορεί
να γίνει τρόπος ζωής για τις μετακινήσεις μας εντός
πόλης αλλά και για να μετακινηθεί κάποιος απ
ευθείας από την πρωτεύουσα στις άλλες πόλεις,
χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς που θα προκαλούσαν
καθυστερήσεις!
Το Ενεργειακό Γραφείο σε μία προσπάθεια να
αξιολογήσει τα δρομολόγια των αστικών και
υπεραστικών λεωφορείων, χρησιμοποίησε αλλά
ζήτησε να ενημερωθεί για τα δρομολόγια, τη
συνέπεια την εξυπηρέτηση αλλά και το κόστος.
Μετακινήθηκε με αστικά και υπεραστικά για να
αξιολογήσει την προσπάθεια αυτή, αλλά για να
είναι σε θέσει να προτείνει.

Η εταιρεία EMSc Cyprus την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011
πραγματοποίησε
εκδήλωση
αναγνώρισης
των
κυπριακών επιχειρήσεων που έχουν εμπιστευθεί και
εφαρμόσει το καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης
ηλεκτρικής ενέργειας PowerStar®. Βασική επιδίωξη της
εκδήλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του
Βρετανού Ύπατου Αρμοστή, ήταν να επιβραβεύσει τους
πελάτες της EMSc Cyprus οι οποίοι έδειξαν την
κοινωνική τους ευαισθησία, αφού διαμέσου του
συστήματος εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας
PowerStar® κατάφεραν να μειώσουν τις εκπομπές των
ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Το κόστος των μετακινήσεων εντός πόλης είναι ένα
ευρώ. Η εξυπηρέτηση είναι άμεση αν ζητήσετε να
ενημερωθείτε για τα δρομολόγια αν καλέσετε το
παγκύπριο τηλέφωνο εξυπηρέτησης 7777 7755.
Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες
για τα δρομολόγια των λεωφορείων Λευκωσίας
http://www.osel.com.cy
.
Επίσης
είναι
διαθέσιμος ο χάρτης δρομολογίων. Επίσης, Όλα τα

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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Παρών στην εκδήλωση ήταν ο ιδρυτής και
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας EMSc UK Δρ
Αλέκος Μαρδαπίττας, ο οποίος σε σύντομο
χαιρετισμό του ανέφερε: «Είναι σημαντικό για εμάς
το γεγονός πως μέσα σε τόσο μικρό χρονικό
διάστημα παρουσίας στην Κύπρο πετύχαμε να
δημιουργήσουμε μια δυναμική παρουσία στην
αγορά, την οποία οφείλουμε εξ ολοκλήρου στους
πελάτες μας.»
Στα πλαίσια της εκδήλωσης δόθηκαν τιμητικές
πλακέτες στις εταιρείες και οργανισμούς που
εφάρμοσαν το καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης
ηλεκτρικής ενέργειας PowerStar®, Λειβαδιώτης
Developments, Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Metro
Supermarkets, Carrefour, Photos Photiades
Breweries, KEAN, Capo Bay Hotel, Sunwing Hotel,
Aliathon Hotels, Sunrise Hotels, Kermia beach Hotel,
Λατομεία Κυθρεώτης και Δήμος Λεμεσού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
PowerStar® και τις λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας
που προσφέρονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε
στο τηλέφωνο 22423142 ή στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο infocy@ems‐uk.org ή μέσω της
ιστοσελίδας www.powerstar.com.cy.

Η ΣΠΕ Στροβόλου στα πλαίσια των περιβαλλοντικών τις
ευαισθητοποιήσεων προσφέρει πράσινα δάνεια για να
βοηθήσει το κοινό στην αγορά προϊόντων φιλικά προς
το περιβάλλον όπως υβριδικά οχήματα, τεχνολογίες
αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως
φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακούς θερμοσίφωνες,
συστήματα
εξοικονόμησης
ενέργειας
και
θερμομονωτικά υλικά ευνοϊκά επιτόκια.
Τα πράσινα δάνεια χωρίζονται σε τρία σχέδια.
Στο Ά Σχέδιο,αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια
αξιοποιώντας τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Το
Β΄Σχέδιο αφορά την οδήγηση και την περιβαλλοντική
συνείδηση και το Γ΄Σχέδιο αφορά ένα φιλικό σπίτι με
τη χρήση θερμοσιφώνων και διπλών υαλοπινάκων.
Για περισσότερες πληροφορίες και περισσότερη
οικονομική ανάλυση των δανείων μπορείτε να
επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα της ΣΠΕ
ή
να
Στροβόλου
www.spestrovolou.com.cy
επικοινωνήσετε μαζί τους στο 22719000, μέσω φαξ:
22314650 και e‐mail: internal@spestrovolou.com.cy .
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να
ενημερώσει την ερευνητική και επιχειρηματική
κοινότητα της Κύπρου για την ανακοίνωση νέων
Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που αφορούν στη
χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας.
Οι προσκλήσεις αποτελούν συνέχεια και ακολουθούν
τη δομή και το πλαίσιο κανονισμών συμμετοχής και
διαχείρισης της ΔΕΣΜΗΣ 2009‐2010.
Ο προϋπολογισμός των έργων που θα επιλεγούν
αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκ. ευρώ, εκ των
οποίων 15,5 εκ ευρώ αποτελούν χρηματοδότηση που

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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προέρχεται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και την Κυπριακή
Δημοκρατία.

2020, και παρουσιάζει μια σειρά από προτάσεις
προκειμένου να εξασφαλισθεί ο στόχος αυτός έχει
επιτευχθεί.

Βασικές επιδιώξεις των νέων προσκλήσεων είναι η
εκπόνηση έργων υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ
φάσμα θεματικών ενοτήτων, η αύξηση του
αριθμού των ερευνητών, η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των
επιχειρήσεων,
η
δημιουργία αναβαθμισμένων υποδομών και η
ανάπτυξη διεθνούς δικτύωσης και συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eceee.org/press/Energy_Efficiency_Plan_2
011/

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη
του Ιδρύματος (τηλ. 22205000).
Οι Προσκλήσεις και τα έντυπα υποβολής των
προτάσεων βρίσκονται στον ιστοχώρο του
Ιδρύματος (www.research.org.cy).

Οι επικεφαλής των μεταφορών της Ευρώπης έχουν
ζητήσει την απομάκρυνση τους από τα ορυκτά
καύσιμα, για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και την προστασία της οικονομίας από
αιχμές των τιμών του πετρελαίου.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΡΥΠΩΝ

 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Siim Kallas, δήλωσε ότι
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις
μεταφορές θα πρέπει να μειωθούν περίπου στο 1/5
κάτω από τα σημερινά επίπεδα μέχρι το 2030 και στο
60% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2050.

ΝΕΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 2020 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Σε μακροπρόθεσμη βάση, αυτό σημαίνει την εξάλειψη
του πετρελαίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο
οχημάτων στις πόλεις, μειώνοντας στο μισό τις οδικές
εμπορευματικές μεταφορές σε τρένα και φορτηγά, και
περίπου το 40% των αεροπορικών καυσίμων από να
προέρχεται από βιοκαύσιμα.

Το ECEEE τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση είναι το
πρώτο και σημαντικότερο βήμα για τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για να
επιτύχουν πολλοί άλλοι σημαντικοί στόχοι, και για
τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της
Ευρώπης. Η ενεργειακή απόδοση είναι η πιο
οικονομική λύση. Επίσης το ECEEE διαβεβαίωσε
ότι η προτεραιότητα για την ενεργειακή απόδοση
στον τομέα της ενέργειας πολιτική παραμένει στο
υψηλότερο επίπεδο.
Το νέο σχέδιο δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
είναι σε καλό δρόμο για να καλύψει το 20% του
στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας έως το

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΟ 2011: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

Νέες ευκαιρίες για τους οργανισμούς ενέργειας, οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι φορείς
ενέργειας σε όλη την Ευρώπη για την εξοικονόμηση
ενέργειας μέσω πιο συγκεκριμένων μέτρων.
Τα μέτρα που προτείνονται στο παρόν σχέδιο ‐ το
οποίο εγκρίθηκε στις 8 Μαρτίου 2011 ‐ έχουν στόχο να
δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά,
τις επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές. Θα πρέπει να
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αλλάξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες και
μπορούμε να πετύχουμε εξοικονόμηση μέχρι και €
1000 ανά νοικοκυριό κάθε χρόνο. Τα μέτρα αυτά
είναι σχεδιασμένα για να βελτιώσουν τη
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, και έχουν
τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μέχρι και 2
εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

ενεργειακής διαχείρισης για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
‐Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων
και έξυπνους μετρητές που παρέχουν στους
καταναλωτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες που είναι
αναγκαίες για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους
κατανάλωσης.
Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο
της εφαρμογής του σχεδίου, την Άνοιξη του 2013. Αν
αυτό δείχνει ότι ο συνολικός στόχος της ΕΕ είναι
απίθανο να επιτευχθούν, η Επιτροπή θα προτείνει
νομικά δεσμευτικούς στόχους για το 2020

. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Πρόσφατες εκτιμήσεις της Επιτροπής δείχνουν ότι
η ΕΕ θα επιτύχει μόνο το ήμισυ του 20% ως στόχος
για την ενεργειακή απόδοση έως το 2020.
Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο για την ενεργειακή
απόδοση προτείνει αρκετές νέες δράσεις:
‐Προωθεί τον ρόλο του δημόσιου τομέα και
προτείνει δεσμευτικό στόχο για την επιτάχυνση του
ρυθμού ανακαίνισης του δημόσιου κτιριακού
τομέα. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να
υποχρεούνται να ανακαινίσουν τουλάχιστον το 3%
των κτιρίων τους κάθε χρόνο. Επίσης, εισάγει
κριτήρια ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες
προμήθειες.
‐Στόχος είναι να ενεργοποιήσει τη διαδικασία
ανακαίνισης σε ιδιωτικά κτίρια και να βελτιώσει
την ενεργειακή απόδοση των συσκευών.
‐Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την
υιοθέτηση των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών
(ESCO’S).
‐Επιδιώκει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας.
‐Προβλέπει απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για
βιομηχανικό εξοπλισμό, βελτίωση της παροχής
πληροφοριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
και τους ενεργειακούς ελέγχους και τα συστήματα
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο
Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της
Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ) διοργανώνουν την πιο πάνω
δημόσια συζήτηση στο Αμφιθέατρο Πεύκιος
Γεωργιάδης, ΤΕΠΑΚ
OFF‐SHORE WIND POWER 12‐13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Επίτευξη οικονομικών αποδοτικών λύσεων υποδομής
για κατασκευή, σύνδεση & εγκατάσταση αιολικών
πάρκων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.greenpowerconferences.co.uk
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EUROPEAN BIOMASS TO POWER
13‐14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Η εγγραφή στην Ημερίδα ανέρχεται στα €150 και €80
(πλέον του ΦΠΑ) για επιχειρήσεις και πανεπιστήμια
αντίστοιχα και περιλαμβάνει:
 Συμμετοχή στην Ημερίδα Δικτύωσης
 Είσοδο στην Έκθεση για μία μέρα
 Πρόγευμα και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
jkorfanty@acieu.net

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση «Intersolar Europe
Γερμανία, 9 Ιουνίου 2011

2011»,

Μόναχο,

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης
Κύπρου (ΕΚΕΣΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους
ενδιαφερόμενους ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Enterprise Europe Network διοργανώνει Ημερίδα
Δικτύωσης, η οποία θα επικεντρωθεί στον τομέα
της Ηλιακής Ενέργειας: Φωτοβολταϊκά και Ηλιακά
Θερμικά Συστήματα.
Η Ημερίδα διοργανώνεται στις 9 Ιουνίου 2011, στο
Μόναχο της Γερμανίας στο πλαίσιο της
μεγαλύτερης Έκθεσης για την Ηλιακή Ενέργεια στην
Ευρώπη
«Intersolar
Europe
2011»
(http://www.intersolar.de/en/), η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 8‐10 Ιουνίου 2011.
Στόχος της Ημερίδας Διεθνούς Δικτύωσης είναι:
(α) η επαφή φορέων προσφοράς καινοτομίας με
φορείς που αναζητούν καινοτομία με σκοπό τη
μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας από μία
χώρα του Δικτύου σε άλλη, και
(β) η εξεύρεση συνεργατών για συμμετοχή σε
ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Για εγγραφή στην Ημερίδα και περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://intersolar2011.b2b‐match.com/p_index.php.
Καταληκτική ημερομηνία για:
 Εγγραφή και καταχώρηση προφίλ: 20 Μαΐου
 Επιλογή συναντήσεων: 30 Μαΐου 2011
Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λειτουργό του
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Χριστάκη Θεοχάρους
(ctheocharous@research.org.cy, τηλ. 22205029).
SUSTAINABLE ENERGY WEEK, 11‐15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011,
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η μεγαλύτερη ετήσια διοργάνωση για τα θέματα
Βιώσιμης Ενέργειας που περιλαμβάνει πληθώρα
παράλληλων διοργανώσεων, θα πραγματοποιηθεί
φέτος στις 11‐15 Απριλίου 2011 στις Βρυξέλλες. Επειδή
ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος για αρκετές από
τις διοργανώσεις, κάνετε έγκαιρα την εγγραφή σας:
http://www.eusew.eu/
 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ/NEW PUBLICATIONS
Evaluating the potential of halogen technologies
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Free to download
http://www.eceee.org/press/new_report_on_direc
tional_lighting/
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