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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ
ELIH‐MED ΣΤΗ ΡΩΜΗ 16‐17 ΜΑΪΟΥ 2011
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
συμμετέχει στο έργο ELIH‐Med, Energy Efficiency in
Low‐income Housing in the Mediterranean
(Ενεργειακή απόδοση των κατοικιών χαμηλού
εισοδήματος) στην περιοχή της Μεσογείου. Στο
έργο συμμετέχουν εταίροι από επτά χώρες: Ιταλία,
Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κύπρο, Μάλτα και
Γαλλία και συντονίζεται από την ENEA (Italian
National agency for new technologies, Energy and
sustainable economic development).
Το έργο στοχεύει στους τρόπους αντιμετώπισης
του προβλήματος της ενεργειακής απόδοσης σε
νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, λαμβάνοντας
υπόψη τόσο τις τεχνικές πτυχές και οικονομικά
εμπόδια, και να φτάσει στην κατάρτιση ενός
επιχειρησιακού προγράμματος για την ενεργειακή
απόδοση στα σπίτια χαμηλού εισοδήματος που
βρίσκονται στη Μεσόγειο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι
περίπου 10 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 60% θα
χρησιμοποιηθεί για την πραγματική δράση σχετικά
με τη στέγαση (θερμομόνωση, αλλαγή λέβητα,
εγκαταστάσεων
των
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας, έξυπνων μετρητών κλπ). Το έργο
συγχρηματοδοτείται
από
το
πρόγραμμα
διασυνοριακής συνεργασίας MED.
Στην Κύπρο προγραμματίζεται να ανακαινιστούν με
στόχο την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης,
25 κατοικίες χαμηλού εισοδήματος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
U4ENERGY

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα U4energy ξεκίνησε τη
λειτουργία του το Σεπτέμβρη του 2010 με πρωτοβουλία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδότηση από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Intelligent Energy Europe. Τη
διεξαγωγή του έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Σχολικό
Δίκτυο (European School Net), το οποίο έχει
προκηρύξει τρεις διαγωνισμούς για μαθητές και
εκπαιδευτικούς, με στόχο να ενθαρρύνει τους
συμμετέχοντες να συνεισφέρουν με καινοτόμες ιδέες
για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και να
αφυπνίσει προτείνοντας τρόπους πιο υπεύθυνης
χρήσης της.
Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά την εφαρμογή ενός
σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία, ο
δεύτερος
απευθύνεται
αποκλειστικά
σε
εκπαιδευτικούς και αφορά τη διαμόρφωση σχεδίου
μάθησης για την ενεργειακή αποδοτικότητα στο
σχολείο και ο τρίτος αφορά εκστρατεία ενημέρωσης
και αφύπνισης. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να
συμμετάσχουν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες,
ανάλογα με τους όρους συμμετοχής, τους οποίους
μπορούν να βρουν αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα του
προγράμματος www.u4energy.eu.
Οι καλύτερες πρακτικές εκπαιδευτικών και μαθητών θα
βραβευτούν και θα διαδοθούν σε όλη την Ευρώπη.
Τρεις νικητές από κάθε χώρα θα λάβουν μέρος στην
τελετή απονομής των βραβείων που θα γίνει στη
Βουλγαρία.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΔΥΝΑΜΙΚΟ,
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ»

Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) – Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
3) Πολυτεχνείο Κρήτης ‐ Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος και 4) Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο
Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Στις 20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση
των εταίρων του έργου «Δυναμικό, προέλευση και
χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και
αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων»
το
οποίο
χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Δέσμης
Προγραμμάτων για Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία 2009‐2010, του Ιδρύματος
Προώθησης
Έρευνας
και
στοχεύει
στον
προσδιορισμό των κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (θετικών ή/και
αρνητικών) από την χρήση της βιοενέργειας και
συγκεκριμένα τη χρήση της στερεής βιομάζα
ξυλείας στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε και συζητήθηκε η
πρόοδος των εργασιών κατά τους πρώτους 6 μήνες
υλοποίησης του έργου. Οι επισκέψεις στις 42
ορεινές κοινότητες της Κύπρου για τη συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων και τη μέτρηση της
ποιότητας του αέρα τόσο στον εξωτερικό όσο και
στον εσωτερικό χώρο των ορεινών κατοικιών
προγραμματίστηκαν και πραγματοποιούνται από
τις 23/05/2011 μέχρι 05/08/2011.

http://www.cea.org.cy/biomass/
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΤΔ ΣΤΗΝ ΠΑΧΝΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του φωτοβολταϊκού
πάρκου Λάμπρος Φωτοβολταϊκό Πάρκο Λτδ στην
Πάχνα στις 17 Μαρτίου 2011.
Η Κυβέρνηση δεν επαναπαύεται όσον αφορά τις
επιδόσεις της στη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού Αντώνης Πασχαλίδης, προσθέτοντας ότι
σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής,
γίνεται συνεχής, συστηματική και στοχευμένη
προσπάθεια για εκμετάλλευση του δυναμικού της
Κύπρου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια του φωτοβολταϊκού
πάρκου της εταιρείας Λάμπρος Φωτοβολταϊκό Πάρκο
Λτδ, στην Πάχνα, ο κ. Πασχαλίδης είπε ότι το πάρκο
είναι δυναμικότητας 149,68 kW και ότι το έργο, με
προϋπολογισμό 560.000€, αναμένεται να παράγει
232MWh ετησίως και να συμβάλει στη μείωση
εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα κατά 215.000kg ανά
έτος.

Το ερευνητικό δίκτυο του Έργου αποτελείται από 4
Συνεργαζόμενους Φορείς οι οποίοι είναι: 1)
Ενεργειακό
Γραφείο
Κυπρίων
Πολιτών
(Συντονιστής), 2) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 19‐20 ΜΑΪΟΥ 2011,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

εκστρατεία, η Εταιρεία Andreotti είναι η πρώτη στην
Κύπρο που έχει πετύχει την αδειοδότηση του ατομικού
συστήματος ανακύκλωσης.
Ειδικά καταρτισμένο προσωπικό είναι υπεύθυνο για τα
απόβλητα συσκευασίας των προϊόντων. Ευθύνη τους
είναι το άνοιγμα των προϊόντων, ο διαχωρισμός των
συσκευασιών στα ειδικά δοχεία και ακολούθως η
μεταφορά τους στις εταιρείες που συνεργάζονται για
ανακύκλωση.

Πραγματοποιήθηκε στις 19‐20 Μαΐου 2011 το 3ο
Διεθνές Συνέδριο για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στο
ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. Το συνέδριο είχε
σαν στόχο την παροχή πληροφοριών τόσο στην
επιχειρηματική όσο και στην επιστημονική
κοινότητα της Κύπρου σχετικά με τις τελευταίες
εξελίξεις των ΑΠΕ στις Μεσογειακές και
Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των
κατασκευών και της βιομηχανίας. Την εναρκτήρια
τελετή του συνεδρίου πραγματοποίησε ο Υπουργός
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κος Αντώνης
Πασχαλίδης. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών συμμετείχε στο συνέδριο με την
παρουσίαση «Overview of the Permitting
Procedures for RES in Cyprus».
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.mse.com.cy/energy/
1Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΌΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΈΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΛΟΝ

Έχοντας υπόψη τη σημασία τις ανακύκλωσης και
θέλοντας να συμμετάσχουν στην παγκόσμια αυτή

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ENPI MED
Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI MED
έχει σαν κύριο στόχο να συμβάλει στην προώθηση της
βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της
Μεσογειακής Λεκάνης, αξιοποιώντας πλήρως τις
ενδογενείς
δυνατότητες
της
περιοχής
και
αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 7 κράτη μέλη της ΕΕ της
Μεσογειακής Λεκάνης: Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία,
Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία και Μάλτα, και 7 μη κράτη
μέλη της ΕΕ της Μεσογειακής Λεκάνης: Παλαιστινιακή
Αρχή, Συρία, Ιορδανία, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος και
Τυνησία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος
ανέρχεται περίπου στα 189 εκ. Ευρώ και το ποσοστό
συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση φθάνει
μέχρι και το 90%. Στο Πρόγραμμα δύνανται να
συμμετέχουν δημόσιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων
των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί
Δημοσίου Δικαίου και φορείς Ιδιωτικού Δικαίου.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι στοχευμένη
και αφορά μόνο έργα στρατηγικού χαρακτήρα
(strategic projects) για τις Προτεραιότητες 1 και 2 του
Προγράμματος, οι οποίες αφορούν στην προώθηση της
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης
των επιλέξιμων περιοχών, και την προώθηση της
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη Μεσογειακή
Λεκάνη, αντίστοιχα. Ο προϋπολογισμός της παρούσας
πρόσκλησης ανέρχεται σε €62,4 εκ.

Supported by the European Commission through the ‘Intelligent
Energy-Europe’ Programme and the Cyprus Union of Communities

3

Μάιος 2011
Πιο συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά στους
ακόλουθους τομείς:
Προτεραιότητα 1 (€37,44 εκ.):
- Agro‐food industry,
- Sustainable tourism,
- Integrated coastal zone management.
Προτεραιότητα 2 (€24,96 εκ.):
- Water management,
- Waste‐treatment and recycling,
- Solar energy.
Όσοι φορείς ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προτάσεις πρέπει να υποβάλουν το Concept Note
για την πρότασή τους μέχρι τις 14 Ιουλίου 2011,
όπως περιγράφεται στον Οδηγό για τους
Επικεφαλείς Εταίρους. Το κείμενο της πρόσκλησης,
το πρότυπο έγγραφο για το Concept Note, ο
Οδηγός και οι Όροι Εντολής έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα
του
Προγράμματος
(http://www.enpicbcmed.eu/), καθώς και στην
ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του
Ταμείου Συνοχής του Γραφείου Προγραμματισμού
(www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia).

27 κράτη μέλη της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
Αλβανία, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας, Ισραήλ, Μαυροβούνιο, Σερβία και
Τουρκία, Άλλες χώρες μη μέλη της ΕΕ, εφόσον έχουν
την κατάλληλη συμφωνία σε ισχύ.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν
προτάσεις για οικο‐καινοτόμα έργα σε διάφορους
τομείς που στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οι οποίες συμβάλλουν
στην βέλτιστη χρήση των πόρων.
Υποβολή της πρότασης σας είναι δυνατή μόνο online.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/environment/eco‐
innovation/getting‐funds/call‐for‐
proposals/index_en.htm
 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΝΕΑ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ENVIRONMENT – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO INNOVATION
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί επιπλέον 2 εκατ.
ευρώ για τη χρηματοδότηση πράσινων ιδεών: ο
συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την
προκήρυξη του 2011 είναι 38 εκατ. ευρώ.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή
σε όλα τα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε
επιλέξιμες χώρες, αλλά η προτεραιότητα θα δοθεί
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τα
νομικά πρόσωπα πρέπει να βρίσκονται σε μία από
τις ακόλουθες χώρες:

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Στις 25 Μαΐου 2011, δημοσιεύτηκε στο eceee
(European Council for an Energy Efficient Economy)
μελέτη για τη θέσπιση εθνικών στόχων για την
ενεργειακή απόδοση. Η μελέτη αποτυπώνει την
υφιστάμενη κατάσταση στα κράτη μέλη σχετικά με την
εξοικονόμηση ενέργεια, τους στόχους και απόψεις.
Βασίζεται σε έρευνα και ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις
που διενεργήθηκαν από το eceee, με μέλη και άλλους
φορείς για ευρωπαϊκά θέματα πολιτικών και στόχων
για την ενεργειακή απόδοση.
Η έκθεση έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους
πολιτικούς ιθύνοντες και τους ενδιαφερόμενους φορείς
να αντιληφθούν πόσο αποτελεσματικοί μπορούν να
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είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί σήμερα.
Εκφράζεται η ελπίδα ότι η έκθεση αυτή θα
παράσχει αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις επικείμενες συζητήσεις για
τη χάραξης πολιτικής.

SMART –E ΚΤΙΡΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες
http://www.eceee.org/press/Target_setting/
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία έχει σαν στόχο την
ενημέρωση στην ενεργειακή απόδοση και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Η
εκστρατεία καλεί τους πολίτες, τους ιδιοκτήτες και τις
δημόσιες αρχές να συνεργαστούν, να ενημερωθούν και
να ενεργήσουν για τη δημιουργία έξυπνων κτιρίων
χαμηλής
κατανάλωσης
ενέργειας.
Το
έργο
υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια
για την Ευρώπη». Συγκεκριμένα τα κτίρια κατέχουν
σήμερα το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ
και αυτό πρέπει να βελτιωθεί αν η Ευρώπη θέλει να
πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για το 2020.
Τα Smart‐e κτίρια έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας. Υπάρχει ανοικτή προκήρυξη για την
υποβολή των περιπτώσεων καλύτερων πρακτικών.
Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς να συνεργαστούν προς το κοινό όφελος.
Περισσότερες πληροφορίες:

Χάρη στη σημαντική εμπειρία που αποκτήθηκε τα
τελευταία 7 χρόνια και την ενθάρρυνση των
τοπικών αρχών να κοινοποιήσουν την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων τους και έχει ετοιμαστεί ένα
ενημερωτικό σημείωμα για συντονισμένη δράση.
Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει συστάσεις για το τι
πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό εθελοντικό
ενεργειακό πιστοποιητικό, καθώς και ανακοινώσεις
σχετικά με τις συστάσεις που οδηγούν στη
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
(εκτός των οικιακών).
Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.takeyourenergyback.eu/
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, γιορτάζει την
παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σας προσκαλεί σε
μεγάλη εκδήλωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και το περιβάλλον, το Σάββατο 18 Ιουνίου, στην Πύλη
Αμμοχώστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το
απόγευμα.
Η
πράσινη
ημέρα
περιλαμβάνει
ευχάριστες
παράλληλες δραστηριότητες με δημιουργίες, μουσική,
τραγούδι, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά. Επίσης θα
πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης του 3ου
παγκύπριου διαγωνισμού ζωγραφικής του Ενεργειακού

www.display‐campaign.org
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Η εκδήλωση θα κλείσει με τη θεατρική παράσταση
“Ο Νικολάκης ανακυκλώνεται κι εξοικονομεί
ενέργεια”.

2002/91/ΕΚ που αφορά την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων. Με τη συμπλήρωση της κατάρτισης, οι
μηχανικοί θα ενημερωθούν για τις πρόνοιες της
Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, για τις απαιτήσεις και τεχνικές
εξοικονόμησης
ενέργειας,
για
επιλογές
θερμομονωτικών υλικών, για τεχνικές υπολογισμού
κατανάλωσης
ενέργειας
και
για
τρόπους
εξοικονόμησης ενέργειας.

Είσοδος Ελεύθερη

Εισηγητής: Δρ. Κυριάκος Τσιηφτές

Γραφείου με θέμα “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Βιώσιμα Μέσα
Μεταφοράς”. Τα βραβεία θα απονείμει ο
Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος κος
Κώστα Χατζηπαναγιώτου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, 14 ‐ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 –
CLASSIC HOTEL, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης που στοχεύει
να επιμορφώσει τους εμπλεκόμενους στον τομέα
της Διαχείρισης, Στόχευσης, Παρακολούθησης και
Εξοικονόμησης Ενέργειας σε όλους τους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί μηχανικοί, Μηχανολόγοι
και ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί,
Σύμβουλοι Μηχανικοί, Εργολάβοι μηχανικοί,
Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Τεχνικοί Μηχανικοί
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών κα Μαρία Ιωαννίδου στα τηλέφωνα:
22667716, 22667726, φαξ 22667736 και email:
Μaria.Ιoannidou@cea.org.cy
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΕΚ (ΚΕΕ) ΓΙΑ
ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2011

ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ, 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η
επιμόρφωση των μηχανικών για την Οδηγία
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Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Κέντρο
Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ στο τηλ. 22466633.
AEBIOM EUROPEAN BIOENERGY CONFERENCE & RENEXPRO®
BIOENERGY EUROPE EXHIBITION, 29‐30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011,
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η αγορά βιοενέργειας στην Ευρώπη αποτελεί το κύριο
μέλημα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για την
βιοενέργεια.
Η έκθεση που διοργανώνεται
κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες
στοχεύει
σε
εταιρείες,
οργανισμούς και ιδρύματα που
επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην ταχεία ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής αγοράς βιοενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες http://www.renexpo‐
bioenergy.eu/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΚΕΠ)
Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης
(ΚΕΠ)
διοργανώνει
εκπαιδευτικό
σεμινάριο με θέμα Ενεργειακές
Επιθεωρήσεις
‐
Εξοικονόμηση
Ενέργειας Στον Βιομηχανικό Τομέα,
22‐23 Ιουνίου 2011, Ξενοδοχείο Cleopatra
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο
τηλέφωνο
22411438
ή
στο
e‐mail
cchristofi@cycert.org.cy
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ, 20‐21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011,
MIRAMARE ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ευρωπαϊκό επίπεδο και στοχεύουν στην εμπλοκή των
τοπικών αρχών στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής
μέσω δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμων
μέσων μεταφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών κα Μαρία Ιωαννίδου στα τηλέφωνα:
22667716, 22667726, φαξ 22667736 και email:
Μaria.Ιoannidou@cea.org.cy
 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ/NEW PUBLICATIONS
The European Files

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντικά και
επιστημονικά στελέχη επιχειρήσεων/ οργανισμών,
του τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που
σχεδιάζουν και εγκαθιστούν συστήματα ΑΠΕ και
ΕΞΕ ή που διαμορφώνουν εισηγήσεις προς τη
διεύθυνση σε σχέση με την τεχνολογία, τεχνικές και
στρατηγικές εξοικονόμησης και ορθολογικής
χρήσης της ενέργειας. Επίσης απευθύνεται σε
διευθυντικά
και
επιστημονικά
στελέχη
επιχειρήσεων/ οργανισμών που σχεδιάζουν και
εγκαθιστούν συστήματα διανομής και διαχείρισης
νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες:

info@oeb.org.cy

48 pages, Free to download
http://ec.europa.eu/energy/publications/index_en.htm

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011, SUN HALL,
ΛΑΡΝΑΚΑ
Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερωθούν οι
μηχανικοί, τεχνικές υπηρεσίες και λειτουργοί
ευρωπαϊκών προγραμμάτων των τοπικών αρχών,
καθώς και οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Γραμματείς
Δήμων,
Πρόεδροι
Κοινοτικών
Συμβουλίων, αλλά και οι σύμβουλοι για τα
χρηματοδοτικά
προγράμματα
και
νέες
πρωτοβουλίες που υπάρχουν σε εθνικό αλλά και
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