Νοέμβριος 2011
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ U4 ENERGY!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, 8‐9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Πραγματοποιήθηκε στις 8‐9 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο
Κρήτης, το 1ο Διαπεριφερειακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο
στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου
εδαφικής συνεργασίας «MEDEEA : Υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές
Περιοχές», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι το
Εθνικό Σημείο Επαφής για την προώθηση της
πρωτοβουλίας U4Energy στην Κύπρο.
Το U4energy αποτελεί πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρηματοδοτούμενη μέσω
του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ευφυής Ενέργεια
για την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία U4energy
διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο
(European Schoolnet) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός U4energy αποτελεί μια μοναδική
διδακτική ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς και θα
είναι διασκέδαση για μαθητές που επιθυμούν να
εξοικονομήσουν ενέργεια, χρήματα από τους
λογαριασμούς ενέργειας και να προστατέψουν
παράλληλα το περιβάλλον.
Από τον Σεπτέμβριο του 2011, όλα τα ευρωπαϊκά
σχολεία
μπορούν
να
υποβάλλουν
την
υποψηφιότητά τους σε διάφορες κατηγορίες του
διαγωνισμού, αποκτώντας την ευκαιρία να
κερδίσουν ένα βραβείο και φήμη σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Ο διαγωνισμός U4energy ανυπομονεί να
επιβραβεύσει την βέλτιστες πρακτικές που θα
προταθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και να διαδώσει τις ιστορίες της
επιτυχίας τους σε όλη την Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες www.u4energy.eu ή
επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα χώρες/περιφέρειες
από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο,
την Πορτογαλία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, με κοινό
στόχο τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της
ενέργειας και τη γνωστοποίηση και ευρεία εφαρμογή
των καλύτερων Ευρωπαϊκών ενεργειακών πρακτικών
που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε αστικό επίπεδο.
Από την Κύπρο συμμετέχει το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών, όπου σε 8 Δήμους της Κύπρου – οι
οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον – θα εφαρμοστεί
η πιστοποιημένη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού
Ενεργειακού Βραβείου. Από την Κύπρο συμμετείχαν
στο Περιφερειακό Συνέδριο αντιπροσωπεία με
εκπροσώπους 7 Δήμων που συμμετέχουν στην
εφαρμογή του ενεργειακού βραβείου στην Κύπρο:
Αγίου Αθανασίου, Έγκωμης, Λατσιών, Λάρνακας,
Λευκάρων, Πόλης Χρυσοχούς και Στροβόλου.

Θέμα του συνεδρίου ήταν ο τρόπος εφαρμογής της
κοινής μεθοδολογίας ενεργειακής αποδοτικότητας, τα
πλεονεκτήματα, οι δυσκολίες καθώς και η ανταλλαγή
εμπειριών μεταξύ Δήμων που αρχίζουν τώρα την
εφαρμογή της. http://www.interregmedeea.eu/
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MED/ENERSCAPES, ΒΟΛΟΣ‐ ΕΛΛΑΔΑ, 9‐11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2011

Στις 9‐11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Βόλο
η 5η συνάντηση του έργου ENERSCAPES Territory,
Landscape and Renewable Energies, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ενεργειακό
Γραφείο συμμετέχει ως εταίρος.
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 της SWOT
analysis αλλά και των 4 διαφορετικών σεναρίων
ανάπτυξης των ΑΠΕ σε σχέση με το τοπίο της κάθε
περιοχής μελέτης από όλους τους εταίρους που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Η τελευταία μέρα της συνάντησης περιλάμβανε την
περιφερειακή ημερίδα που διοοργανώθηκε από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για σκοπούς διάχυσης
του έργου σε όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς
φορείς. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Overview of the
permitting procedures of RES in Cyprus and
comparisons».
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
www.enerscapes.eu

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

TEENERGY

‐

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Στα
πλαίσια
του
Ευρωπαϊκού
Προγράμματος TEENERGY‐ Ενεργειακά
Αποδοτικά Σχολεία στην περιοχή της
Μεσογείου (www.teenergy.eu), έχουν
εκδοθεί 5 θεματικά έντυπα. Το
πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
πρόγραμμα
«Βιώσιμη
ανάπτυξη
και
ανταγωνιστικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχει
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια
σχολικά κτίρια στην Μεσόγειο καλύπτοντας 5
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και 3 τυπικές
κλιματικές συνθήκες σε αστικές, παράκτιες και ορεινές
θέσεις.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 8 φορείς από 4 χώρες και
η Κύπρος εκπροσωπείται από το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕ.ΠΑ.Κ. Στο πλαίσιο της
ερευνητικής δραστηριότητας καθορίζονται κριτήρια και
στρατηγικές
βιοκλιματικού
σχεδιασμού
των
εκπαιδευτικών κτιρίων.
Σχετικά θεματικά έντυπα:
1. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
2. Παθητικός Δροσισμός
3. Εσωτερική Θερμική Άνεση
4. Υψηλά Ενεργειακά Αποδοτική Αρχιτεκτονική
5. Οδηγίες για Σχολεία υψηλής ενεργειακής απόδοσης
στην περιοχή της Μεσογείου
Για περισσότερες
www.teenergy.eu

πληροφορίες

www.cut.ac.cy,

ΑΓΟΡΑΖΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
Το Τμήματος Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος στην
ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση της 2ης έκδοσης του
εγχειριδίου «Αγοράζω Οικολογικά», που αφορά τις
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
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Το έγγραφο παρέχει μία γενική εικόνα πράσινων
δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ) στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ). Θεσπίζει την έννοια της ΠΔΣ και
συνοψίζει τις βασικές πολιτικές στον εν λόγω
τομέα. Παρέχονται παραδείγματα σχετικά με τα
αποτελέσματα και τα οφέλη των ΠΔΣ, με βάση τις
προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τις δημόσιες
αρχές ανά την ΕΕ. Σκιαγραφούνται επίσης οι
νομικές πτυχές και αυτές που αφορούν την
οικονομική αποδοτικότητα των ΠΔΣ.

«ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΑΣ» ‐ ΝΕΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ MANAGENERGY

Η παρούσα σύνοψη βασίζεται στο λεπτομερέστερο
εγχειρίδιο με τίτλο Πράσινες Αγορές, το οποίο
μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα των ΠΔΣ
(GPP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/handbook ).

 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η Εκπαιδευτική Γωνιά του ManagEnergy έχει
δημιουργήσει ένα νέο διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο,
με τίτλο: «Μειώστε το αποτύπωμα σας και αλλάξετε
τον κόσμο σας», το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε 23
γλώσσες στην ιστοσελίδα

GENERATION AWAKE!

http://www.learn‐energy.net/kidscorner/o11_select.html

Επισκεφθείτε τη νέα σελίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Generation Awake!
www.generationawake.eu
Αυτή η σελίδα έχει ως στόχο την αφύπνιση μικρών
και μεγάλων. Η εκστρατεία Generation Awake έχει
στόχο να κινητοποιήσει, να ενθουσιάσει και να
εμπνεύσει τους ανθρώπους, προκειμένου να
υιοθετήσουν έναν νέο τρόπο σκέψης, κατανάλωσης
αλλά και ζωής. Έναν τρόπο σκέψης με τον οποίο
συνειδητοποιούμε ότι οι επιλογές μας μπορούν να
αλλάξουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε αλλά και τον
πλανήτη γενικότερα.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι ήδη διαθέσιμο σε 9
γλώσσες και υπενθυμίζει στους μαθητές πώς μπορούν
να συμβάλουν στους στόχους για το 2020 με τη χρήση
βιώσιμων μέσων μεταφοράς, την επιλογή ενεργειακά
αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων, η ανακύκλωση, η αγορά τοπικών
προϊόντων. Το νέο βιβλίο συμπληρώνει τα 3
διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία που ήδη υπάρχουν
στην Εκπαιδευτική Γωνιά για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και τις βιώσιμες
μεταφορές.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
education@managenergy.net .

επικοινωνήστε
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ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΈΜΠΝΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
CONCERTO ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ‘Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ?

Οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ επανέλαβαν την
αντίθεσή τους σε δεσμευτικούς στόχους εξοικονόμησης
ενέργειας σε συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας που
πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2011 στις
Βρυξέλλες.

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα ο οδηγός CONCERTO που
περιγράφει πως οι τοπικές κοινότητες σε όλη την
Ευρώπη μεταμορφώνουν την έμπνευσή τους σε
δράση με τη συνεργασία και την ανάπτυξη
συνεργιών για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό,
τη χρηματοδότηση, συμμετοχή του κοινού και την
παρακολούθηση των εκπομπών.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την
Ενέργεια, ο κ. Oettinger: «Η πρωτοβουλία του
CONCERTO αποδεικνύει ότι οι πόλεις μπορούν και
έχουν το δικαίωμα σχεδιασμού. Μπορούν να είναι
πρωτοπόροι της ενεργειακής απόδοσης και της
αειφορίας».
Πράγματι, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι
ενθαρρυντικά: Οι CONCERTO πόλεις έχουν δείξει
ότι μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση, τα υφιστάμενα κτίρια
μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 έως και
50%, με αποδεκτό κόστος.
Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα:
www.concertoplus.eu

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Η Πολωνία, η οποία κατέχει την εξάμηνη Προεδρία του
Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσίασε έκθεση προόδου
στους Υπουργούς Ενέργειας, όπου περιλαμβάνονται
τροπολογίες που ωθούνται από τα κράτη μέλη που
απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των
προτεινόμενων στόχων. Τα περισσότερα κράτη μέλη
της ΕΕ δεν έχουν πεισθεί για την προσέγγιση και την
ευελιξία να προχωρήσουν σε συστήματα σχεδιασμού
καταλληλότερα για την περίπτωσή τους, δήλωσε η
Πολωνική Προεδρία, μετά από διαβούλευση με όλες τις
εθνικές αντιπροσωπείες.
Η έκθεση της Πολωνικής Προεδρίας (16165/11)
καλύπτει τα κύρια θέματα που θα χρειαστούν
περισσότερη εξέταση σε βάθος χρόνου: οι στόχοι της
ενεργειακής απόδοσης, ο ρόλος και οι δεσμεύσεις των
δημόσιων οργανισμών, οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα
συστήματα διαχείρισης ενέργειας, οι αναλυτικοί
λογαριασμοί, η προώθηση της αποτελεσματικότητας
στη θέρμανση και την ψύξη κ.α.
Η Πολωνική προεδρία θα παρουσιάσει μια
αναθεωρημένη έκδοση της πρότασης Οδηγίας το
Δεκέμβριο 2011 και οι εργασίες θα συνεχιστούν στο
πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα:
http://pl2011.eu/en/content/polish‐and‐danish‐
presidency‐about‐energy‐efficiency
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 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
THE CYPRUS ENERGY FORUM, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Η πυκνότητα του πληθυσμού των πόλεων απαιτεί
ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την εξασφάλιση
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ώστε να βελτιωθεί η
ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αυτή είναι η κύρια
πρόκληση και ο λόγος που η κοινωνία ζητά πιο έξυπνες
πόλεις.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.smartcityexpo.com
Το Φόρουμ στοχεύει σε συζήτηση γύρω από την
κλιματική αλλαγή, τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ
για την απελευθέρωση της αγοράς και η
εκμετάλλευση άλλων πηγών ενέργειας ‐
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο –
και τις ανατροπές από την απροσδόκητη
καταστροφή της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί.
Για περισσότερες πληροφορίες www.imh.com.cy
ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΛΥΦΟΥΣ,
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Η Εταιρεία Σύνοδος με πρωτοβουλία της Εταιρείας
Peletico διοργανώνει το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
2011, στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία
Ημερίδα με θέμα «Θερμική Θωράκιση κτιριακού
κελύφους». Η ημερίδα διοργανώνεται με τη
στήριξη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ),
του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου
(ΣΜΜΗΚ) και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και τελεί υπό την αιγίδα του
ΕΤΕΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
τηλ.: 22756666, φαξ: 22752030 ή email:
synodos@cytanet.com.cy

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

GEOELEC, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΑΘΗΝΑ

Το GeoElec διοργανώνει ημερίδα για το γεωθερμικό
δυναμικό και τις τελευταίες εξελίξεις για θέματα
γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής στη Νότιο‐Ανατολική
Ευρώπη, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία για
συναντήσεις με σημαντικούς παράγοντες του
Ευρωπαϊκού τομέα γεωθερμίας για πιθανή μελλοντική
συνεργασία, καθώς και συζητήσεις μαζί για την
μεθοδολογία εκτίμησης γεωθερμικού δυναμικού που
αναπτύσσει το GeoElec.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων
του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι. Για περισσότερες πληροφορίες
www.geoelec.eu

INFO DAY INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME, 24
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/2012/eu
ropean‐info‐day_en.htm

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