Οκτώβριος 2011
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ (ON LINE
QUIZ) ΓΙΑ ΤΟ 2011‐2012!
Το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων
Πολιτών
συνεχίζει και για αυτή
την ακαδημαϊκή χρονιά
2011‐2012 το διμηνιαίο
ηλεκτρονικό
παιδικό
διαγωνισμό γνώσεων
(εκπαιδευτικό
κουίζ
ερωτήσεων) με χορηγό την Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου. Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος στην
Παιδική Γωνιά στον ιστόχωρο του Ενεργειακού
Γραφείου http://www.cea.org.cy. Στο διαγωνισμό
λαμβάνουν μέρος παιδιά ηλικίας 6‐12 ετών.
Μπορούν να εγγραφούν και να απαντήσουν σωστά
σε 10 ερωτήσεις σε θέματα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας,
εξοικονόμησης
ενέργειας
και
παραγωγής ενέργειας. Στο τέλος του μήνα
αναδεικνύεται ένας νικητής και του αποστέλλεται
ένα εκπαιδευτικό βραβείο.
Για τους προηγούμενους μήνες, νικητές
αναδείχθηκαν:
y Ραφαέλλα Γερολέμου, Τάξη ΣΤ’1, Δημοτικό
Σχολείο Σωτήρος Λάρνακας
y Συμεών Γεράσιμου, Τάξη ΣΤ’1, Δημοτικό
Σχολείο Σωτήρος Λάρνακας
y Γιώργος Γερασίμου, Τάξη ΣΤ’1, Δημοτικό
Σχολείο Περβόλια Λάρνακας
Επικροτούμε την προσπάθεια όλων των παιδιών που
έλαβαν μέρος!

To έργο Geronimo II – Biogas είναι ένα έργο που
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Intelligent
Energy Europe». Το έργο σκοπεύει στη συνεργασία των
εταίρων του έργου με κτηνοτρόφους στην Ευρώπη,
στην εξεύρεση του δυναμικού βιοαερίου από τα
κτηνοτροφικά απόβλητα σε φάρμες εκτροφής καθώς
και στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού και
οικονομικού οφέλους από μια μελλοντική εγκατάσταση
ενός σταθμού βιοαερίου σε αυτές τις φάρμες.

Στο έργο Geronimo II – Biogas, που έχει διάρκεια 30
μήνες, συμμετέχουν 13 εταίροι από 11χώρες: Ισπανία,
Γερμανία, Κροατία, Μάλτα, Ουγγαρία, Κύπρο, Δανία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Βέλγιο και Ιρλανδία. Ο
συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία IRIS που έχει τη
βάση της στην Ισπανία. Από την Κύπρο ως εταίρος
συμμετέχει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η
πορεία του έργου σε όλα τα πακέτα εργασίας. Καθώς
επίσης και οι επόμενες εργασίες για κάθε εταίρο,
αναφορικά με το έργο.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο Geronimo II
‐ Biogas μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://energy4farms.eu

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ GERONIMO II BIOGAS
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΙΣ 25‐26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
Πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2011,
η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου
Geronimo II – Biogas.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΈΡΓΟΥ GERONIMO II – BIOGAS, 24‐25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Geronimo II
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 2 σταθμούς
βιοαερίου στην Κύπρο, των εταιρειών «Α/φοι
Ανδρέου Χοιροστάσια Ltd» και «Animalia Genetics
Ltd» καθώς και μια επίσκεψη σε φάρμα αγελάδων
«Α/φοι Λάμπρου Λτδ». Οι συμμετέχοντες
προέρχονταν από Ισπανία, Γερμανία, Κροατία,
Μάλτα, Ουγγαρία, Κύπρο, Δανία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Τσεχία, Βέλγιο και Ιρλανδία, κυρίως
κτηνοτρόφοι και μέλη συνδέσμων κτηνοτρόφων. Οι
επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 25
Οκτωβρίου του 2011 και υπεύθυνος εταίρος για τη
διοργάνωση και διεξαγωγή των επισκέψεων ήταν
το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Στις επισκέψεις αυτές, οι κτηνοτρόφοι που
συμμετείχαν
είχαν
τη
δυνατότητα
να
παρακολουθήσουν τη λειτουργία υφιστάμενων
σταθμών βιοαερίου καθώς επίσης και να
συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες από τους
ιδιοκτήτες των σταθμών για την οικονομική
βιωσιμότητα των σταθμών και ανταλλαγή
εμπειριών. Παρόμοιες επισκέψεις σε σταθμούς
βιοαερίου στη Γερμανία και Τσεχία θα
διοργανωθούν στις αρχές του 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες
http://energy4farms.eu
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ‐ ΚΥΠΡΟΣ

Και ο Δήμος Έγκωμης ένωσε τις δυνάμεις του μαζί με
τους άλλους Δήμους της Κύπρου και ευρωπαϊκές
πόλεις στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Υπόγραψε το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και το
«Σύμφωνο των Νησιών» και δεσμεύεται στη μείωση
εκπομπών περισσότερο από 20% στην επικράτεια του
μέχρι το 2020, μέσω μέτρων προώθησης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης
ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Είσαι άτομο με δημιουργικές ανησυχίες; Θα ήθελες να
αναδείξεις το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών ή/ και
ενέργειας στην Κύπρο με την χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας;
Ήρθε η ώρα να εξερευνήσεις περαιτέρω την
δημιουργικότητα σου λαμβάνοντας μέρος στον
διαγωνισμό Φωτογραφίας και Βίντεο, με θέμα τις
Κλιματικές Αλλαγές ή Ενέργεια στην Κύπρο! Είναι η
ευκαιρία σου να προβάλεις το έργο σου ανάμεσα σε
φίλους, γνωστούς και αγνώστους και να αναδείξεις
σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα για την Κύπρο.
Και που ξέρεις μπορεί να είσαι ο ένας από τους δύο
τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα iPAD2!
Διάρκεια διαγωνισμού: 10 Οκτωβρίου με 18 Νοεμβρίου
2011.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
διαγωνισμό, τους διοργανωτές καθώς και για τους
όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού:
www.digime.org.cy.
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 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
την Δέσποινα Μιχαηλίδη στο +357‐22‐875099 ή
μέσω email despina@ngo‐sc.org ή με την Σάρα στο
+357‐22‐660838 ή μέσω email
sarah@cypruscommunitymedia.org

5Ο ΕΤΉΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ

Την
Κυριακή
23
Οκτωβρίου
2011
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 5ο
Ετήσιο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
του ΑΣΤΡΑ 92.8 σε συνεργασία με τον Επίτροπο
Περιβάλλοντος, το Δήμο Στροβόλου και τη μη
κυβερνητική οργάνωση Cyprus Stop Trafficking.
Πέραν των τριών χιλιάδων πολιτών επισκέφτηκαν
το Φεστιβάλ στο Πάρκο Ακρόπολης στο Στρόβολο.
Οι 3 θεματικές του φεστιβάλ ήταν: Περιβάλλον,
Πολιτισμός και Εκστρατεία ενάντια στην εμπορία
προσώπων.
Στην όλη εκδήλωση συμμετείχαν μια σειρά από
αρμόδια κρατικά τμήματα, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, σχολεία, πανεπιστήμια, όπως επίσης
και εμπορικές εταιρείες με ειδικά περίπτερα,
διαφωτιστικό υλικό, δράσεις και κατασκευές.
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
συμμετείχε με περίπτερο, το οποίο επισκέφτηκαν
αρκετά παιδιά και μεγάλοι και έλαβαν ενημερωτικό
υλικό.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:
ΛΥΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ
Οι ανακαινίσεις κτιρίων στην Ευρώπη
μπορούν να επιφέρουν σημαντική
εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να
ανέλθει στο 71% μέχρι το 2050 και να δημιουργηθούν
800.000 νέες θέσεις εργασίας.
Στα Κτίρια της Ευρώπης καταναλώνεται το 40% της
πρωτογενούς ενέργειας και εκπέμπεται το 36% των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, έτσι, ένα
τεράστιο πρόγραμμα ενεργειακών ανακαινίσεων
κτιρίων θα είναι απαραίτητο προκειμένου η Ευρώπη να
ανταποκριθεί στους στόχους του 2050, που εκτιμάται
80‐95% μείωση των εκπομπών CO2.
Περισσότερα:
http://www.euractiv.com/energy‐efficiency/building‐
efficiency‐stage‐solution‐news‐508285
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΠΟΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η
ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙΣ;
Μπορείτε να λάβετε μέρος στην Ευρωπαϊκή Έρευνα
συμπληρώνοντας το on‐line ερωτηματολόγιο
http://www.energy‐efficiency‐watch.org/survey
RΜάθετε περισσότερα για το «energy efficiency
watch»: http://www.energy‐efficiency‐watch.org
 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 7ΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η προκήρυξη υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του
7ου ΠΠ Ενέργειας περιλαμβάνει περίπου 30 θέματα για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (PV, CSP, η αιολική
ενέργεια, βιοενέργεια, ηλιακή θέρμανση και ψύξη),
CCS, έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για
την ενεργειακή απόδοση. Το όλο το φάσμα από τη
βασική έρευνα στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων
έρευνας και επίδειξης καλύπτεται.
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Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/energy_e
n.html
Εθνικό Σημείο Επαφής στο ΙΠΕ: κ. Μαρίνος
Πορτοκαλλίδης, τηλ: 22205052

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (EEE‐F)

Την 1η Ιουλίου 2011, η Επιτροπή εγκαινίασε ένα
νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης
(EEE‐F), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού
Προγράμματος Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ).
Πρόκειται να διαθέσει περίπου 146 εκατομμύρια
ευρώ από το ΕΕΠΑ (3,7% του συνολικού κονδυλίου
ΕΕΠΑ) προς την κατεύθυνση μιας νέας
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης αφιερωμένη σε
έργα ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Η συνεισφορά της ΕΕ προέρχεται
από κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για την ΕΕΠΑ
για το 2009 που δεν θα μπορούσαν άμεσα να
διατεθεί για έργα στους τομείς των υποδομών, οι
υπεράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις και δέσμευσης
και αποθήκευσης άνθρακα. Η σύσταση του ταμείου
ακολουθεί μια συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου
των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον
Δεκέμβριο του 2010 σε μια πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το EEE‐F θα επενδύσει στην εξοικονόμηση
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και την
ανανεώσιμη ενέργεια, ιδιαίτερα στις αστικές
περιοχές, για την επίτευξη τουλάχιστον 20%
εξοικονόμηση ενέργειας ή GHG/CO2 μείωσης των
εκπομπών.
Περισσότερα στις ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/energy/eepr/eeef/eeef_en.ht
m και http://www.eeef.eu/home.html

Το Ενεργειακό Γραφείο διοργανώνει τα ακόλουθα
σεμινάρια κατάρτισης για το β’ εξάμηνο του 2011,
εγκριμένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού:
y Χρήσεις και εφαρμογές ΑΠΕ στον οικιακό
τομέα, 9‐10 Νοεμβρίου 2011, Thalassa
Restaurant and Conference, Λεμεσός
y Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας
ή/και ψύξης – εφαρμογές, 23‐24 Νοεμβρίου
2011, στο Classic Hotel στη Λευκωσία
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον
ιστόχωρο του Ενεργειακού Γραφείου www.cea.org.cy ή
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ενεργειακό Γραφείο,
με την κα Μαρία Ιωαννίδου στα τηλέφωνα 22667716,
22667726 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Maria.Ioannidou@cea.org.cy .
ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, 8‐10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΑΜΒΟΥΡΓΟ

60 Ομιλητές, 17 Χώρες, 3 Ημέρες
Προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 8‐10
Νοεμβρίου 2011 στο Αμβούργο της Γερμανίας,
συνέδριο που βασίζεται στις ευφυείς πόλεις. Το
συνέδριο θα βοηθήσει τους συνέδρους να
ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές, μελέτες
περιπτώσεων για την αντιμετώπιση βασικών
ζητημάτων σε σχέση με τη μελλοντική ανάπτυξη των
ευφυών πόλεων σε όλο τον κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.intelligentcitiesexpo.com
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΤΙΣ 8‐10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΤΗΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Περισσότεροι από 90 συμμετέχοντες από 23 χώρες
σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 0043‐1‐
2982020,
Fax:
0043‐1‐8760661‐9,
Email:
bernd.kopacek@care‐electronics.net, Homepage:
www.care‐electronics.net

* στον ενεργειακό σχεδιασμό και την αποδοτική
λειτουργία κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών
μηχανολογικών,
* στη διερεύνηση και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση
τεχνικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας,
* στη χρήση και ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στα κτίρια,
* στη μεθοδολογία και τα βήματα υλοποίησης
ενεργειακών
επιθεωρήσεων
σε
κτιριακές
εγκαταστάσεις,
* στην Ενεργειακή Πιστοποίηση των κτιρίων, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης Εθνικής και
Κοινοτικής Νομοθεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο
22411438.
«EOC OPEN DAYS 2011», ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, 15‐17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΙΣ 9 ‐ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια ευθύνεται για
το 40% περίπου των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατασκευή
και λειτουργία ενεργειακά αποδοτικότερων
κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί μια από τις
προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, τόσο σε τοπικό όσο και σε
Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός του παρόντος
σεμιναρίου
είναι
να
καταρτίσει
τους
συμμετέχοντες:
* στο εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο
Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Το OPEN DAYS περιλαμβάνει σεμινάρια, εργαστήρια
και παρουσιάσεις τα οποία αποσκοπούν στην
ενημέρωση και κατάρτιση του κοινού σχετικά με την
ετοιμασία προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Χρηματοδότησης καθώς και για συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα. Τα σεμινάρια ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα
Ακαδημαϊκά
και
Ερευνητικά
Ιδρύματα,
τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
τους Δημόσιους και Ημικρατικούς Οργανισμούς καθώς
και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες www.eoc.org.cy
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Οκτώβριος 2011
ECONOMICS AND BUSINESS OF CLIMATE CHANGE, PARIS,
16‐18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Διοργανώνεται στο Παρίσι 16‐18 Νοεμβρίου
σεμινάριο που έχει ως στόχους:
• την κατανόηση των βασικών οικονομικών
εννοιών που σχετίζονται με την "οικονομία του
κλίματος»
• την αξιολόγηση των πολιτικών και των μέσων που
οδηγούν στην ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές
άνθρακα, τεχνολογίες και αγορές
• την αξιολόγηση των ευκαιριών των επιχειρήσεων
σε αυτό το νέο οικονομικό περιβάλλον, και
• την κατανόηση των επιπτώσεων των τιμών του
άνθρακα στην επενδυτική διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες
training@enerdata.net
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ι* FORUM, 23‐24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2011 ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ

Διοργανώνεται στο Σόφια το i* Φόρουμ της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα περιλαμβάνει
τέσσερις συγκεκριμένους τομείς:
‐ infrastructure ‐ Τις υποδομές
‐ innovations ‐ Καινοτομίες
‐ information technologies (ICT) ‐ Τεχνολογίες των
πληροφοριών (ΤΠΕ)
‐ investments (FDI) ‐ Επενδύσεις (ΑΞΕ)
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
ή
0035929515759,
registration@biforum.org
www.biforum.org

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Η ΟΕΒ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ: GREEN PRODUCTS, GREEN MARKETING,
GREEN SERVICES, (CLIMATE CHANGE LEADER), ΣΤΙΣ 28 – 29
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ HILTON

Σκοπός του Προγράμματος να παρουσιάσει και να
αναλύσει την έννοια της Στρατηγικής για την Κλιματική
Αλλαγή σε επιχειρηματικό επίπεδο, τα εργαλεία για την
αποτελεσματική διαχείρισή της, ο τρόπος ένταξης εντός
του πλαισίου της Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης καθώς και βέλτιστες πρακτικές που ήδη
εφαρμόζονται από τις μεγαλύτερες & πιο γνωστές
επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
τηλ.:22665102 fax: 22669459 e‐mail: info@oeb.org.cy
ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ NDA
ENGINEERING
Τίτλος
Προγράμματος
ΑΠΕ‐Συστήματα
Ηλιοθερμικών
Εγκαταστάσεων
Ψύξη‐Θέρμανση‐
Ηλεκτροπαραγωγή
Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
Οδηγία 2002/91 ΕΚ – 2010/31 EK
Πρακτικός Οδηγός και Εφαρμογές
για Εξοικονόμηση ενέργειας σε
Κτίρια, Ξενοδοχεία, Βιομηχανία
και Αθλητικά Κέντρα

Ημερομηνία
διεξαγωγής
17‐19/11/2011

8‐10/12/2011

Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλ.: +357
25315146, +357 99607670, Fax: +357 25313913, Email:
ndinos@cytanet.com.cy
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Οκτώβριος 2011
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης
Κύπρου
επιθυμεί
να
ενημερώσει
τους
ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες τρεις Ημερίδες
Διεθνούς Δικτύωσης που διοργανώνονται από το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe Network:
1.
BATIMAT
‐
Sustainable
construction
matchmaking event
Ημερομηνία : 10 Νοεμβρίου 2011
Τοποθεσία : Παρίσι, Γαλλία
Διοργανωτής : CRCI Champagne‐Ardenne &
Enterprise Europe Network
Θέμα : Sustainable construction (materials,
equipments, processes)
Πληροφορίες :
http://www.b2match.eu/batimat2011/
2. POLLUTEC Horizons Paris
Ημερομηνία : 30 Νοεμβρίου – 01 Δεκεμβρίου
2011
Τοποθεσία : Παρίσι, Γαλλία
Διοργανωτής : Paris' PIC² consortium & Enterprise
Europe Network
Θέμα : Environment, energy and cleantech
Πληροφορίες : http://pollutec2011.b2b‐match.com
3. Pro ‐ Energy
Ημερομηνία : 07 ‐ 09 Δεκεμβρίου 2011
Τοποθεσία : Μονπελιέ, Γαλλία
Διοργανωτής : Enterprise Europe Network
Θέμα : Renewable energies, Eco‐building and
Energy efficiency
Πληροφορίες : http://www.pro‐energy.eu
Στόχος των Ημερίδων Διεθνούς Δικτύωσης είναι:

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

(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.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή και στις τρείς Ημερίδες
Δικτύωσης μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τη Δράση
«Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο» του Προγράμματος
«Μέτρα Υποστήριξης Διεθνούς Δικτύωσης» της Δέσμης
Προγραμμάτων 2009‐2010 του Ιδρύματος Προώθησης
Έρευνας (ΙΠΕ). Τα Έντυπα Υποβολής Αιτήσεων και
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση
βρίσκονται
στην
ιστοσελίδα
του
Ιδρύματος
www.research.org.cy .
Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λειτουργό του
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Χριστάκη Θεοχάρους
(ctheocharous@research.org.cy, τηλ. 22205029).
6Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ (IRES 2011) 28‐30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011,
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

IRES 2011 είναι το 6ο συνέδριο της πολύ επιτυχημένης
σειράς διεθνών συνεδρίων, που προσέλκυσε
συμμετοχές από 41 χώρες με 600 συμμετέχοντες το
2010. Για το 2011 η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
Συνεδριακό Κέντρο του Βερολίνου BCC, στην καρδιά
της γερμανικής πρωτεύουσας, όπως και τα
προηγούμενα χρόνια σε συνεργασία με Οργανισμού
Ενέργειας και με κρατικούς φορείς της Βόρειας
Ρηνανίας‐Βεστφαλίας σε όλα τα θέματα της ενέργειας.
Το IRES 2011 διαθέτει πάνω από 90 ομιλητές από 20
χώρες που θα δώσουν μια λεπτομερή εικόνα για το
θέμα αυτό.
Για περισσότερες πληροφορίες www.eurosolar.de
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