Σεπτέμβριος 2011
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
(EUROPEAN MOBILITY WEEK‐ALTERNATIVE MOBILITY)
16 ΜΕΧΡΙ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Στην Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
2011 διοργανώνεται από τις τοπικές αρχές όλων
των μεγάλων πόλεων, σε συνεργασία με την
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Κύπρο, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Κύπρο, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Όλες οι
εκδηλώσεις
ήταν
ανοικτές
στο
κοινό,
προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους
Κύπριους πολίτες, όλων των ηλικιών, να
συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως
ποδηλατικούς γύρους, περιηγήσεις στις πόλεις,
παιχνίδια για παιδιά και ενημερωτικές δράσεις.
Η διακίνηση με λεωφορεία στην Κύπρο ήταν
δωρεάν το Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου, τόσο εντός
όσο και μεταξύ των αστικών κέντρων.
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ήταν
υποστηρικτής στις εκδηλώσεις του Δήμου
Λάρνακας και πληροφόρησε το κοινό την
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 στην Πλατεία
Ερμού.
Περισσότερα για την ευρωπαϊκή διοργάνωση:
http://www.mobilityweek.eu/
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4Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ
ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ», ISLE‐PACT, WWW.ISLE‐PACT.EU
Πραγματοποιήθηκε στις 19 με 21 Σεπτεμβρίου
η 4η συνάντηση των εταίρων του έργου
ISLEPACT. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη
Stornoway που βρίσκεται στο Νησί του Lewis που
ανήκει στο σύμπλεγμα των Δυτικών Νησιών της
Σκωτίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών
του έργου σε κάθε νησί που συμμετέχει. Τα κυριότερα
θέματα που συζητήθηκαν ήταν το στάδιο ολοκλήρωσης
των Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης καθώς και η
ανάλυση των οικονομικά βιώσιμων έργων ΑΠΕ
(Ανανεώσιμων
Πηγών
Ενέργειας)
και
ΕΞΕ
(Εξοικονόμησης Ενέργειας) που θα προταθούν για
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι το έργο βρίσκεται στον
20ον μήνα εργασιών του και απομένουν άλλοι 10 μήνες
μέχρι την ολοκλήρωση του.
Η επόμενη συνάντηση του έργου προγραμματίζεται για
το Φεβρουάριο με Μάρτιο του 2012 στην Κρήτη η
οποία θα συνδυαστεί με το Ετήσιο Συνέδριο όπου θα
παρουσιαστούν και αποτελέσματα των εργασιών του
έργου. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση με τον Σάββα Βλάχο.
Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθες Τοπικές Αρχές από
την Κύπρο:
1. Δήμος Λακατάμιας
2. Δήμος Αγλαντζιάς
3. Δήμος Λάρνακας
4. Δήμος Στροβόλου
5. Δήμος Αραδίππου
6. Δήμος Αγίου Αθανασίου
7. Δήμος Πόλης Χρυσοχούς

8. Δήμος Ιδαλίου
9. Δήμος Λατσιών
10. Δήμος Παραλιμνίου
11. Κοινότητα Γερίου
12. Κοινότητα Εργατών
13. Κοινότητα Ψημολόφου
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2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ELIH‐
MED ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 22‐23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου
2011 στη Λάρνακα, η δεύτερη συνάντηση των
εταίρων του έργου ELIH‐MED.
Στο έργο ELIH‐Med, Energy Efficiency in Low‐
income Housing in the Mediterranean (Ενεργειακή
απόδοση των κατοικιών χαμηλού εισοδήματος
στην περιοχή της Μεσογείου), 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).
Από την Κύπρο ως εταίρος συμμετέχει το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Κύριος στόχος του έργου είναι να αναγνωρίσει και
να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και
μηχανισμούς χρηματοδότησης για τη δημιουργία
ενεργειακής απόδοση σε οικίες χαμηλού κόστους
στο χώρο της Μεσογείου.
Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη
των πολιτικών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
σε οικίες χαμηλού κόστους, στο πλαίσιο της
Στρατηγικής
2020,
στην
ώθηση
της
χρηματοδότησης στο χώρο μέσω των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών εργαλείων, στην αναβάθμιση των

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

επιπέδων θερμικής άνεσης, στην ανάπτυξη καινοτόμων
πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση μέσω ενός
συνδυασμού τεχνικών και οικονομικών λύσεων με
στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας σχετικά με την
αποδοτικό χειρισμό της ενέργειας. Ανάπτυξη ενός
διεθνικού επιχειρησιακού προγράμματος για την
ενεργειακή απόδοση σε οικίες χαμηλού κόστους στην
επόμενη προγραμματική περίοδο 2014‐2020
Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 12‐
13 Ιανουαρίου στην Αθήνα.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Περισσότερα: http://www.programmemed.eu
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού διοργάνωσε δημόσια
ακρόαση για το προσχέδιο Νόμου Περί σήμανσης
ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση
καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους.
Η δημόσια ακρόαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη,
21 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 15:30, στην αίθουσα
πολλαπλής χρήσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Το
προσχέδιο νόμου έγινε για σκοπούς εναρμόνισης των
άρθρων 4, 5 και 6 της πράξης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των
ελαστικών επίσωτρων.
Στόχος του κανονισμού είναι:
1. Η αύξηση της ασφάλειας και η οικονομική και
περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών μέσω
της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα και ασφαλών
ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
2. Καθορισμός πλαισίου παροχής εναρμονισμένων
πληροφοριών για παραμέτρους των ελαστικών
επισώτρων μέσω της σήμανσης, δίνοντας στους
καταναλωτές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε
τεκμηριωμένες επιλογές όταν αγοράζουν ελαστικά.
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Αυτοκόλλητο σήμανσης

πολιτική αποτελεί τον πυρήνα της
προσέγγισης που διατυπώθηκε σε
αδρές γραμμές από την Επιτροπή.
Παράλληλα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή πρότεινε
απόφαση με την οποία δημιουργείται μηχανισμός
ανταλλαγής πληροφοριών για διακρατικές συμφωνίες
στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών
και τρίτων χωρών. Ο μηχανισμός θα συμπληρώσει τη
διαδικασία κοινοποίησης που ήδη εφαρμόζεται στις
συμφωνίες για το φυσικό αέριο και θα την επεκτείνει
σε όλες τις μορφές ενέργειας. Θα προβλέπει ένα μέσο
ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο Ε.Ε. πριν και
μετά τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες.

Στην σήμανση των ελαστικών θα επισημάνεται η
κατηγορία
εξοικονόμησης
καυσίμου,
η
μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και
κατά περίπτωση η κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωμα.
Το προσχέδιο νόμου περί της σήμανσης των
ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την
εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις
παραμέτρους είναι σε δημόσια διαβούλευση από
τις 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου του
2011.
Ο νόμος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η
Νοεμβρίου του 2012.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Ενέργειας: www.mcit.gov.cy
 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση
σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία, στην οποία
διατυπώνεται για πρώτη φορά μια αναλυτική
στρατηγική όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της
Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας. Ο καλύτερος
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. για
τον προσδιορισμό και την υλοποίηση σαφών
προτεραιοτήτων στην εξωτερική ενεργειακή
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Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.ht
m
ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!

ΙΣΧΥΡΗ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ!
Στις 22 Ιουνίου 2011, μια νέα δέσμη μέτρων για την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, προτείνεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύψει το κενό και να
θέσουν εκ νέου την ΕΕ στο σωστό δρόμο. Αυτή η
πρόταση για τη νέα αυτή οδηγία φέρει προς συζήτηση
μέτρα για να εντείνει τις προσπάθειες των κρατών
μελών για την αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας σε
όλα τα στάδια της αλυσίδας της ενέργειας ‐ από τη
μετατροπή της ενέργειας και τη διάθεσή της στην
τελική κατανάλωση του.
Η Επιτροπή προτείνει απλά αλλά φιλόδοξα μέτρα:
 Νομική υποχρέωση για τη δημιουργία συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα κράτη μέλη
 Δημόσιος τομέας να δώσει το παράδειγμα
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 Σημαντικές εξοικονόμηση ενέργειας για τους
καταναλωτές

κατώτερη, κ.ο.κ.. Η ανώτερη τάξη θα πρέπει να
επισημάνεται με πράσινο χρώμα ενώ η κατώτερη με
κόκκινο.

Το κείμενο της Πρότασης Οδηγίας είναι διαθέσιμο
στον ιστόχωρο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.
htm
Στην ίδια ιστοσελίδα είναι διαθέσιμο στην ελληνική
γλώσσα, η περίληψη των μέτρων για ενημέρωση
των πολιτών.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Από τις 19 Ιουνίου του 2010 ισχύει η νέα
ευρωπαϊκή
ενεργειακή
σήμανση
οδηγία
2010/30/ΕΕ εισάγει απαιτήσεις για τη σήμανση των
προϊόντων για το εμπορικό και βιομηχανικό τομέα,
πέραν εκείνων που ήδη υπάρχουν για τις οικιακές
συσκευές.
Για διαφορετικές κατηγορίες συσκευών οι ήδη
υπάρχουσες
ενεργειακές
ετικέτες
θα
αντικατασταθούν σταδιακά από τις νέες ετικέτες,
μέσω ειδικών μέτρων που θα εφαρμοστούν ανά
κατηγορία συσκευής. Μέχρι στιγμής έχουν
καθοριστεί για τις εξής κατηγορίες οικιακών
συσκευών: πλυντήρια πιάτων (1059/2010),
ψυκτικές συσκευές (1060/2010), πλυντήρια ρούχων
(1061/2010),
τηλεοράσεις
(1062/2010)
και
κλιματιστικά (626/2011). Στην συνέχεια θα
ακολουθήσουν και άλλες ομάδες συσκευών.
Η ενεργειακή σήμανση θα καλύψει και επιπλέον
προϊόντα τα οποία είναι «συνδεόμενα με την
ενέργεια».
Εισάγονται νέες τάξεις ενεργειακής απόδοσης Α+,
Α++ και Α+++ στην ετικέτα, εάν η τεχνολογική
ανάπτυξη για τα συγκεκριμένα προϊόντα το
επιτρέψει. Η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει
επτά τάξεις ενεργειακής απόδοσης. Οπότε όταν η
Α+++ είναι η ανώτερη τάξη, η κατώτερη θα είναι η
D, όταν είναι η Α++ η ανώτερη τότε η Ε θα είναι η
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http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy
_labelling_en.htm
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SMART‐E – ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ!

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εκστρατείας για τα Κτίρια Smart‐e.
Μοιραστείτε την ιστορία σας και πείτε πόσο Smart‐e
είναι το κτίριό σας!
Μπορούν να λάβουν μέρος εκπρόσωποι επιχειρήσεων,
οργανισμών, τοπικές αρχές κ.α. και να παρουσιάσουν
τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την
ενεργειακή απόδοση στο κτίριο τους. Θα πρέπει απλά
να παραχωρήσουν στοιχεία όπως: ποια ήταν η
οικονομική επένδυση τους, τι αποτελέσματα θα έχει
σε: εξοικονόμηση χρημάτων (€ / έτος), εξοικονόμηση
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ενέργειας (kWh.year), εκπομπές CO2
αποφεύγονται (kg ισοδυνάμου CO2 / έτος).

που

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ, 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ‐VALLADOLID, ΙΣΠΑΝΙΑ

Και όλα αυτά να αναφέρονται σε μια σύντομη
ιστορία
Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε
ένδειξη ενδιαφέροντος στο :
competition@takeyourenergyback.eu
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.takeyourenergyback.eu/smart-e-competition

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

Το Ενεργειακό Γραφείο διοργανώνει τα ακόλουθα
σεμινάρια κατάρτισης για το β’ εξάμηνο του 2011,
εγκριμένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού:
y Ενεργειακή Πιστοποίηση Υφιστάμενων
Κτιρίων, 18‐19 Οκτωβρίου 2011, στο
Classic Hotel στη Λευκωσία
y Χρήσεις και εφαρμογές ΑΠΕ στον οικιακό
τομέα, 9‐10 Νοεμβρίου 2011, Thalassa
Restaurant and Conference
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, φαξ 22667736
και
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
Maria.Ioannidou@cea.org.cy .
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας (AEBIOM) διοργανώνει
Τεχνικό Σεμινάριο για τη θέρμανση και ψύξη με τη
χρήση Βιομάζα. Θα παρουσιαστούν οι τελευταίες
τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα της βιομάζας για
θέρμανση και ψύξη στην Ευρώπη.
Το σεμινάριο θα αφορά μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:
‐ Οι προτεραιότητες για την έρευνα για τον τομέα
‐ Η καινοτομία στη βιομηχανία: υψηλής απόδοσης
συνδυασμένης παραγωγής, αεριοποίηση, μικρο‐
παραγωγής CHP, τριπλής παραγωγής, κλπ.
Το τεχνικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με το 6ο Διεθνές Συνέδριο Βιοενέργειας
που διοργανώνεται από AVEBIOM στις 18‐20
Οκτωβρίου στο Valladolid της Ισπανίας. Η εκδήλωση η
οποία είναι η σημαντικότερη ετήσια συνάντηση στην
Νότια Ευρώπη, θα επικεντρωθεί στις τελευταίες
καινοτομίες στην βιοενέργεια. Οι εκδηλώσεις αυτές θα
πραγματοποιηθούν παράλληλα με την Expobioenergia
2011, η οποία είναι μία από τις πιο σημαντικές
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από AVEBIOM που
ειδικεύεται στην βιοενέργεια σε διεθνές επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.rhc‐platform.org
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GLOBAL RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT GRED, 18‐19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ασφάλειας του ενεργειακού
περισσότερες πληροφορίες:
http://www.croenergy2011.com

εφοδιασμού.

Για

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ, 20‐21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΗ ΛΥΩΝ

Μια μοναδική πλατφόρμα διαδραστικής μάθησης
και συνεδρίες δικτύωσης στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής
απόδοσης. Η εκδήλωση αυτή θα δώσει τη
δυνατότητα να αποκτηθούν γνώσεις και εμπειρίες
από τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων στη
βιομηχανία για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών
ανάπτυξης των επιχειρήσεων και να υιοθετούν
επιτυχημένες ανανεώσιμες πρακτικές.
Για περισσότερες
qube.com

πληροφορίες

info@inno‐

SUSTAINABLE ENERGY FINANCE AND INVESTMENT SUMMIT
CROATIA 2011, 19‐22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΚΡΟΑΤΙΑ

Στόχος του συνεδρίου είναι να προσδιορίσει τους
τρόπους
χρηματοδότησης
της
ενεργειακής
αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
χρησιμοποιώντας καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα.
Η Διάσκεψη θα τονίσει τη σημασία των
επενδύσεων και της περιφερειακής συνεργασίας
για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, με
σκοπό να μειώσει το ενεργειακό κόστος, ένα
καθαρότερο περιβάλλον και την αύξηση της

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Η Περιφέρεια Rhône‐Alpes, nrg4SD και ο Όμιλος για το
Κλίμα, καλεί τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τις τοπικές
αρχές, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και εκπρόσωποι της
κοινωνίας των πολιτών να παρακολουθήσουν ένα
συνέδριο στη Λυών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των
προετοιμασιών για UNFCCC COP2 17 Durban, για την
παροχή ευρωπαϊκής συνέχειας στις επιμέρους εθνικές
δεσμεύσεις στη συμφωνημένη Δήλωση του Κανκούν
και να ξεκινήσει πιο τακτική ευρωπαϊκή ανταλλαγή
απόψεων.
Το συνέδριο θα επιδιώξει τρεις στόχους:
y να συγκεντρωθούν πόροι, προκειμένου να αυξηθεί ο
αντίκτυπος των δράσεων μέσω της ενισχυμένης
διαπεριφερειακής συνεργασίας.
y Να παρουσιαστούν απτές δράσεις και να γίνει
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
y να υπογραμμίσει την ανάγκη για τις περιφέρειες ‐ για
να μιλήσουν με μια φωνή
Μέσα από αυτό το γεγονός, στοχεύεται η προώθηση
μιας κοινής προσέγγισης των περιφερειών για το κλίμα
και την ενέργεια.
http://www.theclimategroup.org/our‐
news/events/2011/10/20/european‐conference‐of‐
regions‐on‐climate‐action/

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

6

Σεπτέμβριος 2011
y
EU FINANCING FOR ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES
IN PUBLIC PROJECTS, 27‐28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Οι
χρηματοδοτικοί
μηχανισμοί της ΕΕ μπορούν
να συγχρηματοδοτήσουν
επενδύσεις
για
την
ενεργειακή αποδοτικότητα
και τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων, η KfW και
ορισμένες άλλες τράπεζες
στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά
μέσα για αυτούς τους τομείς.
Μπορείτε να έρθετε σε επαφή για πληροφορίες
σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία και τον νέο
χρηματοδοτικό μηχανισμό που επιτρέπουν τη
συγχρηματοδότηση τέτοιων έργων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.euroacad.eu
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Στόχοι του προγράμματος είναι:
y Γνωριμία με την Ευρωπαϊκή πολιτική για τα
μελλοντικά ενεργειακά ζητήματα και ανάλυση
των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
y Γνωριμία με τεχνολογίες διασπαρμένης
παραγωγής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και η
οικονομία υδρογόνου.
y Εισαγωγή στις βασικές αρχές της τεχνικής,
οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάλυσης με
έμφαση στα φωτοβολταϊκά και θερμικά ηλιακά
συστήματα ηλεκτροπαραγωγής.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Σύγκριση του κόστους παραγωγής που προκύπτει
από τη χρήση φωτοβολταϊκών και θερμικών
ηλιακών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με το
κόστος που προκύπτει από το υφιστάμενο σύστημα
παραγωγής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Ενεργειακούς
Μηχανικούς, Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Πολιτικοί
Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αρχιτέκτονες τοπίου,
Περιβαλλοντολόγους,
Σύμβουλους
Τεχνικών
Έργων/Project Managers/Project Assistants και
Επιμετρητές Ποσοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες www.etek.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
«EOC OPEN DAYS 2011», ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,
15‐17
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2011
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
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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

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:

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

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

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

8

Σεπτέμβριος 2011
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
ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ
NDA ENGINEERING
Τίτλος
Προγράμματος
Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
Οδηγία 2002/91 ΕΚ – 2010/31 EK
Βασικές Αρχές
Εξοικονόμησης
Ενέργειας
Βιοκλιματικός
Σχεδιασμός‐Υγρομόνωση‐
Θερμομόνωση
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
20‐22/10/2011

17‐19/11/2011

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το έργο “Small Developing Island Renewable Energy
Knowledge and Technology Transfer Network” (DIREKT)
είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τη συμμετοχή
πανεπιστημίων από τη Γερμανία, Φίτζι, Μαυρίκιο,
Μπαρμπάντος και Τρινιντάντ & Τομπάγκο, με στόχο την
ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών
ικανοτήτων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας από ένα δείγμα των χωρών ΑΚΕ (Αφρική,
Καραϊβική, Ειρηνικός) τα μικρά νησιωτικά κράτη, μέσω
της
μεταφοράς
τεχνολογίας,
η
ανταλλαγή
πληροφοριών και τη δικτύωση. Οι αναπτυσσόμενες
χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε προβλήματα που
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και πολλά
μπορούν να αποκτηθούν με την αύξηση της ικανότητάς
τους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.direkt‐
project.eu/conference‐technology‐transfer‐renewable‐
energy/conference‐renewable‐energy‐climate‐change‐
structure.html

8‐10/12/2011

Περισσότερες πληροφορίες:
Tel: +357 25315146, +357 99607670, Fax: +357
25313913
Email: ndinos@cytanet.com.cy

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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