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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΈΡΓΟ ELIH‐MED «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»

8Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012
Τις δυο εκθέσεις της ΟΕΒ «SAVENERGY 2012» και
«ENVIROTEC 2012» επισκέφτηκαν πέραν των
20.000 ατόμων, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες των εκθετών.

Σε ότι αφορά το ενδιαφέρον των επισκεπτών οι
εκθέτες δήλωσαν πως η αγορά των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στην Κύπρο έχει πλέον ωριμάσει.
Όλοι σχεδόν οι επισκέπτες γνώριζαν το αντικείμενο
των ΑΠΕ και είχαν γνήσιο ενδιαφέρον για
πραγματοποίηση επενδύσεων. Οι επισκέπτες
έδειξαν επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα προϊόντα
και στις υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας.
Το Ενεργειακό Γραφείο συμμετείχε για 4η χρονιά
στην έκθεση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά
όλους όσους επισκέφτηκαν το περίπτερο του
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και
ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες μας, έλαβαν
δωρεάν τις εκδόσεις μας και ενημερωτικό υλικό.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2012, η
τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου ELIH‐MED
όπου συζητήθηκε η πρόοδος του έργου. 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). 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 την αύξηση της
ενεργειακής απόδοση σε οικίες χαμηλού ετήσιου
εισοδήματος στο χώρο της Μεσογείου.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ELIH MED ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Θεσσαλονίκης και Κύπρο – Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών. Του έργου ηγείται το Severn Wye
Energy Agency.

Στις 31 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η
πρώτη συνάντηση της Τεχνικής Συμβουλευτικής
Ομάδας η οποία συστάθηκε για να παρέχει
καθοδήγηση αναφορικά με την υλοποίηση του
έργου ELIH‐MED, στα γραφεία του Ενεργειακού
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών (ΕΓΚΠ). Στη Τεχνική
Συμβουλευτική
ομάδα
συμμετέχουν
22
εκπρόσωποι
φορέων
όπως
Πανεπιστήμια,
Κυβερνητικά Τμήματα, Σύνδεσμοι, Οργανισμοί κ.α.
Συζητήθηκαν θέματα όπως οι τεχνολογικές λύσεις,
η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού
αποθέματος στην Κύπρο, πληροφορίες για τα
νοικοκυριά χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος
και στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν τη χρήση
και κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ
ERACOBUILD “ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ”, 12‐13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012,
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η
εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου
ERACOBUILD “Countdown to Low Carbon Homes”
(Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού
άνθρακα) στην Πόλη Gloucester στο Ηνωμένο
Βασίλειο στις 12‐13 Φεβρουαρίου 2012.

Από αριστερά: Μαρία Ιωαννίδου, Neil Towler, Ανθή Χαραλάμπους, Audrey
Healy, Catrin Maby, Γρηγόρης Παπαγιάννης

Στόχος του έργου είναι να πραγματοποιηθεί έρευνα,
ανάπτυξη και επικοινωνία μιας ενιαίας πρακτικής
προσέγγισης για την ανακαίνιση κατοικιών με τη
δυνατότητα να συμβάλουν ουσιαστικά στην μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας σε τρεις χώρες Ελλάδα‐
Κύπρος‐Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην Κύπρο θα εξετασθούν 20 περιπτώσεις ριζικών
ανακαινίσεων και για τις 5 θα προταθούν συγκεκριμένα
μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν με στόχο αυτές να
καταστούν κατοικίες χαμηλού άνθρακα και να
συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσα από
το έργο θα δημιουργηθούν Συμβουλευτική Ομάδα και
Ομάδα Εγκαταστατών. Οι δύο ομάδες σε κοινές
συναντήσεις θα ανταλλάζουν πληροφορίες και απόψεις
σχετικές με την πρόοδο και υλοποίηση του έργου.
Το έργο έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια και
συγχρηματοδοτείται από τη Δέσμη 2009‐2012 του
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από τρεις χώρες της
ΕΕ: Ηνωμένο Βασίλειο – Severn Wye Energy
Agency, Ελλάδα – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ MEDEEA – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ eea ®

Πραγματοποιήθηκε στο Μάριμπορ Σλοβενίας στις
22 Φεβρουαρίου 2012 η συνάντηση των εταίρων
του έργου MEDEEA. Στο παρόν στάδιο, οι εταίροι
του έργου έχουν ολοκληρώσει τη μεταφορά της
μεθοδολογίας του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού
Βραβείου eea ® στις συνθήκες κάθε χώρας που
συμμετέχει.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΕ

ΝΗΣΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Στις 28 Φεβρουαρίου με 01 Μαρτίου 2012
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του
συγχρηματοδοτούμενου έργου ISLEPACT (Σύμφωνο των
Νησιών) στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας. Στη
συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την
πρόοδο του έργου. Επίσης παρουσιάστηκαν τα πολύ
σημαντικά νέα εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται για
την παρακολούθηση της προόδου των Ενεργειακών
Σχεδίων Δράσης.

Το Ενεργειακό Βραβείο θα εξασφαλιστεί από τους
Δήμους που συμμετέχουν εφόσον πετύχουν
βαθμολογία μεγαλύτερη του 50% κατά την
επιθεώρηση τους από εξωτερικό επιθεωρητή.
Στην Κύπρο έχει ολοκληρωθεί από το Ενεργειακό
Γραφείο η συμβουλευτική αξιολόγηση των Δήμων
Στροβόλου, Λάρνακας, Αγίου Αθανασίου, Έγκωμης
και Πόλης Χρυσοχούς και απομένει αξιολόγηση των
Δήμων Λατσιών, Αγλαντζιάς και Λευκάρων.
Στόχος του έργου είναι τουλάχιστον 3 Δήμοι από
κάθε εταίρο να εξασφαλίσουν το Ευρωπαϊκό
Ενεργειακό Βραβείο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του έργου: www.interregmedeea.eu
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Στις 2 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε διεθνές
συνέδριο στο νησί Fuerteventura (Κανάρια Νησιά) με
θέμα το έργο ISLEPACT και την ανάπτυξη ενεργειακών
στρατηγικών σε νησιά.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο Σύμφωνο των
Νησιών συμμετέχουν 13 Δήμοι και 2 Κοινότητες της
Κύπρου οι οποίες έχουν δεσμευτεί με την υπογραφή
τους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στην επικράτεια τους κατά 20% μέχρι το 2020.
Το έργο Συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση
Ενέργειας της Ε.Ε.
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ΈΡΓΟ ENERSCAPES: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ

Στις 6‐7 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκε στη
Λυών της Γαλλίας η 6η συνάντηση του έργου
ENERSCAPES: Territory, Landscape and Renewable
Energies, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω
του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED.

ΈΡΓΟ BUY SMART+ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Μαρτίου 2012 η
εναρκτήρια συνάντηση του έργου Buy Smart+. Το έργο
Buy Smart+, που αποτελεί συνέχιση του έργου Buy
Smart συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
“Intelligent
Energy
Europe
Programme”
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

enerscapes.eu

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.
Στην Κύπρο πραγματοποιούνται συναντήσεις με
εμπλεκόμενους φορείς, οργανωμένα σύνολα και
εμπειρογνώμονες για ανταλλαγή απόψεων και
παρουσίαση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων.
Στα πλαίσια του έργου Enerscapes δημιουργήθηκαν
τα διαγράμματα αδειοδότησης για όλες τις
εμπορικές τεχνολογίες ΑΠΕ και η έκθεση για τις
«Διαδικασίες αδειοδότησης για τις ΑΠΕ στην
Κύπρο» που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
Ενεργειακού Γραφείου και ορισμένα σε έντυπη
μορφή που μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν
από τα γραφεία μας.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Το έργο Buy Smart+ θα καθιερώσει γραφεία
υποστήριξης Πράσινων Συμβάσεων και στις 15 χώρες
που συμμετέχουν στο Έργο, παραδίδοντας σε εθνική
γλώσσα καθοδήγηση, εκπαίδευση, καλή πρακτική και
καλά δοκιμασμένα εργαλεία.
Τα εργαλεία περιλαμβάνουν τεχνικές κατευθυντήριες
γραμμές σε διάφορες ομάδες προϊόντων, δελτία
επιδόσεων, εργαλεία υπολογισμού κόστους κύκλου
ζωής (life cycle cost), και υλικό εκπαίδευσης. Η ευρεία
διάδοση των Πράσινων Συμβάσεων θα επιτευχθεί
μέσω της απευθείας εκπαίδευσης και καθοδήγησης
των αγοραστών με τη χρήση καλά δοκιμασμένων
εργαλείων και κριτηρίων καθώς και μέσω των
υποβοηθούμενων από το Έργο πιλοτικών έργων
Το έργο αποτελείται από 18 έμπειρους οργανισμούς
από 14 Κράτη Μέλη και την Κροατία, θα διασφαλίσει
την επαγγελματική υλοποίηση και τη στοχευόμενη
διάδοση των Πράσινων Συμβάσεων και των
αποτελεσμάτων σε επιλεγμένες ομάδες επαγγελματιών
αγοραστών.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.buy‐
smart.info
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
7ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(12.03.2012‐01.06.2012)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη δημόσια
διαβούλευση για την προετοιμασία της πρότασης
για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (7ο
ΠΔΠ), η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουνίου
2012.
Η δημόσια διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή
απόψεων από τους εθνικούς ενδιαφερόμενους
φορείς και το κοινό για τις προτεραιότητες των
περιβαλλοντικών πολιτικών μέχρι το 2020, ώστε να
συμπεριληφθούν στο νέο Πρόγραμμα (7ο ΠΔΠ).
Ο κύριος στόχος πολιτικής του 7ου ΠΔΠ είναι η
συμβολή του στους στόχους της αναπτυξιακής
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, καθώς
και ο καθορισμός οράματος μακροπρόθεσμα.
Σημαντικό στοιχείο θα είναι η καλύτερη
ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε
άλλες πολιτικές, η αύξηση της πολιτικής συνοχής
και η βελτίωση της εφαρμογής των υφιστάμενων
νομοθεσιών και της δράσης σε διεθνές επίπεδο.
Μπορείτε να συμμετέχετε στη διαβούλευση
ακολουθώντας
τον
παρακάτω
σύνδεσμο
http://ec.europa.eu/environment/consultations/7e
ap_en.htm. Τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας
αρχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τα ακόλουθα:
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
Γενική
Διεύθυνση
Περιβάλλοντος, Unit D.2, ENV‐7EAP@ec.europa.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«INTELLIGENT ENERGY EUROPE»

Το πρόγραμμα «Intelligent Energy Europe» είναι αυτό
που χρηματοδοτεί έργα τα οποία σχετίζονται με τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση
ενέργειας και τις βιώσιμες μεταφορές, αλλά και
ενθαρρύνει τις ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες και την
εμπλοκή των τοπικών αρχών.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων 8 Μαΐου 2012
Περισσότερα:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting‐funds/call‐for‐
proposals/index_en.htm

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ‐ΚΥΠΡΟΣ

Η παρούσα 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά
όλους τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος.
Οι δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς, φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου και
ιδιωτικοί οργανισμοί.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων 24 Απριλίου 2012
Περισσότερα:
www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι
στοχευμένη και αφορά μόνο έργα για τις δύο πρώτες

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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προτεραιότητες του Προγράμματος (Μέτρα 1.1, 1.2
και 2.2 του Προγράμματος). Κύριος στόχος της
πρόσκλησης είναι να εντοπισθούν και να
ενδυναμωθούν οι ικανότητες των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Μεσογείου όσον αφορά
την καινοτομία και να στηρίξει την υλοποίηση
καινοτόμων λύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης
των Μεσογειακών πόλεων.

Τα κείμενα των Προσκλήσεων, ο “Οδηγός Υποβολής”
(“Guide for Applicants”) και άλλες απαραίτητες
πληροφορίες είναι διαθέσιμα στις Ιστοσελίδες των
Δράσεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΣΕ
του Προγράμματος “Άνθρωποι” για την Κύπρο (κ.
Πιεραντώνιο Παπάζογλου, τηλ. 22205048 ή μέσω
email: ppapazoglou@research.org.cy), στο Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων 12 Απριλίου 2012
Περισσότερα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ LIFE +

www.programmemed.eu
www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE IEF, IIF ΚΑΙ IOF
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ως Εθνικό
Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το Ειδικό Πρόγραμμα
«Άνθρωποι» / “PEOPLE” του 7ου Προγράμματος
Πλαίσιο (FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα,
Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη (2007‐2013),
να πληροφορεί τα εξής:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 13
Μαρτίου 2012 τις Προσκλήσεις Υποβολής
Προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Curie
“Intra‐European
Fellowships
for
Career
Development (IEF)”, “International Incoming
Fellowships (IIF)” και “International Outgoing
Fellowships (IOF)”. Οι Κωδικοί των Προσκλήσεων
είναι: FP7‐PEOPLE‐2012‐IEF, FP7‐PEOPLE‐2012‐IIF
και FP7‐PEOPLE‐2012‐IOF αντίστοιχα. Οι Δράσεις
Marie Curie εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα
“PEOPLE” του FP7.
Η δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής
Προτάσεων των Δράσεων Marie Curie “IEF”, “IIF”
και “IOF” έγινε μέσω της ακόλουθης Ιστοσελίδας:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/p
age/people. Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
Προτάσεων για τις εν λόγω Δράσεις είναι η 16η
Αυγούστου 2012.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Στις 13 Μαρτίου 2012 ανακοινώθηκε η 6η προκήρυξη
για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του
Προγράμματος LIFE+. Το LIFE+, το Χρηματοδοτικό Μέσο
για το Περιβάλλον τέθηκε σε ισχύ στις 9.6.2007. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος
ανέρχεται στα €2.143 δις. για την περίοδο 2007‐2013
και ο κύριος στόχος του είναι η χρηματοδότηση της
εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής
και νομοθεσίας.
Οι τρεις πυλώνες του Προγράμματος είναι οι
ακόλουθοι:
∙ LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα
∙ LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση
∙ LIFE+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία
Οι πληροφορίες για τους όρους της προκήρυξης και οι
οδηγοί υποβολής προτάσεων βρίσκονται στην
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2
012/index.htm
Καταληκτική
26.9.2012

ημερομηνία

υποβολής

προτάσεων

Στοιχεία Επικοινωνίας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις
ή πληροφορίες:
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Χαράλαμπος Χατζηπάκκος, Ανώτερος Λειτουργός
Περιβάλλοντος
chajipakkos@environment.moa.gov.cy,
τηλ.22408927, τηλεομ. 22774945
Μαριλένα Παπασταύρου, Λειτουργός
Περιβάλλοντος
mpapastavrou@environment.gov.cy, τηλ.
22408926, τηλεομ. 22774945

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2012

Στόχοι του προγράμματος είναι:
♦ Γνωριμία με την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΕΕ) για τα μελλοντικά ενεργειακά και
ανάλυση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
♦ Γνωριμία με τεχνολογίες διασπαρμένης
παραγωγής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και η οικονομία
υδρογόνου.
♦ Εισαγωγή στις βασικές αρχές της τεχνικής,
οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάλυσης με
έμφαση στα φωτοβολταϊκά και θερμικά ηλιακά
συστήματα ηλεκτροπαραγωγής.
♦ 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).
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 22 466633,
φαξ:22 466635 e‐mail: kee@etek.org.cy

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φ/Β
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 25‐26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ATLANTICA MIRAMARE
BEACH ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Σκοπός του προγράμματος είναι η γρήγορη και
αποτελεσματική κατάρτιση των συμμετεχόντων στις
πιο κάτω ενότητες:
• Σχεδιασμός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας
• Σχεδιασμός συστήματος γείωσης
• Συστήματα εξίσωσης δυναμικού
• Σχεδιασμός συστήματος προστασίας υπερτάσεων
• Σχεδιασμός ηλεκτρολογικού πίνακα
Στόχοι του προγράμματος
• Η εξοικείωση με καινοτόμες τεχνολογίες
(αντικεραυνικής προστασίας, γειώσεων και
υπερτάσεων)
• Η παροχή πρακτικών συμβουλών με σκοπό την
εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με πρακτικές
εφαρμογές
• Η δυνατότητα εκτίμησης των ιδανικότερων λύσεων
• Η εξοικείωση με καινοτόμες σχεδιαστικές τεχνικές/
εφαρμογές αντικεραυνικής προστασίας, γειώσεων και
ηλεκτρολογικού σχεδιασμού
• Η αξιολόγηση λύσεων και προτάσεων για την
εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22665102,
φαξ: 22666661, info@oeb.org.cy

ENR RENEWABLE ENERGY, 3‐5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Έκθεση για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο Βερολίνο.
Για περισσότερες πληροφορίες www.ecm‐berlin.de
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: REFUREC, 13‐14
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
RENEWABLE ENERGY FATS AND FANTASIES

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.refurec.org/stockholm2012
EVALUATION: KEY TO DELIVERY OF ENERGY EFFICIENCY, 12‐
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΡΩΜΗ

Το Διεθνές Πρόγραμμα Ενεργειακής Αξιολόγησης
(IEPEC) είναι μια ετήσια διάσκεψη για την
επαγγελματική υλοποίηση προγραμμάτων για την
ενέργεια. Το συνέδριο απευθύνεται σε τοπικούς,
δημοτικούς, εθνικούς και διεθνείς εκπροσώπους,
καθώς και ακαδημαϊκούς ερευνητές που
εργάζονται ενεργά στον τομέα της αξιολόγησης. Ο
σκοπός του συνεδρίου είναι να παρέχει
παρουσίαση, ανάπτυξη κριτικής και συζήτηση των
αντικειμενικών αξιολογήσεων των ενεργειακών
προγραμμάτων.
Το συνέδριο θα ασχοληθεί με:
• Τεχνικές
• Εναρμόνιση της πολιτικής και τον καθορισμό
στόχων
• Διαδικασίες
• Οικονομικά, σχέδια τμηματοποίηση αγοράς, και
• Στόχους ενεργειακής απόδοσης.

Free Download, 322 σελίδες
ISBN‐10: 0615388353
ISBN‐13: 978‐0615388359
www.renewableenergyworld.com

Για περισσότερες πληροφορίες:
samb@caenergy.com
20Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΒΙΟΜΆΖΑΣ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ, 18‐21
ΙΟΥΝΊΟΥ 2012, ΜΙΛΆΝΟ, ΙΤΑΛΊΑ

http://www.conference‐biomass.com/Information‐about‐
Registration.1032.0.html
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