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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων του και ειδικότερα τις
δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πληροφόρησης
των πολιτών, ανέλαβε την πρωτοβουλία να
δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, το
οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη 06
Ιουνίου2012 στα πλαίσια των εορτασμών της
παγκόσμιας μέρας περιβάλλοντος.

καυσίμων στο περιβάλλον και την επιβεβλημένη
ανάγκη για στροφή στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και εξοικονόμηση για την προστασία του
περιβάλλοντος και συμβολή στον αγώνα κατά των
κλιματικών αλλαγών. Ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ
παρουσιάζει τα πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία της
Κύπρου, γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα
και απευθύνεται σε μεγάλο εύρος ακροατηρίου.
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να λάβουν το
εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ δωρεάν από τα γραφεία
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, Οδός
Λεύκωνος 20, Μαρκίδης Κωρτ 13, Γραφείο 403, 2064
Στρόβολος ή μπορούν να επικοινωνήσουν τηλ.:
22667716/26, φαξ: 22667736, e‐mail: info@cea.org.cy
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΕ
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού
Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ανακοινώνει την
έναρξη λειτουργίας των τριών ακόλουθων
Σχεδίων Χορηγιών για το έτος 2012:
Α. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για
Ενθάρρυνση και Χρήση των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας για φυσικά και νομικά πρόσωπα
καθώς και φορείς του δημοσίου τομέα που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα.

Το
εκπαιδευτικό
ντοκιμαντέρ
έχει
τίτλο
«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση και
βιώσιμα μέσα μεταφοράς στην Κύπρο» και
πραγματοποιήθηκε λόγω της πολύτιμης στήριξης και
χορηγίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου,
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και τη χορηγία του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Η διάρκειά του είναι 16 λεπτά και είναι παραγωγή
της εταιρείας Mediazone του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας.
Το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ προβάλει τη σημερινή
παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο από συμβατικά
καύσιμα στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της
Κύπρου, τις επιπτώσεις από τη χρήση ορυκτών

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Β. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση και
Χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για φυσικά
πρόσωπα και οργανισμούς στο βαθμό που δεν
ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Γ. Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της
Ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα Εμπορικά Αιολικά,
Ηλιοθερμικά,
Φωτοβολταϊκά
Συστήματα
και
συστήματα Αξιοποίησης Βιομάζας.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται προς την
Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ
στην οδό Αγαπήνωρος 2 &Μακαρίου, Μέγαρο ΙΡΙΣ,
1076 Λευκωσία.
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4Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το
κείμενο των Σχεδίων, τα Έντυπα Αιτήσεων και τους
σχετικούς Οδηγούς Ενεργειακών Επενδύσεων από
την Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και
ΕΞΕ, στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου
http://www.cie.org.cy από τις 21 Μαΐου 2012.
6Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ASTRA
Την Κυριακή 20 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία στο πάρκο Ακρόπολης το 6ο
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του ASTRA.

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο
Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάμιας την Κυριακή 27
Μαΐου 2012, όπου πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο
Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου. Στο Φεστιβάλ, που έχει
πλέον γίνει θεσμός, οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για οικολογικά θέματα και
τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος. Το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετείχε με
περίπτερο όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για θέματα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Θερμές ευχαριστίες στο Δήμο Λακατάμιας για την
πρωτοβουλία και τη συνεργασία.
Το φεστιβάλ έγινε σε συνεργασία με το Δήμο
Στροβόλου και με το Γραφείου του Επίτροπου
Περιβάλλοντος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός
Εσωτερικών, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο
Δήμαρχος Στροβόλου, Βουλευτές και άλλοι επίσημοι
και πλήθος ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών έλαβε
μέρος στην εκδήλωση με περίπτερο ενημέρωσης του
κοινού και των μικρών φίλων του Γραφείου.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ο Δήμος Λάρνακας σε
συνεργασία με το Αστικό
Περιβαλλοντικό
Παρατηρητήριο Λάρνακας
και το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πληροφόρησης
Europe
Direct
Λάρνακας,
διοργάνωσε
Εβδομάδα
Περιβάλλοντος από τις 7
μέχρι και τις 13 Μαΐου 2012.
Στόχος της Εβδομάδας ήταν η ενίσχυση των
προσπαθειών του Δήμου για ευαισθητοποίηση των
πολιτών στα περιβαλλοντικά θέματα της πόλης της
Λάρνακας αλλά και όλου του κόσμου.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών έλαβε
μέρος στην εκδήλωση με παρουσίαση για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση
ενέργειας και τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς σε
μαθητές γυμνασίων και λυκείων της επαρχίας
Λάρνακας.

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

ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
WWW.ISLEPACT.EU

Στις 29‐30 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε η
συνάντηση των εταίρων του έργου ISLEPACT
(Σύμφωνο των Νησιών) στις Βρυξέλλες, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση
Ενέργειας.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
την πρόοδο του έργου το οποίο πλησιάζει στην
ολοκλήρωση του. Επίσης άρχισε ο προγραμματισμός
για την διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου τον
Οκτώβριο του 2012 στις Βρυξέλλες όπου μεταξύ
άλλων θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα
αποτελέσματα του έργου.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Σύμφωνο των
Νησιών μετά από ψήφιση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, αποτελεί επίσημη πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρωτοβουλία αυτή
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.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε στις 15 με 17 Μαΐου 2012 στο
Αλγέρο της Σαρδηνίας, η τέταρτη συνάντηση των
εταίρων του έργου ELIH‐MED όπου συζητήθηκε η
πρόοδος του έργου και παρουσιάστηκαν οι κατοικίες
που επιλέγηκαν για πιλοτική εφαρμογή ενεργειακών
επεμβάσεων.
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.
Στην Κύπρο, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
παραλαβής και αξιολόγησης των αιτήσεων από το
Ενεργειακό Γραφείο. Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από
την Επιτροπή Αξιολόγησης στις 4 Μαΐου 2012 και
έχουν επιλεγεί και ενημερωθεί οι τελικοί δικαιούχοι,
οι οποίοι είναι 25 στο σύνολο. Στα 25 επιλεγμένα
νοικοκυριά θα εγκατασταθούν και 25 έξυπνοι
μετρητές. Σύντομα ξεκινούν οι εμπεριστατωμένες
ενεργειακές καταγραφές με στόχο να εξευρεθούν
μέχρι τον Σεπτέμβριο τα βέλτιστα μέτρα επεμβάσεων
με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
Οι επεμβάσεις χρηματοδοτούνται κατά 85% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και 15% από τις συμμετέχουσες
Τοπικές Αρχές και τον Κυπριακό Οργανισμό
Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ).
Συγκεκριμένα έχουν επιλεγεί κατοικίες από τους
ακόλουθους Δήμους και Κοινότητες: Δήμος
Στροβόλου, Δήμος Λατσιών, Δήμος Λάρνακας, Δήμος
Αγίου Αθανασίου, Δήμος Γερίου, Δήμος Πάνω
Λευκάρων, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Αραδίππου,
Δήμος Έγκωμης, Δήμος Ιδαλίου, Δήμος Πόλης
Χρυσοχόος, Δήμος Λακατάμιας, Κοινότητα Εργατών,
Κοινότητα Ψημολόφου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MERSHATILITY, 29‐
31 ΜΑΪΟΥ 2012

Το έργο MERSHATILITY έχει σκοπό να εντοπίσει τις
προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα των
ανάκτησης και διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων
σε Τοπικές Αρχές στις χώρες που συμμετέχουν στο
Έργο και να προταθούν λύσεις προς τις Τοπικές
Αρχές και τους Παροχείς Ενέργειας για
την
αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων. Επιπρόσθετα, το
έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας
μεταξύ των ενεργειακών γραφείων, των Τοπικών
Αρχών, των παροχέων και των τεχνικών στις 11
χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Στα πλαίσια αυτού του έργου θα αναπτυχθούν και θα
υλοποιηθούν Βιώσιμα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης για
144 Δήμους. Στην Κύπρο θα αναπτυχθούν 7
Ενεργειακά Σχέδια Δράσης. Στο έργο συμμετέχουν 17
Συνεργαζόμενοι Φορείς από τις εξής 11 χώρες:
Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Σλοβενία, Λετονία, Πολώνια,
Εσθονία, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία και Κροατία. Από
την Κύπρο συμμετέχουν το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών και η εταιρεία Stratagem.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050
Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας συγκεντρώθηκαν στη
Δανία για μια άτυπη συνεδρίαση για την προώθηση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακή
απόδοσης ‐ βασικά στοιχεία του μελλοντικού
ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης ‐ έτσι όπως
προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα
της Ενέργειας, στο χάρτη πορείας μέχρι το 2050.
«Το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας έκανε ένα
ελπιδοφόρο βήμα προς συμφωνία για την προώθηση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την
ενεργειακή απόδοση για το 2050», σχολίασε Josche
Muth, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC).
O ενεργειακός χάρτης πορείας του 2050, κατατέθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του
2011, προσδιόρισε το ποσοστό συνεισφοράς των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή
αποδοτικότητα, τα κοινά στοιχεία μεταξύ των
διαφόρων σεναρίων για απεξάρτηση από τον
άνθρακα που απαιτούνται για να προωθηθούν σε
όλες τις περιπτώσεις – οι λεγόμενες «επιλογές no‐
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regret». Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά
την άτυπη συνάντηση, ο Επίτροπος Ενέργειας κος
Oettinger και ο Υπουργός Ενέργειας και Κλιματικών
Αλλαγών της Δανίας κος Lidegaard είπε ότι αυτά τα
τρία στοιχεία ήταν αποδεκτά ως πλατφόρμα για
συζήτηση του μελλοντικού ενεργειακού ισοζυγίου
της ΕΕ.
Πηγή EREC

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
«ΈΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΌΦΕΛΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να
ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη
λειτουργία
του
Ηλεκτρονικού
Συστήματος
Αναζήτησης Συνεργατών για τις νέες Προσκλήσεις
Υποβολής Προτάσεων της Δραστηριότητας «Έρευνα
προς Όφελος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»
του Προγράμματος «Ικανότητες» του 7ου
Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη της Ε.Ε (7ου ΠΠ), οι οποίες αναμένεται να
ανακοινωθούν τον Ιούλιο 2012.
Στο Σύστημα έχουν ήδη καταχωρηθεί Αναζητήσεις
Συνεργατών από οργανισμούς που επιθυμούν να
υποβάλουν πρόταση ερευνητικού έργου στις
Προσκλήσεις «Έρευνα για ΜΜΕ» και «Έρευνα για
Συνδέσμους ΜΜΕ» και βρίσκονται στη διαδικασία
συμπλήρωσης του δικτύου συνεργασίας τους, είτε
με εταίρους είτε ακόμη με συντονιστή σε περίπτωση
που δεν ενδιαφέρονται να συντονίσουν οι ίδιοι το
έργο.

οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν το Σύστημα
Αναζητήσεων Συνεργατών για να:
(α) καταχωρήσουν τις δικές τους Αναζητήσεις
Συνεργατών για να συμπληρώσουν το Δίκτυο
Συνεργασίας τους ή
(β) εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή
τους σε ερευνητικές προτάσεις στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που αναφέρεται στο τέλος της κάθε
Αναζήτησης.
Η Δραστηριότητα «Έρευνα προς Όφελος των ΜΜΕ»
περιλαμβάνει τρεις Δράσεις και αντίστοιχες
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, οι οποίες
αναμένεται να ανακοινωθούν ταυτόχρονα στα μέσα
Ιουλίου 2012 και να έχουν καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προτάσεων στα μέσα Νοεμβρίου 2012:
1.
Η Δράση «Έρευνα για ΜΜΕ» παρέχει
υποστήριξη σε μικρές ομάδες καινοτόμων ΜΜΕ με
σκοπό την επίλυση κοινών ή συμπληρωματικών
τεχνολογικών προβλημάτων.
2.
Η Δράση «Έρευνα για Συνδέσμους ΜΜΕ»
αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων σε
προβλήματα κοινά για μεγάλο αριθμό ΜΜΕ
συγκεκριμένου
κλάδου
ή
συμπληρωματικών
τμημάτων διαφορετικών κλάδων, μέσω έρευνας που
δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τη Δράση
«Έρευνα για ΜΜΕ».
3.
Η Δράση που αφορά στα «Έργα Επίδειξης» έχει
ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας
και της αγοράς, χρηματοδοτώντας δραστηριότητες
επίδειξης, όπως δοκιμές πρωτοτύπων, μελέτες για
μεταφορά πειραματικών προϊόντων/διαδικασίων σε
βιομηχανική
παραγωγή
(scale‐up
studies),
επαλήθευση επιδόσεων και παραγωγικότητας νέων
διαδικασιών και προϊόντων, επιχειρηματικά σχέδια,
έρευνες/αναλύσεις αγοράς κτλ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τις ΜΜΕ, κ.
Χριστάκη Θεοχάρους, τηλ: 22205029.

Κυπριακές επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων,
ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκοί και άλλοι
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ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EMAS

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας
ανακοίνωσε την έναρξη του σχεδίου Παροχής
Κρατικών Χορηγιών 2012 για την Εισαγωγή του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σε
Επιχειρήσεις με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου – EMAS.
Το σχέδιο αφορά χορηγίες σε υφιστάμενες
επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τομέων για την
εγκατάσταση στο Σ.Π.Δ. σύμφωνα με το EMAS το
οποίο
σκοπεύει
στην
αντιμετώπιση
των
περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων, τη
μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή
βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των
επιχειρήσεων.
Το σχέδιο καλύπτει 70% των επιλέξιμων δαπανών
παροχής υπηρεσιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και
εφαρμογή του ΣΠΔ, επαλήθευσης του Σ.Π.Δ. και
επικύρωσης της Περιβαλλοντικής Δήλωσης κατά
EMAS. Η περίοδος υποβολής αίτησης λήγει στις 14
Σεπτεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι δικαίωμα
υποβολής αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις υπέβαλαν
αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS μέχρι τις 31
Αυγούστου 2012.
Ο οδηγός του σχεδίου χορηγιών, η αίτηση για
χορηγία και η αίτηση για καταχώρηση στο μητρώο
EMAS επισυνάπτονται.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το
την κα Νάσια Δικηγοροπούλου, τηλ. 22408924.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

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

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/lifeplus
2012/index.htm
Καταληκτική
26.9.2012

ημερομηνία

υποβολής

προτάσεων

Στοιχεία Επικοινωνίας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις
ή πληροφορίες:
Χαράλαμπος Χατζηπάκκος, Ανώτερος Λειτουργός
Περιβάλλοντος, τηλ.22408927, Φαξ 22774945
Μαριλένα Παπασταύρου, Λειτουργός Περιβάλλοντος,
τηλ. 22408926, Φαξ 22774945
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EUROPEAN SOLAR PRIZE 2012 – ENTER UNTIL 30 JUNE 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC / S01 / 2012 ‐
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι αιτήσεις και οι προτάσεις για το Ευρωπαϊκό
Βραβείο Ηλιακής Ενέργειας γίνονται δεκτές μέχρι τις
30 Ιουνίου 2012. Η EUROSOLAR, σε συνεργασία με
την KfW‐Bankengruppe, αναγνωρίζει τα εξαιρετικά
τεχνολογικά καινοτόμα επιτεύγματα για την
προώθηση της ευρείας χρήσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, μέσω της ετήσιας ευρωπαϊκής
διοργάνωσης Solar Prize, για 19 χρόνια τώρα.
Για να καλυφθούν όλες οι χρήσεις ΑΠΕ, τα βραβεία
αποτελούνται από εννέα κατηγορίες:
‐ Πόλεις
‐ Βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές ή
γεωργικές
‐ Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εγκαταστάσεων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
‐ Οι τοπικές ή περιφερειακές ενώσεις /
οργανώσεις
‐ Ηλιακή αρχιτεκτονική και πολεοδομικός
σχεδιασμός
‐ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
‐ Μεταφορές και κινητικότητα
‐ Την κατάρτιση και την επαγγελματική
εκπαίδευση
‐ Μια παγκόσμια συνεργασία
‐ Ειδικό βραβείο για την επίτευξη ατομικής
δέσμευσης
Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις που
θα παραληφθούν, αλλά και προτάσεις που
επιλέγονται από την EUROSOLAR. Οι νικητές του
Ευρωπαϊκού Βραβείου Solar θα επιλεγούν από όλες
τις συμμετοχές.
Διαβάστε για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε:
www.eurosolar.org

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην
απόφαση για τη θέσπιση του προγράμματος Δια Βίου
Μάθησης του σχεδίου εργασίας για το 2012, όπου
δοκιμάζεται ένα νέο είδος της στρατηγικής εταιρικής
σχέσης που προτείνονται στο πλαίσιο του Erasmus για
όλους.
Σήμερα,
οι
ελλείψεις
των
επαγγελματικών
δεξιοτήτων, έχουν γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα σε
πολλούς τομείς της οικονομίας. Κατά συνέπεια, η
Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί καλύτερα με τη
ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων.
Η στρατηγική για την Ευρώπη το 2020 έχει θέσει ένα
φιλόδοξο στόχο για ποσοστό απασχόλησης 75% που
πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2020. Στο πλαίσιο αυτό,
ζητείται όπως το πλαίσιο της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) να ανταποκριθεί
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό
απαιτεί καλύτερη κατανόηση των αναδυόμενων και
των εξελισσόμενων κλάδων και των δεξιοτήτων,
καθώς και καλύτερους μηχανισμούς για να
μεταφραστεί αυτή η γνώση σε αντίστοιχη παροχή
κατάρτισης.
Οι τομείς είναι οι ακόλουθοι:
‐ Βιομηχανία αυτοκινήτων
‐ Υγεία και Κοινωνική εργασία
‐ Τουρισμός
‐ Ενέργεια
‐ Αεροναυπηγική
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων και
παρέχει άμεση υποστήριξη για τη δοκιμή στον Τομέα
συμμαχίες για δεξιότητες για να αντλήσουν
διδάγματα
για
τη
μελλοντική
εφαρμογή.
Προθεσμία μέχρι 16 Αυγούστου 2012. Περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα ή στο email.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, 12‐13 ΙΟΥΝΙΟΥ
2012, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Στόχοι του σεμιναρίου:
•
Να γνωρίσει ο συμμετέχοντας την ουσία που
κρύβεται πίσω από την πρακτική του φωτός
και των χρωμάτων.
•
Να γνωρίσει ο συμμετέχοντας τα μυστικά της
ανθρώπινης όρασης για να μπορεί να
εφαρμόζει επαγγελματικά την πολύπλευρη
διάσταση του νέου δομικού υλικού που
ονομάζεται φως.
•
Να μπορεί ο συμμετέχοντας να επιλέγει και να
προδιαγράφει σωστά τα χρώματα.
•
Να γνωρίσει ο συμμετέχοντας τις επιπτώσεις
του τεχνικού και φυσικού φωτός και του
χρώματος στο περιβάλλον και στην υγεία.
•
Να γνωρίσει ο συμμετέχοντας πώς να κινείται
στον άτλαντα των χρωμάτων.

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.
Για περισσότερες πληροφορίες: samb@caenergy.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ, Τηλ.: 22466633, Φαξ:
22466635 και e‐mail: kee@etek.org.cy

SUSTAINABLE WEEK 18‐22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, REFUREC, 13‐14
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.refurec.org/stockholm2012

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες οργανώσεις και άτομα
περισσότερο από 30 χώρες συμμετέχουν στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας.
Μεταξύ 18 και 22 Ιουνίου 2012, θα διοργανωθούν
εκδηλώσεις σε όλα τα μέρη της Ευρώπης με
συζητήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις, συνέδρια,
σε απευθείας σύνδεση εκδηλώσεις και παραστάσεις
για ξεναγήσεις, εργαστήρια, εκστρατείες μέσων

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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ενημέρωσης, συναυλίες και πολλά άλλα για την
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συνεργάτες στην
εκστρατεία για την αειφόρο ενέργεια στην Ευρώπη
και άλλοι σημαντικοί παράγοντες στον τομέα θα
διοργανώσουν μια σειρά εκδηλώσεων στις
Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW). Σε αυτές τις
εκδηλώσεις θα περιλαμβάνεται τριήμερο συνέδριο
πολιτικής που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 19 ‐ 21 Ιουνίου 2012.
Για
περισσότερες
http://www.eusew.eu

πληροφορίες:

20Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ, 18‐21
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΜΙΛΑΝΟ, ΙΤΑΛΙΑ

http://www.conference‐biomass.com/Information‐
about‐Registration.1032.0.html
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ‐ EMR2012
20‐22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΙΣΠΑΝΙΑ

Το συνέδριο αυτό θα φέρει σε επαφή ερευνητές και
επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης
και της εφαρμοσμένης μηχανικής, με στόχο την
κοινή χρήση των υλικών και τις καινοτομίες της
διαδικασίας στους τομείς:
• Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα – Βιοκαύσιμα
• Ηλιακή Ενέργεια – Φωτοβολταϊκά
• Κυψέλες καυσίμου
• Υδρογόνο
• Αιολική Ενέργεια

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

• Γεωθερμική Ενέργεια
•Κυματική, παλιρροϊκή και η υδροηλεκτρική ενέργεια
• Η πυρηνική ενέργεια
• Η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα
• Διανομής και αποθήκευση ενέργειας
• Φωτισμός
• Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης
• Εξοικονόμηση Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Για περισσότερες πληροφορίες: info@emr2012.org.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 7ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των
δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο 7ο
Πρόγραμμα Πλαίσιο οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα
με τίτλο «Οι Τελευταίες Προσκλήσεις του 7ου
Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα & Τεχνολογική
Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ενημερωθείτε και
Δικτυωθείτε». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 28
Ιουνίου 2012 στο Ξενοδοχείο Hilton Park, στη
Λευκωσία.
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η
ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για:
• θέματα που αφορούν στο 7ο ΠΠ, όπως είναι η
δομή, τα Προγράμματά του και η μέχρι τώρα
συμμετοχή της Κύπρου,
• οι τελευταίες Προσκλήσεις που θα ανακοινωθούν
στους προσεχείς μήνες,
• οι επικείμενες αλλαγές ενόψει του νέου ΠΠ, του
‘Ορίζοντα 2020’,
• εμπειρίες από συμμετέχοντες στο 7ο ΠΠ,
• συμβουλές επιτυχίας από αξιολογητές του 7ου
ΠΠ,
• τα επόμενα Προγράμματα Εργασίας και τη
στήριξη που μπορεί να έχουν από τα ΕΣΕ για την
υποβολή προτάσεων.
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Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να διευθετήσουν προκαθορισμένα
ραντεβού με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) και το
Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου (Business
Support Centre) προκειμένου να συζητήσουν
συγκεκριμένα θέματα ή ιδέες για συμμετοχή στο 7ο
ΠΠ αλλά και να δικτυωθούν με άλλους
συμμετέχοντες.
Ομιλητές θα είναι τα αρμόδια στελέχη του ΙΠΕ για το
7ο ΠΠ και τα επιμέρους Προγράμματά του,
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική
Διεύθυνση Έρευνας& Καινοτομίας, Mr. Alan Cross)
και Εκπρόσωποι της Ερευνητικής Κοινότητας της
Κύπρου.
Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι
δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποδεκτές μέχρι 15
Ιουνίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες κα Άρτεμις
Καπιρή (22205064).
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΤΗΝ

Προώθησης Έρευνας και είναι σχετικό με τις
προοπτικές αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας στην
Κύπρο. Το έργο συντονίζει το Ωκεανογραφικό Κέντρο
(Πανεπιστήμιο Κύπρου) που είναι και ο ανάδοχος
φορέας, ενώ ως Συνεργαζόμενοι Φορείς συμμετέχουν
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, το Ocean
Analysis and Prediction Lab – USA Naval Postgraduate
School και η Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου. Το
έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 και έχει
διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δηλώσεις
συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
Ορέστη Κυριάκου, στοιχεία επικοινωνίας τηλ.:
e‐mail:
22667716/26,
φαξ:
22667736
Orestis.Kyriakou@cea.org.cy
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ
ΚΥΠΡΟ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, σας προσκαλεί στην
παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης για τον ορισμό
των κτιρίων, με σχεδόν μηδενική κατανάλωση
ενέργειας που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες στη
Κύπρο, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου
2012 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου
της Γενικής Ελέγκτριας μεταξύ 9:30 και 12:30.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.mcit.gov.cy
ή στο τηλ.:22867100.
SG PARIS 2012 ΈΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ, 20‐21‐22 ΙΟΥΝΙΟΥ2012

Στα πλαίσια το έργου E‐WAVΕ διοργανώνεται
ημερίδα στις 9 Ιουλίου 2012, 09:00‐ 14:00 στο
Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
Οι
ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 15
Ιουνίου 2012.
To έργο E‐WAVΕ συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια
της Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009‐2010, του Ιδρύματος

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Για
περισσότερες
www.sgparis2012.com

πληροφορίες:
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PROFESSIONAL CERTIFICATE IN STRATEGIC ENVIRONMENTAL
PLANNING AND SUSTAINABILITY, 2 ‐ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012,
ΛΟΝΔΙΝΟ

Το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται από το Chartered
Management Institute, το ηγετικό όργανο που
απονέμει διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα
διαχείρισης και ηγεσίας.
Το πιστοποιημένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά
για όσους ασχολούνται με το περιβάλλον, το
σχεδιασμό και τη διαχείριση της αειφορίας.

Η ΕΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS καλύπτει το πλήρες
φάσμα της σύγχρονης δόμησης και χωρίζεται σε 3
τμήματα:
• Δομικά υλικά
• Δόμηση & Διακόσμηση
• Πράσινη Ενέργεια
Εξασφαλίστε από τώρα τη συμμετοχή σας, στην πλέον
δυναμική & πολυθεματική έκθεση για την Δόμηση
στην Κύπρο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://kataskeves.com.gr/
7Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ (IRES 2012), 12‐14
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΈΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS, 4‐7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το EUROSOLAR και το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τις
Ανανεώσιμης Πηγές Ενέργεια (WCRE) συνεχίζουν την
επιτυχημένη σειρά τους IRES και το 2012. Το IRES
2012 θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του
Βερολίνου, στις 12‐14 Νοεμβρίου 2012.
Η έκθεση CONSTRUCTIONS επιστρέφει στην
Λευκωσία, όπου πέρυσι αγκαλιάστηκε από
επαγγελματίες και κοινό, ως η νέα, δυναμική έκθεση
για την οικοδομή και την Πράσινη Δόμηση. Φέτος
παρουσιάζεται ακόμη πιο πλούσια, με την προσθήκη
του τομέα της Εσωτερικής Διακόσμησης, αλλά και με
την διεύρυνση του τομέα της Ενέργειας, των
Πράσινων Υλικών και τεχνολογιών.
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2011, η
ΕΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS ανοίγει και φέτος τις
πύλες της, 4 με 7 Οκτωβρίου 2012, στο εκθεσιακό
κέντρο EXPO CYPRUS, στη Λευκωσία, (Χώρος
Διεθνούς Έκθεσης).

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Η εκδήλωση είναι μια διεθνής συνάντηση όλων των
ενδιαφερόμενων μερών: από το χώρο των
επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων για τις ανανεώσιμες
και τις συμβατικές πηγές ενέργειας, επιχειρήσεις
διαχείρισης δικτύου και υπηρεσιών κοινής ωφελείας,
βιώσιμων μέσων μεταφοράς, την οικοδομική
βιομηχανία, κ.ά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
CITY CYCLING (URBAN AND INDUSTRIAL ENVIRONMENT)
των John Pucher και Ralph Buehler

368 σελίδες
Κόστος: 22€
ISBN‐10: 0262517817

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

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

12

