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ΓΕΝΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ
ERACOBUILD-«ΑΝΣΙΣΡΟΦΘ ΜΕΣΡΘΘ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΧΑΜΘΛΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ» - ΠΡΩΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Σο ζργο ERACOBUILD - “Αντίςτροφθ μζτρθςθ για κατοικίεσ
χαμθλοφ άνκρακα” χρθματοδοτείται από το Κδρυμα
Προϊκθςθσ Ζρευνασ μζςω τθσ Δζςμθσ 2009-2010 κι ζχει
ςυνολικι διάρκεια 3 χρόνια, με χρονικό ορίηοντα
ολοκλιρωςθσ το 2015. το ζργο ςυμμετζχουν εταίροι από τρείσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, Severn Wye
Energy Agency (Θνωμζνο Βαςίλειο) που θγείται και του ζργου, το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο
Θεςςαλονίκθσ (Ελλάδα) και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν (Κφπροσ).
τόχοσ του ζργου είναι θ ζρευνα, ανάπτυξθ και επικοινωνία μιασ ενιαίασ πρακτικισ προςζγγιςθσ για
τθν ανακαίνιςθ κατοικιϊν με τθ δυνατότθτα να ςυμβάλουν ουςιαςτικά ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ
ενζργειασ. Ο ςκοπόσ του ζργου είναι να καταλιξει ςε μία πρόταςθ για τθ δθμιουργία μιασ
ανεξάρτθτθσ υπθρεςίασ που κα καταςτιςει τισ ενεργειακζσ αναβακμίςεισ ευκολότερεσ, πιο
οικονομικζσ και πιο εφκολα προςβάςιμεσ ςε ζνα ευρφτερο φάςμα νοικοκυριϊν.
τθν 3θ ςυνάντθςθ των εταίρων του ζργου, που πραγματοποιικθκε ςτθν πόλθ Gloucester Σου
Θνωμζνου Βαςιλείου ςτισ 9-10 Δεκεμβρίου 2013, παρουςιάςτθκαν τα μζχρι ςτιγμισ ποςοτικά και
ποιοτικά αποτελζςματα του ζργου. θμειϊνεται ότι από τθν Κφπρο ζχουν επιλεγεί 21 νοικοκυριά. Σα
αποτελζςματα αυτά προζκυψαν μετά τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων που ςυλλζχκθκαν μετά τισ
τθλεφωνικζσ και προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ που λιφκθκαν κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων που
πραγματοποιικθκαν ςτισ κατοικίεσ των ενδιαφερόμενων ιδιοκτθτϊν. Για τθ ςυλλογι των ποςοτικϊν
και ποιοτικϊν δεδομζνων ςυντάχκθκαν δφο διαφορετικά ερωτθματολόγια. Σο πρϊτο αφοροφςε τθ
ςυλλογι λεπτομερϊν δεδομζνων για τα γενικά χαρακτθρίςτθκα τθσ οικίασ, τα ενεργειακά
χαρακτθριςτικά, τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ κ.α. Σο δεφτερο αφοροφςε τθ ςυλλογι
ποιοτικϊν δεδομζνων που ςχετίηονται με τθν αντίλθψθ των χρθςτϊν για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ
αλλά και τθν ενεργειακι τουσ ςυμπεριφορά.
Κατά τισ επιςκζψεισ που πραγματοποιικθκαν ςτισ 21 κατοικίεσ ςτθν Κφπρο, πραγματοποιείτο
κερμογράφθςθ, μζτρθςθ του ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ, μζτρθςθ υγραςίασ και κερμοκραςίασ
και τοποκζτθςθ του ζξυπνου μετρθτι ςτθ κατοικία για τθν παρακολοφκθςθ τθ κατανάλωςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ. Ηθτικθκε επίςθσ από τουσ ιδιοκτιτεσ θ τιρθςθ θμεριςιου θμερολογίου για τθν
κατανάλωςθ ενζργειασ, ζτςι ϊςτε αυτό να βοθκιςει ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ αλλαγισ
ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν ςτθν κατοικία.
Σα ποςοτικά αποτελζςματα που προζκυψαν μζχρι ςτιγμισ από τθν τεχνικι ανάλυςθ των δεδομζνων,
είναι ότι η πλειοψηφία των κατοικιϊν ανήκουν ςτην κατηγορία G (με βάςθ το Πιςτοποιθτικό
Ενεργειακισ Απόδοςθσ τθσ κατοικίασ). Σο 60% των κατοικιϊν φζρουν διπλά παράθυρα, ωςτόςο
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ςχεδόν κανζνα δεν φζρει θερμομόνωςη. Όλεσ οι κατοικίεσ ζχουν εγκαταςτιςει ηλιακό
θερμοςίφωνα για τθ κζρμανςθ νεροφ χριςθσ. Κατά τα επόμενα βιματα κα προτακοφν μζτρα
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε κάκε ιδιοκτιτθ για αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, με αναμενόμενθ
εξοικονόμθςθ μζχρι 40% και κόςτοσ επεμβάςεων που κυμαίνονται από 5.000 – 50.000 ευρϊ. Οι
ιδιοκτιτεσ κα είναι αυτοί που κα αποφαςίςουν για τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων μζτρων, με
βάςθ τθν τεχνοικονομικι ανάλυςθ που κα εκπονθκεί.

Μζχρι ςτιγμισ, δφο ενδιαφερόμενοι ιδιοκτιτεσ προχϊρθςαν ςτθν υλοποίθςθ ενόσ εκ των μζτρων που
προτάκθκαν, που αφοροφςε τθν εξωτερικι κερμομόνωςθ τθσ οροφισ, με εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ 40%. Σο μζτρο εφαρμόςτθκε από τον Ιοφλιο του 2013 και ιδθ οι ενδείξεισ των ζξυπνων
μετρθτϊν, ζδειξαν εμφανι μείωςθ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ, ωσ αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ του
μζτρου αυτοφ.
Σα ποιοτικά αποτελζςματα, ςχετικά με τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των χρθςτϊν, που προζκυψαν
μετά τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων που ςυλλζχκθκαν από τισ προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ των
ενδιαφερόμενων ιδιοκτιτων, είναι τα πιο κάτω:
 Τπάρχει διαφορετικι αντίλθψθ για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ από τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που
λειτουργοφν εντόσ τθσ οικίασ τουσ.
 Οι πλείςτοι ιδιοκτιτεσ που χρθςιμοποιοφν πετρζλαιο κζρμανςθσ για τθ κζρμανςθ τθσ κατοικίασ
τουσ κα ςκζφτονταν να αλλάξουν το καφςιμο κζρμανςθ ςτθν περίπτωςθ παραπάνω αφξθςθσ τθσ
τιμισ του πετρελαίου κζρμανςθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, κα επζλεγαν τθ χριςθ θλιακισ
ενζργειασ για τθ κζρμανςθ των χϊρων, τθ χριςθ βιομάηασ ξυλείασ, τθ χριςθ υγραερίου και
τελευταία τουσ επιλογι κα αποτελοφςε θ κζρμανςθ χϊρων με θλεκτριςμό.
 ε ερϊτθςθ αν ςκοπεφουν να εγκαταςτιςουν κάποιο ςφςτθμα ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ
ςτο μζλλον, θ πλειοψθφία απάντθςε ότι δεν ςκοπεφει να εγκαταςτιςει κάποιο ςφςτθμα, παρ’
όλο που γνωρίηουν τθ λειτουργία χεδίων Χορθγιϊν.
 Θετικό είναι ότι ερωτθκζντεσ πιςτεφουν ότι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο ςπίτι είναι προςωπικι
ευκφνθ του κακ’ ενόσ.
 Διαφάνθκε ότι ςχεδόν όλοι, γνωρίηουν ότι μια ςυςκευι ςε κατάςταςθ αναμονισ εξακολουκεί να
καταναλϊνει ενζργεια.
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 Θ πλειοψθφία ςβινει τα φϊτα και τον θλεκτρικό εξοπλιςμό τθσ κατοικίασ τουσ πριν εξζλκουν τθσ
κατοικίασ.
 Όταν υπάρχει θλιοφάνεια αφινουν ανοικτά τα παντηοφρια και τισ κουρτίνεσ για να μπαίνει φωσ,
κατά τισ θλιοφανείσ χειμωνιάτικεσ μζρεσ αφινουν ανοικτά τα παντηοφρια και τισ κουρτίνεσ ϊςτε
να κερμαίνεται το ςπίτι, όταν αποχωροφν από το δωμάτιο ςυνθκίηουν να κλείνουν το φωσ.
 Επίςθσ, φροντίηουν να γεμίηουν πλιρωσ το πλυντιριο των πιάτων ι των ροφχων όταν το
χρθςιμοποιοφν και το καλοκαίρι όταν ο καιρόσ είναι δροςερόσ ςυνθκίηουν να μθν χρθςιμοποιοφν
το κλιματιςτικό.
 Λιγότεροι είναι αυτοί που αφοφ ζχουν φορτίςει το κινθτό τουσ βγάηουν το φορτιςτι από τθν
πρίηα, γνωρίηουν ότι το 95% τθσ ενζργειασ καταναλϊνεται όταν αφινουν το φορτιςτι ςυνεχϊσ
ςτθν πρίηα, γνωρίηουν πωσ μαγειρεφοντασ με κλειςτό το καπάκι τθσ κατςαρόλασ μειϊνεται μζχρι
το μιςό θ κερμότθτα που χρειάηεται για το μαγείρεμα και τζλοσ ενϊ μαγειρεφουν ζχουν
αναμμζνθ τθν τθλεόραςθ ενϊ δεν παρακολουκοφν.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςτα
τθλζφωνα επικοινωνίασ 22667716/26 ι επιςκεφκείτε τισ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ www.cea.org.cy και
www.countdowntolowcarbonhomes.eu .

ΕΝΙΧΤΘ ΤΝΕΡΓΑΙΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ
Ζνα δίκτυο από περίπου 380 τοπικά, περιφερειακά και εκνικά Ενεργειακά Γραφεία
δραςτθριοποιοφνται ςιμερα ςτθ Ευρϊπθ με ςκοπό να ειςάγουν και να προωκιςουν καλζσ πρακτικζσ
διαχείριςθσ ενζργειασ, να προωκιςουν τθν αειφόρο ανάπτυξθ και να παρζχουν πλθροφορίεσ και
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε τοπικό επίπεδο. Σα Ενεργειακά Γραφεία υποςτθρίηονται κατά κφριο
λόγω από τισ Σοπικζσ Αρχζσ και οι δράςεισ τουσ ζχουν ενιςχυκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι από το
πρόγραμμα Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ και το πρόγραμμα SAVE παλαιότερα.
Σα Ενεργειακά Γραφεία ζχουν ςθμαντικό ρόλο υποςτθρίηοντασ Σοπικζσ Αρχζσ που ζχουν δεςμευτεί
για τθν υπζρβαςθ των Ευρωπαϊκϊν ςτόχων αειφόρου ενζργειασ, όπωσ θ μείωςθ των εκπομπϊν του
CO2 κατά τουλάχιςτον 20%, θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κατά τουλάχιςτον 20% και θ
αφξθςθ τθσ ςυνειςφοράσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ κατά 20% μζχρι το 2020. Ο ρόλοσ αυτόσ
είναι ακόμα πιο ςθμαντικόσ εάν μια τοπικι αρχι δεν ζχει τθν τεχνικι δυνατότθτα ι τουσ πόρουσ για
να ετοιμάςει το ςχζδιο δράςθσ τθσ και πρζπει να λάβει υποςτιριξθ από οργανιςμοφσ όπωσ τα
Ενεργειακά Γραφεία που αποτελοφν Δομζσ Τποςτήριξησ του υμφϊνου των Δθμάρχων. Δομζσ
υποςτιριξθσ του υμφϊνου των Δθμάρχων ςτθν Κφπρο είναι θ Ζνωςθ Κοινοτιτων και θ Ζνωςθ
Διμων Κφπρου με διοριςμζνο εκτελεςτικό γραφείο το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν.
Σο ζργο SEAP + που ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ»,
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ςτοχεφει να ενιςχφςει τθν πρωτοβουλία του υμφϊνου των Δθμάρχων
 εμπλζκοντασ νζεσ Σοπικζσ Αρχζσ,
 μεταφζροντασ τεχνογνωςία μεταξφ ζμπειρων και μθ ζμπειρων εταίρων,
 με τθν ανάπτυξθ μεκοδολογιϊν για τθ δθμιουργία ποιοτικότερων τοπικϊν χεδίων Δράςθσ για τθ
Βιϊςιμθ Ενζργεια
Σο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ζχοντασ αποκτιςει ςθμαντικι εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ
τοπικϊν χεδίων Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια ςτθν Κφπρο (ςε περιςςότερεσ από 16 τοπικζσ
αρχζσ), ςυνεργάηεται με το Ενεργειακό Γραφείο τθσ Περιφζρειασ τθσ Cosenza τθσ Ιταλίασ, ALESSCO,
ανταλλάηοντασ εμπειρίεσ, μεκοδολογίεσ και καλζσ πρακτικζσ μεταξφ των δφο χωρϊν.
Με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ, διοργανϊκθκε ςτισ
12-13 Δεκεμβρίου 2013, ςτθν πόλθ Cosenza ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ
τραπζηθσ με εκπροςϊπουσ Ιταλικϊν Διμων αλλά και θμερίδα όπου
παρουςιάςτθκαν καινοτόμεσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ που
υλοποιοφνται ςε Ιταλία και Κφπρο. Επίςθσ, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
θμερίδασ, υπογράφθκε Μνημόνιο υνεργαςίασ μεταξφ του
Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν και του Ενεργειακοφ
Γραφείου τθσ Περιφζρειασ τθσ Cosenza το οποίο εγκακιδρφει τθ μελλοντικι και ςυνεχι ςυνεργαςία
των δφο οργανιςμϊν με ςκοπό να προωκιςουν ςτισ περιφζρειεσ τουσ:
 τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα,
 τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ,
 τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα και
 τισ Σοπικζσ Δράςεισ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα www.seap-plus.eu ι επικοινωνιςτε με το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςτα τθλζφωνα: 22667716/22667726.

MER – MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS
Πραγματοποιικθκε ςτθ Νίκαια τθσ Γαλλίασ ςτισ 4, 5 και 6 Νοεμβρίου
2013, ο πρϊτοσ γφροσ κεματικϊν επιςκζψεων ςε βιομθχανικζσ
περιοχζσ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου “MER – Marketing and
governing innovative industrial areas”, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, μζςω του
προγράμματοσ MED. Σα βιομθχανικά ςφνολα που ζχουν επιλεχκεί
χαρακτθρίηονται για τισ πράςινεσ πρακτικζσ και καινοτόμεσ ιδζεσ
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που εφαρμόηουν με ςυνεπακόλουκθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων.
υγκεκριμζνα οι επιςκζψεισ που πραγματοποιικθκαν αφοροφςαν: 1) το επιχειρθματικό πάρκο Parc
des Signes, 2) τθν περιοχι Aroma Grasse και 3) το βιομθχανικό πάρκο Carros-Le Broc. τισ επιςκζψεισ
ςυμμετείχαν οι ςυνεργαηόμενοι φορείσ του ζργου αλλά και ειδικοί εμπειρογνϊμονεσ από
διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Ζχουν ιδθ προγραμματιςτεί οι επόμενεσ κεματικζσ επιςκζψεισ ςε
βιομθχανικζσ περιοχζσ ςτθν Ιταλία (Δεκζμβριοσ 2013) και Ιςπανία (Ιανουάριοσ 2014) αντίςτοιχα.
Από τθν Κφπρο ςτο ζργο ςυμμετζχει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν. Μζςα ςτα πλαίςια των
επιςκζψεων ςτθ Νίκαια παρουςιάςτθκε από τον Επίκουρο κακθγθτι Δθμιτριο Αντωνίου, του
Πανεπιςτθμίου Νεάπολθσ, το πρωτοποριακό ζργο Neapolis Eco Smart City. Σο ςυγκεκριμζνο ζργο
αφόρα τθν ανάπτυξθ μιασ “ζξυπνθσ” πόλθσ βαςιςμζνθσ ςε ζνα πρωτοποριακό οικολογικό ςχεδιαςμό
που ςτθρίηεται ςε καινοτόμεσ τεχνολογίεσ που αφοροφν τθν ενζργεια, ανακφκλωςθ νεροφ και
αποβλιτων.
Σο ζργο MER αποτελεί τθν κεφαλαιοποίθςθ 7 Ευρωπαϊκϊν ζργων ςυνεργαςίασ με ςτόχο τθν
προϊκθςθ των «πράςινων πρακτικϊν» ςτισ βιομθχανικζσ/βιοτεχνικζσ περιοχζσ και άλλεσ οικοεπιχειριςεισ. Ανάμεςα ςτα ζργα που ζχουν κεφαλαιοποιθκεί (capitalization) για τθ δθμιουργία του
ζργου MER βρίςκεται και το ζργο Εnerscapes. Σο ζργο Εnerscapes αςχολικθκε κυρίωσ με τθ μελζτθ
και αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων από τθν ζνταξθ τεχνολογιϊν Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτο
ευρφτερο περιβάλλον και ςτο τοπίο, ςτο οποίο ςυμμετείχε το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν
ωσ εταίροσ.
Σο ζργο MER ςτοχεφει ςτθ μεταφορά καλϊν πρακτικϊν από χϊρεσ που ζχουν εφαρμόςει πράςινεσ
δραςτθριότθτεσ ςε βιομθχανικζσ/βιοτεχνικζσ περιοχζσ, αναπτφςςοντασ ζτςι ζνα ευρφ ευρωπαϊκό
δίκτυο βαςιςμζνο ςτθν απόκτθςθ εμπειριϊν μζςα από τθν αλλθλοεπίδραςθ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςτα
τθλζφωνα: 22667716/22667726.
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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΝΕΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΜΑΘΘΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΓΤΜΝΑΙΟΤ «ΔΡΑΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

Σο ΕΣΕΚ και ο φνδεςμοσ Κακθγθτϊν χεδιαςμοφ και Σεχνολογίασ (ΟΕΛΜΕΚ), ςε
ςυνεργαςία με το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, προκιρυξαν, για
δεφτερθ ςυνεχι χρονιά, τον Παγκφπριο Διαγωνιςμό για μακθτζσ Λυκείου και
Γυμναςίου με κζμα «Δράςθ για τθν Ενζργεια».

Ο διαγωνιςμόσ αφορά όλα τα αναγνωριςμζνα από το Τπουργείο Παιδείασ
ςχολεία μζςθσ εκπαίδευςθσ και κα διοργανωκεί ξεχωριςτά για τον λυκειακό και
τον γυμναςιακό κφκλο.

Ο ςκοπόσ του Διαγωνιςμοφ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςε κζματα εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και ςε τρόπουσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και θ εξοικείωςι τουσ με επιςτθμονικζσ,
τεχνολογικζσ και πρωτοποριακζσ διαδικαςίεσ.
Χορθγοί του Διαγωνιςμοφ είναι οι εταιρείεσ Epiphaniou Energy, GEOPET Aluminium και Ergo Energy.
Χορθγόσ Επικοινωνίασ: Ο Φιλελεφκεροσ
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον Διαγωνιςμό και για τθν υποβολι των προτάςεων.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΤΞΕΛΛΕ

ΧΡΕΙΑΗΟΜΑΣΕ ΖΝΑ ΔΕΜΕΤΣΙΚΟ ΣΟΧΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΗΘΣΘΘ ΓΙΑ ΣΟ 2030.
Για το 2030 και για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ είναι
ςθμαντικό να τεκεί ζνασ δεςμευτικόσ ςτόχοσ που να αφορά τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν ενεργειακι ηιτθςθ. Για τθν επίτευξθ
του ςυγκεκριμζνου ςτόχου θ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ ενζργειασ μζςω τθσ
βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων είναι ζνασ
γριγοροσ και φκθνόσ τρόποσ που ςυνειςφζρει και ςτθ μείωςθ των
εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. Επίςθσ θ βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ αςφάλειασ και θ αφξθςθ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, θ ανάπτυξθ και ο αρικμόσ των
κζςεων εργαςίασ ζχει μεγάλο δυναμικό αντίκτυπο. Θ ενεργειακι απόδοςθ δείχνει ςαφϊσ ότι δεν
πρζπει να υπάρχει ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ και ςτθ γενικότερθ τεχνολογικι θ
οποιαδιποτε άλλθ ανάπτυξθ.
τθν ΕΕ θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ είναι πολφ ςθμαντικι και μπορεί να αντιμετωπιςτεί αν
θ ΕΕ ανταποκρικεί ςτισ μακροπρόκεςμεσ προκλιςεισ με πιο οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικοφσ
τρόπουσ. Θ πρόκλθςθ αυτι απαιτεί μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 80-95% το
2050, με τθν ενεργειακι αςφάλεια να είναι ςε υψθλά επίπεδα.
Θ νζα οδθγία (2012/27/ΕU) για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ είναι ζνα μεγάλο
βιμα για τθν επίτευξθ του ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κατά 20% το 2020, αλλά δεν διαςφαλίηει
τθ μείωςθ για το 2030. Ζτςι, πρζπει να λθφκοφν νζεσ πρωτοβουλίεσ.
Ζνασ ενιαίοσ ςτόχοσ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου (ακόμα κι αν είναι
φιλόδοξοσ) δεν κα επιφζρει τθν αναγκαία εξοικονόμθςθ ενζργειασ εάν δεν υπάρχουν επιμζρουσ
βοθκθτικοί παράγοντεσ. Οι υψθλζσ τιμζσ για το CO2 κα δϊςουν μόνο ζνα άμεςο κίνθτρο για τθ
μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Για τθν θλεκτρικι ενζργεια, κα υπάρξει μια μικρι ζμμεςθ
επίδραςθ μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ τιμισ, αλλά είναι αποδεδειγμζνο ότι θ ελαςτικότθτα τθσ τιμισ είναι
χαμθλι και ωσ εκ τοφτου οι καταναλωτζσ επιφζρουν οριακι μείωςθ.

Ζνασ δεςμευτικόσ ςτόχοσ για τθν ενεργειακι ηιτθςθ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ πρζπει να είναι
ζνα μζροσ του πλαιςίου τθσ ενεργειακισ πολιτικισ για το κλίμα για το 2030.

Άρθρο του Peter Bach
Πηγή eceee
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ΠΡΟΚΛΘΕΙ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
CALL FOR PROPOSALS "DELIVERING ON SKILLS FOR GROWTH AND JOBS"
Σο PROGRESS είναι το πρόγραμμα απαςχόλθςθσ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ,
που ζχει ςυςτακεί για να παρζχει χρθματοδοτικι ςτιριξθ για τθν επίτευξθ των
ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ, των
κοινωνικϊν υποκζςεων και των ίςων ευκαιριϊν, όπωσ κακορίηονται ςτθν
Κοινωνικι Ατηζντα, κακϊσ και ωσ προσ τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρϊπθσ για το 2020.
Θ πρόςκλθςθ είναι ςχετικι με το “Επίτευξθ των δεξιοτιτων για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ”.
Κάποιεσ δράςεισ εςτιάηουν ςτθν προϊκθςθ των πράςινων θζςεων εργαςίασ και ζνασ από τουσ
τομείσ που καλφπτουν είναι ο καταςκευαςτικόσ.
Θ πρόςκλθςθ είναι ανοικτι μζχρι τισ 15 Ιανουαρίου 2014 μπορείτε να πατιςετε εδϊ. Για
περιςςότερεσ ερωτιςεισ και πλθροφορίεσ, επικοινωνίασ EMPL-VP-2013-010@ec.europa.eu
«ΟΡΙΗΟΝΣΑ 2020»
H Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει αρχίςει τθ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων για υποβολι προτάςεων ςτα
πλαίςια του Προγράμματοσ «ΟΡΙΗΟΝΣΑ 2020» τθσ Ε.Ε. θμειϊνεται ότι θ εκδιλωςθ για τθν
επίςθμθ προκιρυξθ του Προγράμματοσ «Ορίηοντασ 2020» ςτθν Κφπρο κα πραγματοποιθκεί ςτισ 16
Ιανουαρίου 2014, ςε χϊρο που κα ανακοινωκεί αργότερα. Θα διοργανωκοφν επιπρόςκετα
κεματικζσ ενθμερωτικζσ θμερίδεσ οι οποίεσ κα ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ
(www.research.org.cy) και ςτο ιςτολόγιο.
ΑΝΟΙΚΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ COOPENERGY ΠΕΡΙΟΧΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΟΛΤΕΠΙΠΕΔΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΣΘ ΒΙΩΙΜΘ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Θ αποςτολι COOPENERGY είναι να μοιραςτοφν γνϊςεισ και πρακτικζσ για
τθν προϊκθςθ ςυντονιςμζνων προςεγγίςεων για τθν επίτευξθ αειφόρων
ενεργειακϊν ςχεδίων. Εάν επικυμείτε μπορείτε να ςυμμετζχετε ςε μια
διμερι ανταλλαγι γνϊςεων και απόψεων με ζναν από τουσ COOPENERGY
εμπειρογνϊμονεσ εταίρουσ, αναπτφςςοντασ τθ ςυνεργατικι ςυνεργαςία ςασ
για τθν αειφόρο ανάπτυξθ. τθ ςυνζχεια, να επωφελθκείτε από το ζργο
COOPENERGY με το να γίνετε ζνασ περιφερειακόσ εταίροσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊι επικοινωνιςτε με τθ Silva
Herrmann silva@nenet.se το αργότερο μζχρι τισ 14 Μαρτίου 2014.
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ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΤΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΘΛΩΕΙ/ ΕΚΘΕΕΙ

5TH ANNUAL RENEWABLE ENERGY FINANCE INFRASTRUCTURE SUMMIT, 05-06 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2014
ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΘ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΘΝ

τθν 5θ ετιςια ςφνοδο κορυφισ κα παρουςιαςτοφν κζματα που αφοροφν το ρυκμιςτικό πλαίςιο για
τθν ζνταξθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθν αγοράσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθν
ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ευρωπαϊκοφ δικτφου, τισ χρθματοδοτιςεισ κ.α. Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ.

9TH CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS, 20-27
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014

Σο 9ο ςυνζδριο είναι αφιερωμζνο ςτθ βελτίωςθ και τθ διάδοςθ των γνϊςεων ςχετικά με τισ μεκόδουσ,
τισ πολιτικζσ και τισ τεχνολογίεσ για τθν αφξθςθ τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ, λαμβανομζνων
υπόψθ τουσ 3 πυλϊνεσ οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε
εδϊ.

ΕΚΔΟΕΙ
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT ΣΟΤ MOH'D AHMAD AL-NIMR

ISSN: 0196-8904, Ζκδοςθ 2013
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