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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 σε νόμο το 
κυβερνητικό νομοσχέδιο για τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου 
Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2013. Το νομοσχέδιο έχει πρόνοια για συνολικές 
δαπάνες €25.474.338 και έσοδα €20.476.020. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η 
επέκταση των προγραμμάτων επιχορήγησης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 
συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συμψηφισμού της παραγομένης με 
την καταναλισκομένη ποσότητα (net metering). 
 
Οι κυριότερες δαπάνες κατανέμονται με επιχορηγήσεις μέσω σχεδίων για προώθηση και ενθάρρυνση 
της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, φωτοβολταϊκά, ηλιακή, υδροηλεκτρική, 
βιομάζα) €24.559.318, για συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις €30.000, για συνέδρια, 
σεμινάρια και άλλα γεγονότα €20.010, λειτουργικές δαπάνες €15.010 και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και έρευνες €801.000. 
 
Οι Βουλευτές, με αφορμή την έγκριση του προϋπολογισμού, ζητούν από την Κυβέρνηση την 
προώθηση των διαδικασιών εφαρμογής επί καθολικής βάσης του συμψηφισμού της παραγομένης με 
την καταναλισκομένη ενέργεια, όπως ακριβώς ισχύει σε άλλες χώρες, όπου η μέθοδος συμψηφισμού 
μετρήσεων από συστήματα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εφαρμόζεται με επιτυχία επ` 
ωφελεία των καταναλωτών. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Ενέργειας στο 22606060 ή επισκεφθείτε 
τη σελίδα. 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) 

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη 
λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: 
 
Σχέδιο Α 
1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού 
μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική 
Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες: 6 ΜW Κατηγορία 1 
(με χορηγία), 9 ΜW Κατηγορία 2 (άνευ χορηγίας) 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
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2. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο 
με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) 
εγκατεστημένα σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών: 0,2 ΜW Κατηγορία 3 (άνευ χορηγίας) 
 
Σχέδιο Β 
Εφαρμογή Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Εμπορικές και Βιομηχανικές 
Μονάδες 
10 ΜW (άνευ χορηγίας) 
 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές: 
Σχέδιο Α 
• από τα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της Διαχειριστή 

Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), από την 10η Ιουλίου 2013 ως την συμπλήρωση του καθορισμένου 
ορίου προβλεπόμενης δυναμικότητας για το υπό αναφορά έτος ή το αργότερο έως την 15η 
Νοεμβρίου 2013, 

Σχέδιο Β 
• από τη ΡΑΕΚ από την 10η Ιουλίου 2013 ως την συμπλήρωση του καθορισμένου ορίου 

προβλεπόμενης δυναμικότητας για το υπό αναφορά έτος ή το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου 
2013. 

 
Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ διαπιστώσει ότι για την Κατηγορία 2 του Σχεδίου Α υπάρχει ενδιαφέρον 
ενώ για την Κατηγορία 1 δεν υπάρχει αντίστοιχα προοπτική κάλυψης της δυναμικότητας που 
προνοείται στο Σχέδιο, διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης να αποφασίσει ανάλογη 
αναπροσαρμογή ως προς τη μέγιστη δυναμικότητα που ορίζεται για τη κάθε Κατηγορία με τρόπο που 
να διευκολύνεται η επίτευξη των συνολικών στόχων που έχουν τεθεί. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ 
(www.cera.org.cy) και τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.org.cy) και του Ιδρύματος Ενέργειας (www.cie.org.cy) ανάλογα. 
 
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “NET METERING” ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ ELIH-MED “ENERGY EFFICIENCY IN LOW INCOME HOUSEHOLDS IN THE 
MEDITERRANEAN”  

      
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει ως εταίρος στο στρατηγικό έργο ELIH MED 
«Energy Efficiency in Low income Housing in the Mediterranean», το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας 
MED (85%) και από εθνικούς πόρους (15%).  
 



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μας στο:   
  «Ενεργειακό Γραφείο» 

 

 

 
3

Ιούνιος 2013 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Ενεργειακού Γραφείου  

Κυπρίων Πολιτών  
ISSN 1986-4787 

Συγκεκριμένα το έργο αφορά τον εντοπισμό και υλοποίηση πρακτικών, τεχνικών λύσεων και 
μηχανισμών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επεμβάσεων με στόχο την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης σε νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο εισόδημα. Στην Κύπρο προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε 25 νοικοκυριά με χαμηλό 
ετήσιο εισόδημα (Αύγουστος 2013) και να εγκατασταθούν 25 έξυπνοι μετρητές. 
 
Σε 10 από τις 25 κατοικίες έχουν επίσης εγκατασταθεί ΦΒ συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3 kW. Η 
προμήθεια και εγκατάσταση των ΦΒ συστημάτων ήταν χορηγίες από εταιρείες προμήθειας και 
εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων και η αγορά και τοποθέτηση των έξυπνων μετρητών ήταν προσφορά 
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. 
 
Οι κατοικίες αυτές έχουν ήδη επιλεγεί από την ΡΑΕΚ ώστε να αποτελέσουν το πιλοτικό πρόγραμμα 
συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) φωτοβολταϊκών συστημάτων εγκατεστημένων σε οικίες. 
Σημειώνεται ότι, για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχε παραχωρηθεί εξαίρεση από την επιβολή 
οποιασδήποτε διατίμησης για τον συμψηφισμό (ασφάλεια που παρέχεται από το σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας για τις ώρες και περιόδους που το ΦΒ δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια) μετά από την 
συμφωνία και της ΑΗΚ και της ΡΑΕΚ.  
 
Τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος “Net metering” (συμψηφισμού 
παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά), σε δύο κατοικίες χαμηλού 
οικογενειακού εισοδήματος στην Κύπρο, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, έχουν 
εγκατασταθεί σε μια κατοικία στη Λάρνακα (εξαμελή οικογένεια) και μία στο Παραλίμνι (πενταμελή 
οικογένεια) Φωτοβολταϊκά Συστήματα ισχύος 3 kW χορηγία της εταιρείας NEON Energy Cyprus Ltd και 
έξυπνος μετρητής χορηγία της ΑΗΚ.  
 
Αναλυτικότερα: 
• στην κατοικία στο Παραλίμνι (πενταμελής οικογένεια) η συμψηφισμένη κατανάλωση για την 

περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2013 ήταν 4 kWh ενώ η αντίστοιχη κατανάλωση της περσινής περιόδου 
ήταν 840 kWh. Το ποσό του υπό αναφορά λογαριασμού ήταν μόλις €3,55 

• στην κατοικία στη Λάρνακα (εξαμελής οικογένεια) η συμψηφισμένη κατανάλωση για την περίοδο 
Μάρτιος-Απρίλιος 2013 ήταν 36 kWh ενώ η αντίστοιχη κατανάλωση της περσινής περιόδου ήταν 
1.836 kWh. Το ποσό του υπό αναφορά λογαριασμού ήταν μόλις €11,64  

 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ευχαριστήσει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, 
την ΡΑΕΚ καθώς και τις εταιρείες προμήθειας και εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων L. Zotiades Trading & 
Consulting Ltd, Trikkis Energy, Solar Technologies Ltd, NΕΟΝ Energy Cyprus Ltd, Metartec Ltd, Lanitis 
Green Energy Group, Gesolar Ltd, Ioannou Alternative Energy, Enfoton Solar Ltd and Johnsun Heaters 
Ltd, που χωρίς την πολύτιμη βοήθεια και συμβολή τους σήμερα δεν θα είχαμε στη διάθεση μας τα 
πρώτα αυτά αποτελέσματα.  
 
Το πιλοτικό αυτό έργο συγχρηματοδοτείται επίσης από τις ακόλουθες τοπικές αρχές: Δήμος 
Στροβόλου, Δήμος Λατσιών, Δήμος Λάρνακας, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δήμος Γερίου, Δήμος Πάνω 
Λευκάρων, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Αραδίππου, Δήμος Έγκωμης, Δήμος Ιδαλίου, Δήμος Πόλης 
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Χρυσοχούς, Δήμος Λακατάμια, Κοινότητα Εργατών, Κοινότητα Ψιμολόφου και τον Κυπριακό 
Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. 
 

 

 
Φωτογραφία: Εγκατεστημένο Φωτοβολταϊκό σύστημα 3kW σε κατοικία χαμηλού ετήσιου 
εισοδήματος στη Λάρνακα χορηγία της εταιρείας NEON Energy Cyprus Ltd 
 

    
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ 
 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

 
Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 στις 9:00 πμ 
πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο ELIAS Beach 
στη Λεμεσό οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής 
Επιτροπής Τυποποίησης CEN/CLC/JWG 1 “Energy 
Audits” η οποία εκπονεί το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο 
για τους ενεργειακούς ελέγχους EN 16247 Energy 
Audits. 
Η συνάντηση περιελάμβανε συνεδρίες της 
ολομέλειας της επιτροπής αλλά και των επί μέρους 
ομάδων της, οι οποίες επεξεργάστηκαν τα διάφορα 
μέρη του προτύπου ‘Part 2: Buildings', ‘Part 3: 
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Processes', ‘Part 4: Transportation' και ‘Part 5: Competence of Energy Auditors' 
 
Κατά τη συνάντηση και σύμφωνα με προκαταρκτική πληροφόρηση από τον Γραμματέα της Επιτροπής, 
την 1η μέρα (Δευτέρα 3 Ιουνίου) πραγματοποιήθηκε συνεδρία της ολομέλειας, ενώ τη 2η και 3η μέρα 
(Τρίτη 4 & Τετάρτη 5 Ιουνίου) συνεδρίασαν οι επί μέρους ομάδες εργασίας οι οποίες επεξεργάζονται 
η κάθε μια και ένα μέρος του προτύπου.  
 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετείχε ως παρατηρητής στις εργασίες της Ευρωπαϊκής 
Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/CLC/JWG 1 “Energy Audits” και είχε χρηματοδοτήσει την 
εκδήλωση. 

 
ΈΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

   
Το Πανεπιστήμιου Κύπρου ανακοίνωσε την έναρξη του έργου με τίτλο “Promotion of PV energy 
through net metering optimization (PV NET)” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του διασυνοριακού προγράμματος MED. To έργο έχει συνολικό 
προϋπολογισμό 1,279,526 Ευρώ και συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για την υλοποίηση του 
έργου, συνεργάζονται φορείς από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την 
Πορτογαλία.  Το έργο έχει την υποστήριξη της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) καθώς και των αντίστοιχων αρχών ηλεκτρισμού και ενέργειας στις 
υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες.  
 
Το PV NET αφορά τη βελτιστοποίηση ‘ευφυών συστημάτων συμψηφισμού’ (smart net metering) για 
την καλύτερη αξιοποίηση της ΦΒ τεχνολογίας. Τα συστήματα συμψηφισμού μπορούν να 
αποτελέσουν καλή ενεργειακή πολιτική καθώς δύναται ο υπολογισμός και η διαχείριση της καθαρής 
μέτρησης της καταναλωμένης ενέργειας κτιρίων με αφαίρεση της παραγόμενης ενέργειας από 
εγκατεστημένα ΦΒ. Το έργο προτείνει την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για ΦΒ συστήματα 
συμψηφισμού στην Κύπρο, Σλοβενία και Πορτογαλία. Σκοπός είναι να μελετηθεί η ενεργειακή 
πολιτική της κάθε περιοχής, να δημιουργηθεί ένα μοντέλο συμψηφισμού και να αναλυθούν τα 
δεδομένα που θα προκύψουν από τις πιλοτικές εγκαταστάσεις.  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες/ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο ΦΒ 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22-89 2272/4396. Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο: geg@ucy.ac.cy  

 
 
 



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μας στο:   
  «Ενεργειακό Γραφείο» 

 

 

 
6

Ιούνιος 2013 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Ενεργειακού Γραφείου  

Κυπρίων Πολιτών  
ISSN 1986-4787 

 
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ 

 
Η Τεχνική Σχολή Αυγόρου στέφθηκε νικήτρια στον Αγώνα Ηλιακών 
Οχημάτων που διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά την Κυριακή 30 
Ιουνίου, το Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις, τους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου. 
 
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η διεθνής αποστολή από το Πανεπιστήμιο Φιλαδέλφειας της Ιορδανίας, η 
οποία κέρδισε και το βραβείο καλύτερου σχεδιασμού. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Τεχνική Σχολή Αγίου 
Λαζάρου, ενώ στον πρωτοποριακό αγώνα συμμετείχαν επίσης, το PASCAL Ελληνική Σχολή Λευκωσίας 
και η ομάδα ιδιωτών Sun-der.  
 
Δεκάδες ντόπιοι και ξένοι παρακολούθησαν το συναρπαστικό αγώνα που διήρκησε τρεις ώρες και 
διεξήχθη σε ανοικτό δρόμο της Πάφου και της Γεροσκήπου. Η πανηγυρική απονομή των βραβείων 
στους νικητές πραγματοποιήθηκε στο  Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου. 
 
Ο Άρης Μπονάνος Επίκουρος Καθηγητής του Ινστιτούτου Κύπρου σε θέματα Ενέργειας, 
Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων, δήλωσε ότι στόχος του αγώνα, είναι η ευαισθητοποίηση του 
κοινού και ιδιαίτερα των νέων, αναφορικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 
ενθάρρυνση τους για ενασχόληση με την έρευνα, την τεχνολογία και την επιστήμη. Ο κ. Μπονάνος 
επεσήμανε επίσης, ότι τα ηλιακά αυτοκίνητα μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες πάνω από 100 
χιλιόμετρα και είναι μια εναλλακτική, πρακτική, οικονομική και εφικτή πηγή μετακίνησης για όλους. 
 
Με την καθιέρωση του αγώνα, το Ινστιτούτο Κύπρου στέλλει το μήνυμα ότι τα ηλιακά αυτοκίνητα, 
αντιπροσωπεύουν το πράσινο μέλλον, καθώς η ιπποδύναμη τους προέρχεται από τους ηλιακούς 
συλλέκτες και όχι από συμβατικά καύσιμα, δεν προκαλούν οχληρία και δεν ρυπαίνουν την 
ατμόσφαιρα, αφού είναι αθόρυβα και δεν εκπέμπουν καυσαέρια από τις εξατμίσεις των μηχανών. 
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ΑΚΡΙΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
 

 
 
Στις 5 Ιουνίου 2013, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 
513/2013 για την επιβολή προσωρινού δασμού «αντιντάμπινγκ» επί των φωτοβολταϊκών 
κρυσταλλικού πυριτίου και τα βασικά συστατικά αυτών (π.χ. ΦΒ κύτταρα) καταγωγής ή προέλευσης 
από την ηπειρωτική Κίνα. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ μία ημέρα αργότερα, "σταδιακής εισόδου" 
προσωρινών δασμών, αρχικά σε ένα χαμηλότερο ποσοστό. Ο κανονισμός προβλέπει ότι από τις 6 
Ιουνίου 2013 και έως τις 5 Αυγούστου 2013 (συνεπώς για μια περίοδο δύο μηνών μόνο), προσωρινός 
δασμός 11,8% θα επιβάλλεται σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων. Στη συνέχεια, δηλαδή 
από τις 6 Αυγούστου 2013, ο προσωρινός δασμός θα κυμαίνεται από 37,3% έως 67,9% για τις 
εισαγωγές από κατονομαζόμενες συγκεκριμένες εταιρείες. Ο προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις εισαγωγές για χρονικό διάστημα έξι μηνών. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 
INTERACTIVE EU RENEWABLES MAPPING TOOL 
 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα με τη πρωτοβουλία ενός 
διαδραστικού εργαλείου χαρτογράφησης προωθούνται σε όλη την Ευρώπη, το οποίο παρουσιάζει την 
ακριβή θέση εγκατεστημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κτίρια ενεργειακής απόδοσης και 
συναφής εκδηλώσεις. Η πρωτοβουλία αυτή ενώνει τους ανθρώπους με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που βρίσκονται στη γειτονιά τους και η ιδέα είναι να δοθούν παραδείγματα χρήσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  και ενεργειακής αποδοτικότητας σε κάθε περιοχή παρέχοντας 
παράλληλα τοπικές πληροφορίες και εργαλεία προώθησης της ενέργειας με παραδείγματα. 
 
Ο διαδραστικός χάρτης αναπτύχθηκε από κοινού από ένα δίκτυο οργανισμών  
(συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γεωθερμικής Ενέργειας (EGEC), τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Αντλιών Θερμότητας (EHPA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Βιομηχανίας της Βιομάζας 
(EUBIA), τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις και άλλους φορείς ενέργειας με την 
υποστήριξη του προγράμματος Intelligent Energy Europe. 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
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Ο χάρτης μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με το τύπο της πηγής (γεωθερμική αντλία θερμότητας ή 
βιοενέργεια για παράδειγμα) προγραμματιζόμενες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις, εταιρείες ή 
άλλους φορείς ενέργειας. Η εφαρμογή παραδειγμάτων στο εργαλείο του χάρτη είναι εύχρηστη και 
εύκολη, αφού ο κάθε εγκαταστάτης μπορεί προσθέσει το δικό του παράδειγμα ενεργειακής 
αποδοτικότητας 
 

 
 
Ο χάρτης μπορεί να ενσωματωθεί και σε άλλες ιστοσελίδες και να χρησιμοποιηθεί ως δωρεάν υλικό 
για τη προώθηση έργου συγκεκριμένων οργανισμών ή εταιρειών .Οι χάρτες που απεικονίζουν μια 
συγκεκριμένη περιοχή, τεχνολογία ή εγκατάσταση μπορούν να δημιουργηθούν για να βοηθήσουν 
τους οργανισμούς έτσι ώστε να ενημερώσουν το κοινό και λοιπούς ενδιαφερόμενους σχετικά με το τι 
κάνουν και τι είναι διαθέσιμο κοντά στην περιοχή τους. Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται προς το 
παρόν σε δέκα Ευρωπαϊκές χώρες :Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, , Γερμανία, Γαλλία, Λιχτενστάιν, 
Ιταλία, Πολωνία Σλοβακία και Φινλανδία. Μέχρι το 2014 ο χάρτης θα ενσωματώσει 40000 
παραδείγματα. 
 
Μάθετε περισσότερα εδώ: 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 2020 
 
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ενέργειας (EREC)  Rainer Hinrichs-Rahlwes , σε πρόσφατη 
συνέντευξη, ανάφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά παρατηρούνται και αρνητικές εξελίξεις σε 
ορισμένα κράτη μέλη κατά το τελευταίο έτος, οι οποίες βλάπτουν επικίνδυνα την εμπιστοσύνη των 
επενδυτών σε μια κρίσιμη στιγμή και αυτό κάνει πιο δύσκολο την επίτευξη του στόχου. Επιπρόσθετα, 
πρόσθεσε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμβουλεύονται ότι οι συμπεριφορές όπως περικοπές και 
καθυστερήσεις  για νέα έργα, θα κάνει πιο δύσκολο το έργο τους μέσα στα επόμενα χρόνια. Επίσης 
αναφέρθηκαν τα παραδείγματα της Ισπανίας και Πορτογαλίας για τις καθυστερήσεις ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι επηρεάζουν τους στόχους για το 2020. 
Περισσότερα εδώ. 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ»: Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΞΕΚΙΝΑ 
 
Στις 18 Ιουνίου 2013 στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση 
στην αναζήτηση της καλύτερης ευρωπαϊκής λύσης για τη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου έφτασε στο τέλος της.  
 
Ο διαγωνισμός «Ο κόσμος που θέλετε» κάλεσε σε δοκιμασία τα πιο 
δημιουργικά μυαλά από ολόκληρη την ΕΕ και τις καινοτόμες ιδέες τους 
αναφορικά με τις χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές . Οι πιο πρακτικές, 
οικονομικά αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις για το κλίμα, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα βραβευτούν. Τώρα, έφτασε η στιγμή να ψηφίσουμε για το νικητή. 
 
Η Ευρωπαία Επίτροπος της Δράσης για το Κλίμα Κόνι Χίδεργκαρντ δήλωσε: «Είναι πραγματικά 
ενθαρρυντικό που υπάρχουν τόσα πολλά καινοτόμα σχέδια – από λύσεις για μέσα μεταφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν τον αειφόρο τρόπο ζωής 
έως εταιρείες, σχολεία και κατοικίες που παράγουν τη δική τους ανανεώσιμη ενέργεια. Τώρα, τη 
στιγμή που η ψηφοφορία πρόκειται να ξεκινήσει, ποιες πιστεύετε ΕΣΕΙΣ ότι είναι οι καλύτερες λύσεις 
για να δημιουργήσουμε τον κόσμο που θέλουμε; Περιμένω με χαρά να βραβεύσω τις καλύτερες 
λύσεις στην τελευτή βράβευσής μας στην Κοπεγχάγη αυτό το φθινόπωρο».  
 
Τι έπεται / τί ακολουθεί ; 
• Δημόσια ψηφοφορία στον ιστότοπο http://world-you-like.europa.eu  από τις 19 Ιουνίου έως τις 

19 Αυγούστου 
• Ανακοίνωση των νικητών σε εθνικό επίπεδο στη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την 

Πολωνία και την Πορτογαλία  
• Ανακοίνωση των τριών διαγωνιζόμενων που προκρίνονται στην τελική φάση και του τελικού 

νικητή στην τελετή απονομής του βραβείου Sustainia-Ο κόσμος που θέλετε στην Κοπεγχάγη στις 
7 Νοεμβρίου 2013. 

 
Για να συμμετάσχετε στη συζήτηση και να μάθετε περισσότερα:  
http://world-you-like.europa.eu/el/  
https://www.facebook.com/EUClimateAction  
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ΟΙΚΟ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2013  
 
Σας πληροφορούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EACI 
ανακοίνωσε στις  14 Μαΐου 2013 την πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
Οικο-καινοτομία για το 2013. Η πρόσκληση θα λήξει στις 5 
Σεπτεμβρίου 2013, στις 17:00, τοπική ώρα Βρυξελλών. Για 
την προκήρυξη και άλλες σχετικές πληροφορίες, 
ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: 
 
Σημειώνεται ότι, καταβάλλεται προσπάθεια όπως στις αρχές Ιουνίου 2013 πραγματοποιηθεί ημερίδα 
για λεπτομερή ενημέρωση σας σχετικά με την προκήρυξη. Σχετική ενημέρωση θα σας αποσταλεί 
σύντομα.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
 
URBAN EUROPE 
 
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε στις 18 Ιουνίου 2013 την πρόσκληση για υποβολή 
αιτήσεων στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών <URBAN EUROPE>, που στοχεύει στην εξέταση και 
αξιολόγηση παγκόσμιου χαρακτήρα προβλημάτων και προκλήσεων του αστικού περιβάλλοντος και 
στη διαμόρφωση προτάσεων για τοπικές λύσεις μέσω συντονισμού της χρηματοδότησης ερευνητικής 
δραστηριότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Εστιάζεται σε 3 επίπεδα: Κατανόηση αστικών συστημάτων, 
σχεδιασμός αστικών πολιτικών και υλοποίηση-εφαρμογή νέων τεχνολογιών και λύσεων 
διακυβέρνησης. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης είναι η 21η  Ιανουαρίου 2014. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ  
 
EEA AND NORWAY GRANTS  
 
Ανακοινώθηκε η προκήρυξη υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων στα πλαίσια 
των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2009 -2014 τα οποία διατίθενται για 
αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα συνεργασίας από τα οποία θα επωφεληθούν κυρίως 
Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί 
τομείς των κρατών δικαιούχων. Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΈΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ», 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 
 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013 το Γραφείο Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με το Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνουν 
εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση».  
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθείς τις 5 Ιουλίου 2013 στις 9.00 – 13.00 στο Σπίτι 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30, Βύρωνος Λευκωσία. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών στα τηλ. 22667716/26 
 
EUROPEAN POWER GRID AND STORAGE DEVELOPMENT 2013, 16-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΑΜΒΟΥΡΓΟ, 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 
Διοργανώνεται συνέδριο στο οποίο θα 
συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η σταθερότητα του δικτύου και η ασφάλεια 
του εφοδιασμού.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 
GASIFICATION FOR BIO-SNG AND BIO-FUELS ΣΤΙΣ 16-18 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ ΣΤΟ GOTHENBURG ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΊΑΣ   
 
Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα τα βιοκαύσιμα όπου θα γίνουν 
παρουσιάσεις και επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής βιομεθάνιου, το 
Göteborg Energi´s GoBiGas  

 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μας στο:   
  «Ενεργειακό Γραφείο» 

 

 

 
12

Ιούνιος 2013 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Ενεργειακού Γραφείου  

Κυπρίων Πολιτών  
ISSN 1986-4787 

 
 

 
 

 
REN21 RENEWABLES 2013 GLOBAL STATUS REPORT  
 

 
 

Έκδοση 2013 
ISBN 978-3-9815934-0-2 
178 σελίδες  
free download 
 
 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 


