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ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΘΞΕΡΙΔΑ ΕΟΘΞΕΡΩΘ ΓΙΑ ΣΡ «ΡΡΙΗΡΟΣΑ 2020», 5 ΔΕΜΕΞΒΡΙΡΤ 2013, ΒΡΤΠΕΝΝΕ  

 
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ του νζου προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ζρευνα και τθν 
καινοτομία «Ορίηοντασ 2020», θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι διοργανϊνει μια ςειρά ενθμερωτικϊν 
θμερίδων. Σο 2013 Θμερίδα Ενθμζρωςθσ για τθν Ενζργεια ςτο πρόγραμμα Ορίηοντασ 2020 κα 
πραγματοποιθκεί ςτισ Βρυξζλλεσ τθν Πζμπτθ 5 Δεκεμβρίου. 
 
Θ εκδιλωςθ κα δϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν ευκαιρία να λάβουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τισ προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων, οι οποίεσ κα είναι ανοικτζσ για το 2014 και το 2015 . Αυτζσ 
οι προςκλιςεισ αναμζνεται να καλφψουν τθν ενεργειακι απόδοςθ, ανταγωνιςτικι ενζργεια χαμθλϊν 
εκπομπϊν άνκρακα και ζξυπνεσ πόλεισ και κοινότθτεσ . Οι δραςτθριότθτεσ εκτείνονται από τθν 
ζρευνα ςτθν αγορά , ςυμπεριλαμβανομζνων των δραςτθριοτιτων που βαςίηονται ςτθν εμπειρία του 
προθγοφμενου προγράμματοσ Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ για τθ διευκόλυνςθ τθσ διείςδυςθσ 
ςτθν αγορά των ενεργειακϊν τεχνολογιϊν και υπθρεςιϊν, τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ 
και τθν επιτάχυνςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ενεργειακισ πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ.  
 
Θ εκδιλωςθ κα παρζχει μια εξαιρετικι ευκαιρία για τουσ δυνθτικοφσ ςυμμετζχοντεσ, για να λάβουν 
απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ τουσ και να καταλάβουν τισ νζεσ προςκλιςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα 
Ορίηοντασ 2020. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ εδϊ. 
 
ΕΜΔΘΝΩΘ ΔΙΜΣΤΩΘ ΓΙΑ ΣΡ «ΡΡΙΗΡΟΣΑ 2020», 29 ΟΡΕΞΒΡΙΡΤ 2013, ΣΡΑΒΡΤΡΓΡ 

 
Tο Κδρυμα Προϊκθςθσ Ζρευνασ ενθμζρωςε για τθ διεξαγωγι Εκδιλωςθσ Δικτφωςθσ (Brokerage 
Event) που διοργανϊνουν το Γερμανικό και το Γαλλικό Εκνικό θμείο Επαφισ Nanotechnologies, 
Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing (NMP NCP) ςε ςυνεργαςία με το 
πανευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network (Alsace), θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςτο 
τραςβοφργο, ςτισ 29 Νοεμβρίου 2013. 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να:  

 Ενθμερωκοφν από εκπροςϊπουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΗΟΝΣΑ 
2020» και τισ πρϊτεσ Προςκλιςεισ Τποβολισ Προτάςεων, οι οποίεσ αναμζνεται να 
ανακοινωκοφν το Δεκζμβριο 2013 

 υμμετζχουν ςε πρωτοβουλίεσ ανάπτυξθσ Δικτφων υνεργαςίασ για τθν υποβολι Προτάςεων 

 

ΓΕΟΙΜΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ 
 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/energy_infoday/infoday_energy_en.htm


Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μασ ςτο:   
  «Ενεργειακό Γραφείο» 

 

 

 
2 

Οκτώβριος 2013 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Ενεργειακού Γραφείου  

Κυπρίων Πολιτών  
ISSN 1986-4787 

(Public Private Partnerships - PPP) 

 υηθτιςουν και παρουςιάςουν τισ ιδζεσ τουσ ςε Διεκνζσ επίπεδο για τθν ανάπτυξθ νζων 
Προτάςεων 

 Πραγματοποιιςουν Διεκνείσ διαςυνοριακζσ επαφζσ για τθν ανάπτυξθ νζων ςυνεργαςιϊν 
(Business to Business – B2B Meetings) 

 υναφϊσ αναφζρεται ότι οι κφριεσ κεματικζσ ενότθτεσ τισ οποίεσ καλφπτει θ Εκδιλωςθ είναι οι 
ακόλουκεσ: 

•Nanotechnologies 
•Advanced Materials 
•Advanced Manufacturing and Processing 
•Energy Efficiency in Buildings (PPP –EeB) 
•Factories of the Future ( PPP – FoF) 
•Sustainable Process Industries (PPP – SPRIRE) 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται όπωσ εγγραφοφν (registration) για να ςυμμετάςχουν ςτθ υνάντθςθ και 
υποβάλουν το προφίλ τουσ το αργότερο μζχρι τισ 7 Νοεμβρίου 2013 
(http://www.b2match.eu/kets2014/ ). 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τον Επιςτθμονικό 
Λειτουργό Α του Ιδρφματοσ και Εκνικό θμείο Επαφισ (NCP NMP), κ. Ματκαίο πανό, 22 205049. 
 
 
3O

 ΕΣΘΙΡ ΦΕΣΙΒΑΝ ΞΘ ΜΤΒΕΡΟΘΣΙΜΩΟ ΡΡΓΑΟΙΞΩΟ ΕΣΙΑΕ ΣΡΤ ΦΡΙΣΘΣΕ ΜΑΙ ΣΘ NΕΡΝΑΙΑ   
 

Σο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ζλαβε μζροσ ςτο 3ο 
ετιςιο Φεςτιβάλ Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν 
πραγματοποίθςαν τθν  Σρίτθ, 8 Οκτωβρίου, το Κζντρο 
τιριξθσ ΜΚΟ ςε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο Κφπρου, 
ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ ςτθν Αγλαντηιά.  
 
τόχοσ των διοργανωτϊν για τθ φετινι διοργάνωςθ ιταν να 
φζρουν ςε επαφι με τουσ ΜΚΟ, φοιτθτζσ και νεαρά άτομα 
και να δϊςουν τθν ευκαιρία ςτουσ τελευταίουσ να γνωρίςουν 
το πλοφςιο και πολυκεματικό ζργο των Οργανιςμϊν, να εγγραφοφν ωσ εκελοντζσ ι και να εξετάςουν 
τθ δυνατότθτα πρακτικισ άςκθςισ τουσ και μελλοντικισ εργοδότθςισ τουσ.  
 
τθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν ο αρικμόσ ρεκόρ για τθν Κφπρο, 36 οργανϊςεισ, οι οποίεσ 
αντιπροςωπεφουν ζνα μεγάλο φάςμα των οργανιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Κφπρο και του 
ζργου το οποίο υλοποιοφν. Οι οργανιςμοί διατθροφςαν περίπτερα ςτα οποία διζνεμαν ενθμερωτικό 
υλικό ςτουσ φοιτθτζσ, ενζγραψαν δεκάδεσ εκελοντζσ και ςυμμετείχαν ςε διάφορεσ διαδραςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ.  

http://www.b2match.eu/kets2014/
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SERPENTE - ΕΟΕΡΓΕΙΑΜΘ ΑΟΑΒΑΘΞΙΘ ΤΦΙΣΑΞΕΟΩΟ ΜΣΙΡΙΩΟ ΞΕ ΖΞΦΑΘ ΣΑ ΜΣΙΡΙΑ ΣΡΠΙΜΩΟ ΑΡΧΩΟ 
 
Πραγματοποιικθκε τθν Πζμπτθ 17 Οκτωβρίου 2013 Θμερίδα 
που διοργανϊκθκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτϊν, με κζμα τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων 
δθμόςιων κτιρίων. Θ Θμερίδα διοργανϊκθκε ςτα πλαίςια 
υλοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ ζργου SERPENTE – 
«Τπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ τόχουσ μζςω τθσ 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων», που 
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ μζςω του Προγράμματοσ Διαπεριφερειακισ υνεργαςίασ INTERREG IVC.  
 
Βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου SERPENTE είναι θ βελτίωςθ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ δθμόςιων κτιρίων – με ζμφαςθ ςτα 
κτίρια τοπικϊν αρχϊν – που αςφαλϊσ προχποκζτει τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ των αρμόδιων 
φορζων ςτα  κζντρα  λιψθσ αποφάςεων, των 
εμπλεκόμενων φορζων και οργανιςμϊν και των ιδίων των 
πολιτϊν ςε μια κοινι προςπάκεια αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων και των εφαρμοςμζνων πρακτικϊν, 
με τισ δυνατότθτεσ και τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ για πιο ενεργειακά αποδοτικά δθμόςια κτίρια. 
θμαντικό είναι το γεγονόσ ότι ςτα πλαίςια του προγράμματοσ,  καταγράφονται και προωκοφνται 
ευρωπαϊκζσ καλζσ πρακτικζσ για μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, μζςα από δοκιμαςμζνεσ και 
πετυχθμζνεσ πρακτικζσ και λφςεισ. Αυτζσ οι καλζσ πρακτικζσ παρουςιάςτθκαν κατά τισ εργαςίεσ τθσ 
Θμερίδασ και διανεμικθκε ενθμερωτικό υλικό. τθν Κφπρο προςδιορίςκθκαν 3 καλζσ πρακτικζσ που 
αφοροφν κτίρια γραφείων (Νζο Δθμαρχείο Λευκωςίασ), ιςτορικά κτίρια (Δθμοτικι Βιβλιοκικθ 
τροβόλου) και ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ (Ολυμπιακό κολυμβθτιριο «Σάςςοσ Παπαδόπουλοσ» Διμου 
Γεροςκιπου, ιδιοκτθςίασ τοπικϊν αρχϊν, τα οποία παρουςιάςτθκαν αναλυτικά κατά τισ εργαςίεσ τθσ 
θμερίδασ. 
 
Σα κτίρια ευκφνονται για το 41% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ο 
τομζασ αυτόσ διευρφνεται, πράγμα που μετά βεβαιότθτασ κα αυξιςει τθν ενεργειακι κατανάλωςθ. 
τθν Κφπρο, το 2011, ο κτιριακόσ τομζασ ζχει καταναλϊςει το 30% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ. Σο ςυνολικό κόςτοσ για κατανάλωςθ ενζργειασ ςτον κτιριακό τομζα για το ίδιο ζτοσ 
εκτιμάται ότι ζχει ξεπεράςει τα 600 εκατομμφρια ευρϊ. φμφωνα με νομοκετικζσ απαιτιςεισ και όχι 
μόνο,  ο Δθμόςιοσ Σομζασ πρζπει να διαδραματίηει υποδειγματικό και παραδειγματικό ρόλο ςτθν 
προςπάκεια για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
 
τθν Κφπρο, μόνο ο δθμόςιοσ τομζασ καταναλϊνει περίπου 2-3% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ ςτθ χϊρα. Θ αντίςτοιχθ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ του δθμόςιου τομζα είναι 
περίπου 8% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ χϊρασ. 
 
τα δθμόςια κτίρια, όπωσ είναι τα ςχολεία, τα νοςοκομεία, κτίρια κοινωνικισ ςτζγαςθσ, ιςτορικά 
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κτίρια, κτίρια γραφείων, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, υπάρχει ςθμαντικό περικϊριο βελτίωςθσ και 
επιτακτικι ανάγκθ δράςθσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  
 
φμφωνα με νομοκετικζσ απαιτιςεισ τo 3% του ςυνολικοφ εμβαδοφ κερμαινόμενων ι/και 
ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτθτα και καταλαμβανόμενα από τθν κεντρικι δθμόςια διοίκθςθ 
ανακαινίηεται προκειμζνου να εκπλθρωκοφν τουλάχιςτον οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ενεργειακισ 
απόδοςθσ (Οδθγία 2012/27/ΕΕ). Επίςθσ, μετά τισ 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νζα κτίρια που ςτεγάηουν 
δθμόςιεσ αρχζσ ι είναι ιδιοκτθςία τουσ πρζπει να είναι κτίρια με ςχεδόν μθδενικι κατανάλωςθ 
ενζργειασ (Οδθγία 2010/31/ΕΕ). 
 
Σο ςθμερινό υπόδειγμα χριςθσ των φυςικϊν πόρων οδθγεί ςυχνά ςε ανεξζλεγκτθ κατανάλωςθ 
ενζργειασ, με άμεςθ ςυνζπεια τθν εξάντλθςθ των ενεργειακϊν πόρων και τθν υποβάκμιςθ του 
περιβάλλοντοσ. Οι προςπάκειεσ που γίνονται παγκόςμια ςυγκλίνουν προσ τον περιοριςμό τθσ 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ. Θ ορκι διαχείριςθ ςτθρίηεται ςτθν ορκολογικι χριςθ των ενεργειακϊν 
πόρων, ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, αλλά και ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Οι τοπικζσ 
διοικιςεισ διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτο μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, 
κακϊσ το 80% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα  ςυνδζονται με 
τθν αςτικι δραςτθριότθτα. Ζχουν πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των ενεργειακϊν 
πόρων τόςο ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ βιϊςιμων ενεργειακϊν ςχεδίων, όςο και ςτθ 
διαμόρφωςθ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. Ωσ καταναλωτζσ ενζργειασ, μποροφν να επιτφχουν 
ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ςτθν κακθμερινι τουσ λειτουργία εξοικονομϊντασ ζτςι οικονομικοφσ 
πόρουσ, ενϊ παράλλθλα αποτελοφν παράδειγμα για τθν τοπικι κοινωνία και τουσ πολίτεσ. 
 
Επίςθσ ςτθν Θμερίδα παρουςιάςτθκαν τεχνικζσ λφςεισ για τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 
δθμόςιων κτιρίων, θ ςχετικι νομοκεςία αλλά και οι μθχανιςμοί υποβοικθςθσ των ενεργειακϊν 
αναβακμίςεων. Μπορείτε να ανατρζξετε ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου SERPENTE http://www.serpente-
project.eu ι του Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν www.cea.org.cy . 
 

 

     

http://www.serpente-project.eu/
http://www.serpente-project.eu/
http://www.cea.org.cy/
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ΕΟΙΧΤΡΟΣΑ ΣΡ ΤΞΦΩΟΡ ΣΩΟ ΔΘΞΑΡΧΩΟ:  
ΠΕΡΙΡΣΕΡΡΙ ΤΞΞΕΣΕΧΡΟΣΕ — ΜΑΝΤΣΕΡΑ ΧΕΔΙΑ ΔΡΑΘ ΓΙΑ ΣΘ ΒΙΩΙΞΘ ΕΟΕΡΓΕΙΑ ΣΡΠΙΜΩΟ ΑΡΧΩΟ  
 
Πραγματοποιικθκε ςτισ 4 Οκτωβρίου 2013, ςτο 
ξενοδοχείο Hilton Cyprus, υνάντθςθ τρογγυλισ 
Σραπζηθσ με κζμα «Ανταλλαγι τοπικϊν 
ενεργειακϊν δεδομζνων για το φμφωνο των 
Δθμάρχων». Θ ςυνάντθςθ αυτι διοργανϊκθκε 
ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν ζργων 
SEAP+ και Meshartility, τα οποία ςτοχεφουν ςτθν 
υποβοικθςθ τθσ εκπόνθςθσ χεδίων Δράςθσ για 
τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια Σοπικϊν Αρχϊν. Σα δφο αυτά 
ζργα ςυγχρθματοδοτοφνται από το πρόγραμμα 
«Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ».  
 
Οι Σοπικζσ Αρχζσ μποροφν να ςυνδράμουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και να μειϊςουν τισ 
εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςτθν επικράτειά τουσ τουλάχιςτον κατά 20% μζχρι το 2020. Για να 
το πετφχουν αυτό, αναπτφςςουν χζδια Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια (ΔΒΕ) εφαρμόηουν μζτρα 
για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν αφξθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. Αυτζσ 
οι προςπάκειεσ υποςτθρίηονται ιςχυρά από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το Γραφείο του υμφϊνου των 
Δθμάρχων και τισ Δομζσ Τποςτιριξθσ του όπωσ είναι οι Ενϊςεισ Σοπικϊν Αρχϊν και τα Ενεργειακά 
Γραφεία. 
 
τθ ςυνάντθςθ αυτι τονίςτθκε ότι οι Σοπικζσ Αρχζσ για τθν εκπόνθςθ του χεδίου Δράςθσ για τθ 
Βιϊςιμθ Ενζργεια είναι ςθμαντικό να ςυλλζγουν αξιόπιςτα ενεργειακά δεδομζνα ςτθν κατάλλθλθ 
μορφι, κατθγοριοποιθμζνα ανά τομζα και να αναλφουν τισ ενεργειακζσ ςυμπεριφορζσ διάφορων 
ομάδων καταναλωτϊν που βρίςκονται εντόσ τθσ επικράτειάσ τουσ. 
 
Επιπρόςκετα αναγνωρίςτθκε ο ρόλοσ τθσ Αρχισ Θλεκτριςμοφ Κφπρου 
ςτθ διάκεςθ αξιόπιςτων δεδομζνων θλεκτρικισ ενζργειασ ςε επίπεδο 
τοπικισ αρχισ και τθσ απονεμικθκε τιμθτικι πλακζτα για τθ 
ςυνειςφορά τθσ ςτθν παροχι ενεργειακϊν δεδομζνων προσ το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν για ςκοποφσ εκπόνθςθσ 
χεδίων Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια Σοπικϊν Αρχϊν και 
υπογράφθκε Μνθμόνιο υνεργαςίασ. 
 
Οι νζεσ Σοπικζσ Αρχζσ που υπζγραψαν το φμφωνο των Δθμάρχων και ςυμμετζχουν ςτα ζργα SEAP+ 
και Meshartility είναι οι Διμοι Λευκωςίασ και Δερφνειασ κακϊσ και οι Κοινότθτεσ Αγροφ, Επιςκοπισ, 
Λυκροδόντα και Πλατρϊν. Αυτζσ οι Σοπικζσ Αρχζσ ζχουν δεςμευτεί να μειϊςουν τισ εκπομπζσ 
διοξειδίου του άνκρακα το ζτοσ 2020 κατά τουλάχιςτον 20% ςε ςχζςθ με τισ υφιςτάμενα επίπεδα 
εκπομπϊν, μζςω τθσ υλοποίθςθσ δράςεων ενεργειακισ απόδοςθσ και ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ. 
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τθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν εκπρόςωποι Σοπικϊν Αρχϊν, κυβερνθτικϊν τμθμάτων, επιςτθμόνων, 
ακαδθμαϊκϊν, οργανιςμϊν, ςυνδζςμων επιχειριςεων. Σο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ζχει 
εκπονιςει μζχρι ςιμερα 16 χζδια Δράςθσ για Βιϊςιμθ Ενζργεια ςε 16 Διμουσ και Κοινότθτεσ τθσ 
Κφπρου. 

 
 
 
 

 
ΣΡΑΣΘΓΙΜΡ ΖΡΓΡ ELIH-MED «ΑΤΠΘΘ ΣΘ ΕΟΕΡΓΕΙΑΜΘ ΑΠΡΔΡΘ Ε ΜΑΣΡΙΜΙΕ ΧΑΞΘΝΡΤ ΕΣΘΙΡΤ 

ΕΙΡΔΘΞΑΣΡ» WWW.ELIH-MED.EU 
 
τα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου ELIH MED ςτθν Κφπρο, πραγματοποιοφνται επεμβάςεισ 
αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 25 κατοικιϊν ευάλωτων καταναλωτϊν. Οι επεμβάςεισ 
χρθματοδοτοφνται 85% από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
και 15% από τισ ςυμμετζχουςεσ Σοπικζσ Αρχζσ και τον Κυπριακό Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Γθσ (ΚΟΑΓ). 
 
Επιπρόςκετα, θ Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου παραχϊρθςε δωρεάν τουσ ζξυπνουσ μετρθτζσ και μζλθ 
του υνδζςμου Εταιριϊν Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ Κφπρου ζχουν παραχωριςει δωρεάν 
φωτοβολταϊκά ςυςτιματα που εγκαταςτάκθκαν με το ςφςτθμα ςυμψθφιςμοφ ενζργειασ.  
 
Για πρϊτθ φορά ςτθν Κφπρο υπάρχουν ςτοιχεία, μζςω τθσ εγκατάςταςθσ των ζξυπνων μετρθτϊν, 
καταγραφισ ανά 15λεπτο των καταναλϊςεων θλεκτρικισ ενζργειασ και προφίλ των χρθςτϊν, που 
εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των νοικοκυριϊν χαμθλοφ ετιςιου ειςοδιματοσ. Επίςθσ, κα 
εγκαταςτακοφν καταγραφικζσ ςυςκευζσ για τθν αποτφπωςθ τθσ κατανάλωςθσ ανά θλεκτρικι 
ςυςκευι ςε αυτι τθν ομάδα οικιακϊν καταναλωτϊν. Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ζχουν μεγάλθ διείςδυςθ 
ςτθ κακθμερινότθτα του ανκρϊπου ςε βακμό να είναι πλζον άμεςα εξαρτϊμενοσ από τθ λειτουργία 
τουσ. Κάκε χρονικι ςτιγμι τίκενται εντόσ ι εκτόσ λειτουργίασ εκατοντάδεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων καταναλωτϊν τθ δεδομζνθ ςτιγμι.  
 
Σα αποτελζςματα των εργαςιϊν των πρϊτων επεμβάςεων είναι εντυπωςιακά, όπωσ φαίνεται από τισ 
πιο κάτω φωτογραφίεσ από τισ επεμβάςεισ ςε κατοικία ςτθν Ζγκωμθ. 
 

  

Φωτογραφία: πριν από τισ επεμβάςεισ μετά από τισ επεμβάςεισ 
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Πραγματοποιικθκε ςτισ 17-19 επτεμβρίου 2013 ςτθ Λουμπλιάνα τθσ λοβενίασ, ςυνάντθςθ όπου 
ςυηθτικθκε θ πρόοδοσ του ζργου ELIHMED και παρουςιάςτθκε θ πρόοδοσ των εργαςιϊν ςτισ 
κατοικίεσ που επιλζγθκαν για πιλοτικι εφαρμογι ενεργειακϊν επεμβάςεων. Σθσ ςυνάντθςθσ των 
εταίρων ςτθ Λουμπλιάνα, ακολοφκθςε κοινι ςυνάντθςθ μεταξφ των εταίρων του ζργου ELIHMED και 
MARIE όπου ςυηθτικθκε το κείμενο με «Προτάςεισ Πολιτικισ για τα Ευρωπαϊκά Θεςμικά Όργανα» 
που ζχει ετοιμαςτεί για τα κζματα αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατοικιϊν ςτθ Μεςόγειο.  

 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου www.elih-med.eu  
 
Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ. 
 

  
 

 
 
 

 
COHESION POLICY SUPPORT FOR SUSTAINABLE ENERGY 

 
Νωρίτερα αυτό το μινα , κατά τθ διάρκεια του Open Days , το φμφωνο 
των Δθμάρχων, με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Πολιτικισ και ΓΔ 
Ενζργειασ, οργάνωςε ζνα ςυνζδριο για το νζο πολυετζσ δθμοςιονομικό 
πλαίςιο 2014-2020 και τισ ςυνζπειζσ του για τθ βιϊςιμεσ ενεργειακζσ 
επενδφςεισ ςτθν Ευρϊπθ. 
 

Ο Ramon Luis Valcárcel Siso, Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ των Περιφερειϊν, ο οποίοσ άνοιξε τθν 
εκδιλωςθ, μίλθςε για τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ ςτουσ τομείσ των ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ και εξοικονόμθςθσ ενζργεκασ, και ξεχϊριςε τον ρόλο των περιφερειϊν και των 
διμων και κοινοτιτων, που ζχουν θγετικό ρόλο να διαδραματίςουν. Αλλά επίςθσ ο Siso επεςιμανε 
επίςθσ τα προβλιματα που οι τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ αντιμετωπίηουν ωσ αποτζλεςμα τθσ 
δθμοςιονομικισ λιτότθτασ και τθσ ζλλειψθσ πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ. 
 
Σο χζδιο δζςμθσ νομοκετικϊν μζτρων τθσ Επιτροπισ για τθν πολιτικι ςυνοχισ τθν περίοδο 2014-
2020 ζχει ςχεδιαςτεί για να εξαςφαλίςει ότι αυτά τα ταμεία τθσ ΕΕ - που αποτελοφν το μεγαλφτερο 
τμιμα των δαπανϊν τθσ ΕΕ, ϊςτε να ςτοχεφουν τουσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ τθσ Ευρϊπθσ για τθν 
ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ: Ευρϊπθ 2020 .  
 
Μεταξφ των κορυφαίων προτεραιοτιτων είναι βιϊςιμθ ενζργεια . φμφωνα με τθν Maud Skäringer 
τθσ ΓΔ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, πάνω από 20 διςεκατομμφρια ευρϊ κα διατεκοφν για επενδφςεισ 
ςτθν ενεργειακι απόδοςθ και τθν ανανεϊςιμθ ενζργεια ςτθ νζα περίοδο χρθματοδότθςθσ. Οι 

ΟΕΑ ΑΠΡ ΒΡΤΠΕΝΝΕ 
 

http://www.elih-med.eu/


Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μασ ςτο:   
  «Ενεργειακό Γραφείο» 

 

 

 
8 

Οκτώβριος 2013 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Ενεργειακού Γραφείου  

Κυπρίων Πολιτών  
ISSN 1986-4787 

επενδφςεισ αυτζσ ζχουν ςκοπό να λειτουργιςουν ωσ ζναυςμα για τθν προςζλκυςθ ιδιωτικϊν πόρων 
και ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ των χρθματοοικονομικϊν μζςων ςτα κράτθ μζλθ. Ο ςτόχοσ είναι να 
ςυμπλθρϊνουν τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ εδϊ. 
 

 
BUILD UP SKILLS - IEE SUSTAINABLE BUILDING WORKFORCE INITIATIVE, ΝΘΠΘ 28 ΟΡΕΞΒΡΚΡΤ 2013 

 
Ο οδθγόσ για τθν υποβολι προτάςεων 2013 για BUILD UP Skills είναι τϊρα διακζςιμοσ και το 
θλεκτρονικό ςφςτθμα υποβολισ είναι ανοιχτι. Θ προκεςμία για τθν υποβολι αιτιςεων είναι μζχρι 
τισ 28 Νοεμβρίου 2013, 17:00 (ϊρα Βρυξελλϊν). Μθν χάςετε αυτι τθν ευκαιρία χρθματοδότθςθσ, αν 
ζχετε ζνα ζργο το οποίο υποςτθρίηει τισ δραςτθριότθτεσ για τθ δθμιουργία ι τθν αναβάκμιςθ 
μεγάλθσ κλίμακασ προςόντα και προγράμματα κατάρτιςθσ, με βάςθ τισ ςυςτάςεισ του BUILD UP 
Skills Πυλϊνα Ι.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ.  
 
ΠΡΡΜΝΘΘ ΤΠΡΒΡΝΘ ΠΡΡΣΑΕΩΟ ΓΙΑ ΣΘ ΔΡΑΘ ΤΞΞΕΣΡΧΘ Ε ΔΙΕΘΟΕ ΤΟΕΔΡΙΡ 

 
Με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ δικτφωςθσ των κυπριακϊν φορζων και διεφρυνςθ των 
ευκαιριϊν τουσ για ςυμμετοχι ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, τθν ανταλλαγι γνϊςεων, εμπειριϊν 
και καλϊν πρακτικϊν και τθ μεταφορά τεχνολογίασ και καινοτομίασ, το Κδρυμα προκιρυξε 
Πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων, που φζρει τον κωδικό «ΜΕΣΡΑ/ΤΝΔ/1013» και εντάςςεται ςτο 
πλαίςιο τθσ Δράςθσ «υμμετοχι ςε Διεκνζσ υνζδριο» του Προγράμματοσ «Μζτρα Τποςτιριξθσ 
Διεκνοφσ Δικτφωςθσ» τθσ ΔΕΜΘ Προγραμμάτων 2009-2010. 
 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςτα €80,000, με μζγιςτο επιλζξιμο ποςό 
για κάκε φορζα τα €1,500 (βάςθ πραγματικοφ κόςτουσ). Θ Πρόςκλθςθ απευκφνεται ςε ερευνθτικοφσ 
και ακαδθμαϊκοφσ οργανιςμοφσ, επιχειριςεισ κακϊσ και κοινωφελείσ οργανιςμοφσ που ζχουν τθν 
ζδρα τουσ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία, οι οποίοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςε Εκδθλϊςεισ 
Διεκνοφσ Δικτφωςθσ που διοργανϊνονται, κατά κφριο λόγο, ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν 
προγραμμάτων που ςυμμετζχει ι διαχειρίηεται το Κδρυμα, όπωσ είναι το Δίκτυο Enterprise Europe 
Network και το Πρόγραμμα Ορίηοντασ 2020.  
 
Οι Εκδθλϊςεισ Διεκνοφσ Δικτφωςθσ που κα καλφπτει θ εν λόγω Πρόςκλθςθ, κα ανακοινϊνονται ςτον 
ιςτοχϊρο του Ιδρφματοσ ςτθ διεφκυνςθ www.research.org.cy , ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ενϊ οι 
αιτιςεισ πρζπει να υποβάλλονται τουλάχιςτον ζνα μινα νωρίτερα από το προγραμματιηόμενο 
υνζδριο. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι Εκδθλϊςεισ  που κα διεξαχκοφν κατά το ζτοσ 2013 (Οκτϊβριοσ - 

ΠΡΡΜΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΠΡΒΡΝΘ ΠΡΡΣΑΕΩΟ 

http://www.managenergy.net/articles/35#.UnlQQxBFf1X
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://www.research.org.cy/
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Δεκζμβριοσ), όπου οι αιτιςεισ μποροφν να υποβάλλονται τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) μζρεσ πριν 
από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ Εκδιλωςθσ.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τον αρμόδιο 
Λειτουργό του Ιδρφματοσ κ. Ανδρζα Παπαδόπουλο ςτο τθλζφωνο: 22205056 και ςτο θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: apapadopoulos@research.org.cy.  
 
DELIVERING ON SKILLS FOR GROWTH AND JOBS, CALL FOR PROPOSALS VP/2013/010  
 
Θ πρόςκλθςθ είναι ςχετικι με τθν «Επίτευξθ των δεξιοτιτων για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ». 
Ζνα είδοσ τθσ δράςθσ είναι θ προϊκθςθ πράςινων κζςεων εργαςίασ και ζνα του καλυπτόμενου 
τομζα των καταςκευϊν. 
Για περιςςότερεσ ερωτιςεισ και πλθροφορίεσ, e-mail επικοινωνίασ είναι το εξισ : EMPL-VP-2013-
010@ec.europa.eu ι θ ιςτοςελίδα. 
 

 

 
 
 
 
 

 

ΕΞΙΟΑΡΙΑ ΜΑΣΑΡΣΙΘ ΕΟΕΡΓΕΙΑΜΡΤ ΓΡΑΦΕΙΡΤ ΕΠΙΧΡΡΘΓΘΞΕΟΑ ΑΠΡ ΣΘΟ ΑΡΧΘ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΑΟΘΡΩΠΙΟΡΤ 

ΔΤΟΑΞΙΜΡΤ 
 
Σο Ενεργειακό Γραφείο διοργανϊνει 3 εμινάρια κατάρτιςθσ ςτα πιο κάτω κζματα: 

 Χριςεισ και εφαρμογζσ τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργεια ςτον οικιακό τομζα», 21-22 
Νοεμβρίου 2013 

 Ενεργειακι Απόδοςθ Κτιρίων και Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, 27-28 Νοεμβρίου 2013 

 Passive House Standard – Ειςαγωγικό εμινάριο ςτο πρότυπο καταςκευισ που εξοικονομεί 90% 
ενζργεια ςτα κτίρια, 5-6 Δεκεμβρίου 2013 
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν 
κα Μαρία Ιωαννίδου ςτα τθλζφωνα: 22667716, 22667726, φαξ 22667736 και email:  
Μaria.Ιoannidou@cea.org.cy  
 

ΤΟΕΔΡΙΡ SMART CITY CHANGE THE WORD 19-21 ΟΡΕΞΒΡΙΡΤ 2013, ΣΘ ΒΑΡΜΕΝΩΟΘ ΣΘ ΙΠΑΟΙΑ 
 

Οι πόλεισ είναι ο κφριοσ ςυντελεςτισ για τισ εκπομπζσ CO2 ςτθν Ευρϊπθ 
και ςτθν Αμερικι. Ζτςι προςκαλείςτε ςτο ςυνζδριο που περιλαμβάνει 
βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και των 
μεταφορϊν, αφξθςθ τθσ παραγωγισ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, 

ΕΞΙΟΑΡΙΑ/ ΤΟΕΔΡΙΑ / ΕΜΔΘΝΩΕΙ/ ΕΜΘΕΕΙ 

mailto:apapadopoulos@research.org.cy
mailto:EMPL-VP-2013-010@ec.europa.eu
mailto:EMPL-VP-2013-010@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes
mailto:Μaria.Ιoannidou@cea.org.cy
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ανάπτυξθ νζων μεκόδων για τθ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ, αφξθςθ τθσ παραγωγισ ενζργειασ ςε αςτικι 
περιοχι, μείωςθ των ενεργειακϊν αναγκϊν και των περιβαλλοντικϊν τουσ επιπτϊςεων. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 
 

ACI SMART METERING SUMMIT, ΣΙ 20-21 ΟΡΕΞΒΡΙΡΤ 2013, ΣΘ ΒΑΝΕΣΑ 

 
Θ ACI Smart Metering SUMMIT κα λάβει χϊρα ςτθ Βαλζτα τθσ Μάλτασ ςτισ 20-21 Νοεμβρίου 2013. 
Κατά τθ διιμερθ εκδιλωςθ κα ςυγκεντρωκοφν βαςικοί ενδιαφερόμενοι φορείσ του κλάδου, όπωσ 
οργανιςμοί κοινισ ωφζλειασ, εκπρόςωποι του ΔΜ, ζμποροι τεχνολογιϊν αξιοποίθςθσ των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, προμθκευτζσ μετρθτϊν, ΜΚΟ κ.α. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 
 

EREC2013 ΔΙΑΜΕΨΘ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΟΕΩΙΞΕ ΠΘΓΕ ΕΟΕΡΓΕΙΑ ΣΘΟ ΕΤΡΩΠΘ, ΣΙ 28 ΟΡΕΞΒΡΙΡΤ 2013, 
ΣΙ ΒΡΤΠΕΝΝΕ ΣΡ ΒΕΝΓΙΡ 
 
Προςκαλείςτε ςτθ Διάςκεψθ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ όπου κα 
ςυμμετζχουν 500 ευρωπαϊκοί και εκνικϊν φορείσ χάραξθσ πολιτικισ, 
εκπρόςωποι βιομθχανιϊν, εμπειρογνϊμονεσ, ερευνθτζσ. τθ διάςκεψθ κα 
ςυηθτθκοφν οι τάςεισ τθσ αγοράσ, οι νομοκετικζσ εξελίξεισ, κακϊσ και οι 
μελλοντικζσ ςτρατθγικζσ για τθν ενζργεια.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορείσ πατιςτε εδϊ. 
 

PLATTS ΠΑΓΜΡΞΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΟΕΡΓΕΙΑ  

 
Σα Platts Global Energy Awards τιμοφν για 15 ςυνεχι χρονιά τθν αριςτεία και τα επιτεφγματα των 
εταιριϊν και των ιδιωτϊν τθσ παγκόςμιασ ενεργειακισ βιομθχανίασ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν υποψθφιότθτα μζχρι τισ 16 επτεμβρίου 2013 
ςτισ 30 επτεμβρίου 2013 κα ανακοινωκοφν οι φιναλίςτ και τα βραβεία κα απονεμθκοφν τθν Πζμπτθ, 
12 του Δεκεμβρίου 2013, ςτο ξενοδοχείο Waldorf Astoria ςτθ Νζα Τόρκθ ςε μια εορταςτικι εκδιλωςθ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ.  

http://www.smartcityexpo.com/en/event
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-esm1.asp
http://www.erec2013.org/en/home_95.aspx
http://geaweb.platts.com/
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