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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΕΜΠΤΗ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
διοργάνωσαν την πρώτη Τελετή Απονομής Βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο.
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας
Κύπρου, στην παλιά Πόλη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Buy
Smart+ που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη” της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στόχος του έργου Buy Smart+, στο οποίο το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει ως
εταίρος, είναι η προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και των ενεργειακά αποδοτικών
προϊόντων στην Ευρώπη.
Η απονομή των βραβείων Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, καθώς και δύο τιμητικών διακρίσεων
πραγματοποιήθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κύριο Νίκο
Κουγιάλη.
Απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων σε αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορεί:


Το 1ο βραβείο αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος Φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων απονεμήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.



Το 2ο βραβείο αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική
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Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων απονεμήθηκε στο Δήμο Αγίου Αθανασίου.


Το 3ο βραβείο αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων απονεμήθηκε στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.



Το βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές στην κατηγορία μηχανογραφικός
εξοπλισμός και ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης απονεμήθηκε στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας.



Το βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για

αγορές στην κατηγορία

φωτισμός

απονεμήθηκε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.


Το βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές στην κατηγορία επιβατικά οχήματα
απονεμήθηκε στην CYTA.



Το βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές στην κατηγορία κλιματιστικά
απονεμήθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου.



Το βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές στην κατηγορία κτιριακές
κατασκευές απονεμήθηκε στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο



Τιμητική Διάκριση για την ανέγερση κτιρίου χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, για το νέο
Δημαρχείο Λευκωσίας, απονεμήθηκε στο Δήμο Λευκωσίας.



Τιμητική Διάκριση για αναπαλαίωση και ανέγερση κτιρίου χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης, για το Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, απονεμήθηκε στο Δήμο Στροβόλου

Στην τελετή απονομής βραβείων παρευρέθηκαν περισσότερα από 80 άτομα, εκπρόσωποι
κοινοβουλευτικών κομμάτων, υπουργείων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών, οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικούς συνδέσμους
και ιδιωτικούς οργανισμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ EUREM - EUROPEAN
ENERGY MANAGERS ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε από το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών η απονομή
πιστοποιητικών
παρακολούθησης
σε
10
συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση για τους
Διαχειριστές Ενέργειας (EUREM), μετά από την
επιτυχή παρακολούθηση 126 ωρών εκπαίδευσης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM είναι ένα
τυποποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Ευρωπαίους Διαχειριστές Ενέργειας (European Energy
Managers) που συνδυάζει θεωρητικά μαθήματα, ασκήσεις προσωπική εκμάθηση και πρακτική
εργασία. Χαρακτηριστικό του προγράμματος EUREM είναι ότι όλες οι χώρες χρησιμοποιούν την ίδια
μέθοδο και τυποποιημένο εκπαιδευτικό υλικό που τροποποιείται μόνο για να προσαρμοστεί
κατάλληλα στις ειδικές συνθήκες κάθε χώρας. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ένα υψηλού επιπέδου
πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο προσφέρει στους συμμετέχοντες διευρυμένες γνώσεις σε
ενεργειακά θέματα και πρακτικές γνώσεις για υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
To έργο EUREMplus συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και από την Κύπρο συμμετέχει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών.
Για περισσότερες πλροφορίες πατήστε εδώ.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συνόδευσε
ομάδα μαθητών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκή Εβδομάδας
Κινητικότητας του Δήμου Αγλαντζιάς. Ο Δήμος Αγλαντζιάς
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας
διοργανώνσε διαδρομές μαθητών των δημοτικών
σχολείων της Αγλαντζιάς με τα Λεωφορεία του ΟΣΕΛ, από
τα σχολεία τους προς την Πλατεία Σολωμού, όπου εκεί με
τα πόδια μετέβησαν στο Λεβέντειο Μουσείο και στη
Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία.
Στόχος των διαδρομών είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά
με τα εναλλακτικά μέσα μαζικής μεταφοράς, πέρα από την καθιερωμένη χρήση του αυτοκινήτου.
Κατά τη διάρκεια της μετάβασης με το λεωφορείο θα δοθούν φύλλα εργασίας στα παιδιά σχετικά με
τη βιώσιμη κινητικότητα και την ενέργεια, όπου λειτουργοί του Δήμου θα αναπτύξουν με τα παιδιά.
Το Ενεργειακό Γραφείο στηρίζοντας δράσεις για τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς χάρισε εκπαιδευτικά
φύλλα εργασίας σε όλους τους μαθητές που έλαβαν μέρος στις διαδρομές.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΒΔΟΜΆΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας που διοργάνωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος
με την Επίτροπο Περιβάλλοντος και τους Δήμους
Μείζονος Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε στις 20
Σεπτεμβρίου 2014 κοινή εκδήλωση στην οποία έλαβε
μέρος το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ο
καθιερωμένος ποδηλατικός γύρος και ενημέρωση του
κοινού από τους συμμετέχοντες φορείς και οργανισμούς
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – SEAP+
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία
συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται
εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι
υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το
στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

4
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Βρείτε μας στο:

«Ενεργειακό Γραφείο»

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών
ISSN 1986-4787

Σεπτέμβριος 2014
Το έργο SEAP-PLUS είχε ως στόχο να συνεισφέρει στην επιτυχή εφαρμογή του Συμφώνου των
Δημάρχων:


Προωθώντας την πρωτοβουλία του ΣτΔ μέσω της προσχώρησης σε αυτό περισσότερων
τοπικών και περιφερειακών αρχών είτε ως Υπογράφοντες είτε ως Δομές Υποστήριξης
αντίστοιχα



Υποστηρίζοντας την υποβολή περισσότερων και πιο ποιοτικών Σχεδίων Δράσης για τη
Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ)



Διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αρχών και
των παρόχων ενέργειας



Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ έμπειρων και λιγότερο
έμπειρων περιφερειακών φορέων



Προωθώντας την ενσωμάτωση των ΣΔΒΕ στις περιφερειακές πολιτικές



Ενισχύοντας τη χρήση Ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το
ELENA, το JESSICA, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κτλ από τις τοπικές αρχές



Ενημερώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές και
παρόχους ενέργειας

Στις 18-19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία η τελική συνάντηση των εταίρων του
έργου. Έγινε επισκόπηση της υλοποίησης του έργου και της τεχνικής βοήθειας που παρείχαν οι
εταίροι προς τις τοπικές αρχές για τον καταρτισμό ΣΔΒΕ. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
που έχουν επιτευχθεί κατά την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων
εταίρων όσο αφορά τον καταρτισμό και υλοποίηση ΣΔΒΕ.

Συνάντηση εταίρων του έργου SEP PLUS στην Λευκωσία

5
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Βρείτε μας στο:

«Ενεργειακό Γραφείο»

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών
ISSN 1986-4787

Σεπτέμβριος 2014
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου SEAP+ που έχουν επιτευχθεί στην Κύπρο μέσω των
δράσεων του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών είναι:
1. Πολιτική δέσμευση για υπέρβαση των στόχων του 2020 μέσω της υπογραφής του Συμφώνου
των Δημάρχων από το Δήμο Λευκωσίας και τις Κοινότητες Λυθροδόντα και Πλατρών.
2. Εκπόνηση ΣΔΒΕ για το Δήμο Λευκωσίας και τις Κοινότητες Λυθροδόντα και Πλατρών.
3. Επίσημη έγκριση των ΣΔΒΕ από τα Συμβούλια των Τοπικών Αρχών και υποβολή τους στη
Γραμματεία του Συμφώνου των Δημάρχων.
4. Έναρξη υλοποίησης των τοπικών ΣΔΒΕ μέσω της πραγματοποίησης των πρώτων
«Ενεργειακών Δράσεων».
5. Ανάπτυξη συνεργασίας τοπικών αρχών για την υλοποίηση κοινών «Ενεργειακών Δράσεων».
6. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ενεργειακού Γραφείου και της ΑΗΚ (Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου), του ΣΕΑΠΕΚ (Συνδέσμου Εταιριών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Κύπρου) και του ΠΑΣΕΕΞΕ (Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας)
για την εδραίωση συνεργασίας στον τομέα συλλογής και επεξεργασίας ενεργειακών
δεδομένων που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της προόδου των ΣΔΒΕ.
7. Ολοκλήρωση 6 συναντήσεων εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ του
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και του Ενεργειακού Γραφείου της Περιφέρειας της
Κοσένζας στην Ιταλία. Εδραίωση μελλοντικής εργασίας μέσω της υπογραφής Μνημονίου
Συνεργασίας.
8. Ετοιμασία εγχειριδίου με κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση ΣΔΒΕ από τις Τοπικές
Αρχές.
9. Αναγνώριση του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών ως εγκεκριμένη «Δομή
Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων» στην Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.seap-plus.eu

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών φιλοξένησε εκπροσώπους από την Ευρώπη (Ενεργειακών
Γραφείων, Τοπικών Αρχών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων) για μία διήμερη συνάντηση στις 25-26
Σεπτεμβρίου 2014, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BEAST "Beyond
Sustainable Energy Actions" το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για
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την Ευρώπη.
Ο βασικός στόχος του έργου BEAST για την Κύπρο είναι να εντοπιστούν 3 έργα προτεραιότητας όπως
προκύπτουν μέσα από τα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια των τοπικών αρχών της Κύπρου
και να υποστηριχτεί η υλοποίηση τους μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας, τη λεπτομερή ανάλυση
τους και την αναζήτηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων
χρηματοδότηση τους.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας της συνάντησης
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο δημαρχείο του Στροβόλου όπου
έγινε ενημέρωση σχετικά με το σύστημα κοινής χρήσης
ποδηλάτων. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης του
Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου από το Δήμαρχο Δρ Λάζαρο
Σαββίδη, ο οποίος επεξήγησε και τους ενεργειακούς στόχους του
Δήμου που προκύπτουν από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ). Λεπτομέρειες για την ενεργειακή
αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου δόθηκαν από τον μελετητή
Δρ Κυριάκο Τσιηφτέ.
Οι ευρωπαίοι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για
επιτόπια επίσκεψη στους χώρους που γίνονται οι
εργασίες για την ανέγερση του νέου δημαρχείου
Λευκωσίας. Ο στόχος αυτής της επίσκεψης ήταν η
ανάλυση από την κυρία Αθηνά Παπαδοπούλου, των
καλύτερων πρακτικών που θα εφαρμοστούν για την
κατασκευή κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
έργου πατήστε εδώ.
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10Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «SAVENERGY 2014» & 7Η ΈΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ENVIROTEC 2014» 19 -21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Πραγματοποιήθηκε στην Κρατική Έκθεση στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2014
η 10η Έκθεση Εξοικονόμηση Ενέργεια “SAVENERGY 2014” και της 7η
Έκθεση Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος “ENVIROTEC 2014”, οι
οποίες διοργανώνονται από την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων
(ΟΕΒ) με τη συνεργασία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και του Υπουργείου
Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε εκ μέρους του Προέδρου της
Δημοκρατίας ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης
Στην Ομιλία του ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Χρίστος Μιχηαηλίδης
αναφέρθηκε στην απήχηση που είχε η Έκθεση “SAVENERGY” στα 10
χρόνια λειτουργίας της. Τόνισε πως η “SAVENERGY” συνέβαλε ώστε
χιλιάδες συμπατριώτες μας (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) να
αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
εξοικονόμησης ενέργειας και να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό
τους κόστος.
Στις δυο Εκθέσεις της ΟΕΒ συμμετείχαν 75 Εκθέτες οι οποίοι
παρουσίασαν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες όπως φωτοβολταϊκά
συστήματα, συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τη χρήση
Ανανεώσιμων
Πηγών
Ενέργειας,
Ηλιακούς
Θερμοσίφωνες,
θερμομονωτικά υλικά, ηλεκτρικά οχήματα, πληροφοριακά συστήματα
ελέγχου της τάσης του Ηλεκτρικού Ρεύματος, συστήματα διαχείρισης
και επεξεργασίας νερού αφαλάτωσης, φίλτρανση και αποσκλήρυνση του νερού, συστήματα και
εξοπλισμός ανακύκλωσης ύδρευσης και άρδευσης, φίλτρα νερού και αέρα, βιολογικό καθαρισμό,
συστήματα εξοικονόμησης του νερού και πολλά άλλα.
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8Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και η Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για να αναγνωρίσουν και
επιβραβεύσουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιτυγχάνουν
τα καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας
στα υποστατικά τους, απονέμουν κάθε χρόνο Ειδικό Βραβείο
Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ο θεσμός του βραβείου στοχεύει επίσης,
στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των οικιακών
καταναλωτών ενέργειας σε προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής
ενέργειας με τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
H επιλογή των βραβευθέντων έγινε από ειδική επιτροπή αξιολόγησης η οποία αποφάσισε ομόφωνα
όπως:
•Για την κατηγορία φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα απονεμηθεί
δίπλωμα και χρηματικό βραβείο ύψους Є1.700 στον κ. Αντώνη Βασίλη, ο οποίος προέβη στην
αποδοτικότερη επένδυση σε προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και του έχει χορηγηθεί η ανάλογη επιδότηση στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής
Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το έτος
2013.
•Για την κατηγορία “φυσικά και νομικά” πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα το 8ο
Βραβείο Εξοικονόμησης Ενέργειας απονεμηθεί εξίσου στις επιχειρήσεις Vassos Eliades Ltd και
Sigma Bakeries Ltd με δίπλωμα και χρηματικό βραβείο ύψους €4.250 στην κάθε επιχείρηση.
Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση
Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι δύο εταιρείες προέβησαν στις
αποδοτικότερες επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας το έτος 2013.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
Ανακοινώθηκε οδηγία για την δημιουργία υποδομών για εναλλακτικά
καύσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος έχει δύο χρόνια για
να καταρτίσει μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης καυσίμων, η
οποία θα τεθεί στα νέα σημεία επαναφόρτισης και στα σημεία
ανεφοδιασμού για τα διάφορα είδη των "καθαρών καυσίμων" (όπως
η ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο και φυσικό αέριο), και να την
αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προθεσμίες για την
υλοποίηση των υποδομών θα είναι από το 2020 έως το 2030. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Είναι πιθανά τα μέτρα στήριξης από τα κράτη μέλη, σε τήρηση
των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι σχετικές δράσεις είναι επιλέξιμες για
χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω Horizon 2020 Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη
δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
€ 44.000.000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη πρόσκληση υποβολής
προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος χρηματοδότησης για
έργα αφιερωμένα στη δράση για το κλίμα. Το υπο-πρόγραμμα LIFE
Δράση για το κλίμα θα δώσει € 44.260.000 το 2014 για να
εφαρμοστούν καινοτόμοι τρόποι που να ανταποκρίνονται στην
πρόκληση της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το υπο-πρόγραμμα αποτελεί μέρος του προγράμματος της ΕΕ LIFE 2014-2020 και θα προσφέρει
€864 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής για τα επόμενα επτά χρόνια. Θα
υποστηρίξει επίσης καλύτερη επικοινωνία, συνεργασία και διάδοση στο μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και της δράσης προσαρμογής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 16
Οκτωβρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2014, 22-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, FREIBURG

Περισσότεροι από 30 εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν στο «Τοπικό Συνέδριο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 2014 - περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της ενεργειακής μετάβασης:
πρακτική καθοδήγηση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Στο
συνέδριο θα δείτε διαφορετικές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των ομιλητών, να μεταδίδουν
γνώσεις, να συζητούν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα και να συνεργάζονται με τους
συμμετέχοντες έτσι ώστε να βρουν νέες και καινοτόμες λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εναρμόνιση των βιώσιμων αξιολογήσεων των κτιρίων
στην Ευρώπη και προωθείται εντός ενός εφικτού ευρωπαϊκού
σχεδίου. Ο στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους
πολιτικούς φορείς σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την πρωτοβουλία.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
OPEN DAYS 2014, 6-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
OPEN DAYS - Είναι μια ετήσια τετραήμερη εκδήλωση, κατά την οποία οι πόλεις
και οι περιφέρειες θα δείξουν τις ικανότητες τους να δημιουργήσουν ανάπτυξη
και θέσεις εργασίας, να εφαρμόσουν την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να αποδείξουν τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού
επιπέδου για την καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνησης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014,ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών διοργανώνει την παρουσίαση Πρότυπων Εγγράφων
Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης την Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014 στην αίθουσα Πολλαπλής
Χρήσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Για δηλώσεις συμμετοχής απαντήστε μέχρι τις 20 Οκτωβρίου
2014, στο τηλέφωνο 22800301 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο kantoniou@ems.mcw.gov.cy .
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ETNA PLUS ACADEMY», 14
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Tο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στις 14
Νοεμβρίου 2014 διοργανώνεται στη Σλοβακία το 1ο ΕΤΝΑ PLUS Academy που στοχεύει στην
εκπαίδευση ερευνητών από τις 13 «νέες Χώρες» που εισήλθαν στην Ε.Ε. µετά το 2004, γνωστές ως
«EU13», οι οποίοι ετοιμάζουν προτάσεις που θα υποβληθούν στη Θεματική Περιοχή «Smart, Green
and Integrated Transport» και σε άλλες προσκλήσεις του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» που
σχετίζονται με τον τομέα των Μεταφορών.
Σημειώνεται ότι το ETNA PLUS Academy διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Έργο «European
Transport Network Alliance (ETNA PLUS)» του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στη Θεματική
Περιοχή «Smart, Green and Integrated Transport» του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και θα
διεξαχθεί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Επιστήμης και Τεχνολογίας στη Σλοβακία .
Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η 7η Οκτωβρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με την αρμόδια
Λειτουργό του Ιδρύματος και Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Θεματική Περιοχή «Smart, Green and
Integrated Transport», κα Ελεάνα Γαβριήλ στο τηλέφωνο 22 205046 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
egabriel@research.org.cy .
10Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 26 – 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής διοργάνωσε μέχρι στιγμής εννέα Εθνικά Συνέδρια
για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, µε στόχο να παράσχει στους Έλληνες ερευνητές
που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ ένα βήμα για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών, καθώς και για διευκόλυνση συνεργασιών.
Σήμερα, το ΙΗΤ διοργανώνει, σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και υπό την
αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, το 10ο Εθνικό Συνέδρια για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας
αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Κυριάκη που θα πραγματοποιηθεί στις 26 – 27 Νοεμβρίου 2014
στη Θεσσαλονίκη και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.
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7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ SET-PLAN, 10-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΡΩΜΗ
Το 7ο Συνέδριο για το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών
Τεχνολογιών (Strategic Energy Technology Plan, «SET Plan») της
Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη στις 10 και 11 Δεκεμβρίου
2014, στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας της Ε.Ε.
Το «SET Plan» καταρτίστηκε το 2008 ως το πλαίσιο για την ώθηση
της τεχνολογίας στις πολιτικές της Ε.Ε. για την ενέργεια και το
κλίμα. Το Σχέδιο προτείνει νέα μέθοδο διακυβέρνησης στον
τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών, βασιζόμενη σε κοινό στρατηγικό προγραμματισμό.
Ειδικότερα, το Σχέδιο θα συμβάλει στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και ευρείας εφαρμογής
καθαρών, βιώσιμων και αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών, ενώ ταυτόχρονα θα προωθήσει την
πρωτοπορία της Ε.Ε. στους σχετικούς τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης με την ενεργή
συμμετοχή του βιομηχανικού τομέα. Απώτερος στόχος του Σχεδίου είναι όπως οι τεχνολογίες
χαμηλών εκπομπών άνθρακα καταστούν οικονομικά ανταγωνιστικές σε όρους ελεύθερης αγοράς.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο θα είναι σύντομα διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο
http://setis.ec.europa.eu/ ενώ πληροφορίες για το «SET Plan» βρίσκονται εδώ. Σημειώνεται ότι οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα συμμετοχής τους.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΑΒΕΙΟ, 25-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΑΥΣΤΡΙΑ
Το Συνέδριο Ευρωπαϊκών Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής
Κατανάλωσης και το Συνέδριο Νέων Ερευνητών και Βραβείο: Ενεργειακή
Αποδοτικότητα θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Φεβρουαρίου 2015 στην
πόλη Wels στην Αυστρία στα πλαίσια του ετήσιου World Sustainable Energy
Days.
Το συνέδριο World Sustainable Energy Days 2015 στην Wels / Αυστρία είναι
αφιερωμένο στην επόμενη γενιά των επαγγελματιών και των
εμπειρογνωμόνων, για να παρουσιάσουν το έργο και τα επιτεύγματα τους, στους τομείς της
ενεργειακής απόδοσης και βιομάζας. Με περισσότερους από 750 συμμετέχοντες από περισσότερες
από 50 χώρες κάθε χρόνο, το World Sustainable Energy Days είναι ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια
συνέδρια της Ευρώπης σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια.
Οι διοργανωτές καλύπτουν τα έξοδα διαμονής, τα γεύματα, τη συμμετοχή και των τοπικών μέσων
μεταφοράς για μέχρι 60 επιλεγμένους συμμετέχοντες. Call for Papers - προθεσμία 10 του Οκτώβρη
2014. Οι νέοι ερευνητές (που γεννήθηκαν μετά το 1979), μπορούν να υποβάλουν τις εργασίες τους
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Σεπτέμβριος 2014
στην ιστοσελίδα www.wsed.at/call μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2014. Θα δοθούν δύο Bραβεία:
"Καλύτερος Νέος Ερευνητής: Ενεργειακή Αποδοτικότητα" και "Καλύτερος Νέος Ερευνητής:
Βιομάζα". Οι ερευνητές που θα βραβευθούν θα λάβουν 1.000 ευρώ ως χρηματικό έπαθλο.
Περισσότερες πληροφορίες: www.next.wsed.at. Το γραφείο του συνεδρίου είναι στη διάθεσή σας
για οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις (γραφείο συνεδρίων: T: +43-732-7720-14386,
office@esv.or.at).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
23Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ EUBCE 2015, 1-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΑΥΣΤΡΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο και Έκθεση Βιομάζας (EUBCE) είναι ένα ετήσιο γεγονός που, από το 1980,
διεξήχθη σε διαφορετικές πόλης σε όλη την Ευρώπη. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο που
εστιάζει στη βιομάζα και συνδυάζει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο με
βιομηχανική έκθεση και συγκεντρώνει συμμετέχοντες σχετικούς με την έρευνα, τη βιομηχανία, την
πολιτική και τις επιχειρήσεις της βιομάζας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
CAPTURING THE MULTIPLE BENEFITS OF ENERGY EFFICIENCY
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