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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015, κατά την οποία
είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Λακκοτρύπη,
με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ομήρου, με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με τις εταιρίες Total, ENI,
Noble καθώς και με εμπλεκόμενους φορείς που ασχολούνται
με θέματα ενέργειας.
Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε
περιήγηση στο χώρο του ρυθμιστικού σχεδίου ανάπτυξης
περιοχής Βασιλικού, επίσκεψη στον ηλεκτροπαραγωγικό
σταθμό Βασιλικού, στον τερματικό σταθμό αποθήκευσης
πετρελαιοειδών και στο εργαστήριο ηλιακών εφαρμογών
''ΠΡΩΤΕΑΣ''.
Το Ενεργειακό Γραφείο συναντήθηκε μαζί με την ομάδα των ευρωβουλευτών στις 24 Σεπτεμβρίου
και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τους ευρωβουλευτές και να τους ενημερώσει για τα
καίρια ενεργειακά ζητήματα της Κύπρου.
Της οκταμελούς Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ηγείτο η WERNER Martina (S&D)
και σε αυτή συμμετείχε ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Νεοκλής Συλικιώτης (GUE), και οι LANGEN
Werner (EPP), POCHE Miroslav (S&D), VAN NIEUWENHUIZEN Cora Van (ALDE), ERNST Cornelia (GUE)
KAPPEL Barbara (ENF), KOVÁCS Béla.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προκηρύσσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το διαγωνισμό των Πράσινων
Δημόσιων Συμβάσεων, με σκοπό την απονομή βραβείων για την εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων
Συμβάσεων στην Κύπρο (2nd CY GPP Awards).
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Η Δεύτερη Απονομή Βραβείων πραγματοποιείται και φέτος, όπως και πέρσι, με την καλή συνεργασία
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, της Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού
Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων, του ΕΤΕΚ, της ΟΕΒ,
του ΚΕΒΕ, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου
Καταναλωτών.
Οι κατηγορίες αγορών για τις οποίες διεξάγεται και φέτος ο διαγωνισμός για τα Βραβεία Πράσινων
Δημόσιων Συμβάσεων (2nd CY GPP Awards) είναι οι εξής:


Μηχανογραφικός εξοπλισμός και ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης



Φωτισμός



Επιβατικά οχήματα



Κλιματιστικά



Κτιριακές κατασκευές

Οι Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς καλούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο
συμμετοχής, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, είτε με φαξ στο
22774945, είτε ηλεκτρονικά στο email ngeorgiou@environment.moa.gov.cy, το αργότερο μέχρι και
την 31η Οκτωβρίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ναταλία
Γεωργίου-Τσιάκαλου, στο τηλέφωνο 22408923 ή με τον κο Ορέστη Κυριάκου, στα τηλέφωνα
22667716 ή 22667726 ή στο email orestis.kyriacou@cea.org.cy.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ
Δύο νέα χρηματοδοτικά σχέδια, το Ηλιοτρόπιο «Κατοικείν»
και το Ηλιοτρόπιο «Επιχειρείν», που αφορούν την
προώθηση της πράσινης ενέργειας και τη χρήση
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας,
παρουσίασε
ο
Συνεργατισμός.
Σύμφωνα
με
ανακοίνωση
του
Συνεργατισμού, τα δύο νέα προϊόντα συμβάλλουν στη
μείωση του ενεργειακού κόστους επιχειρήσεων και
καταναλωτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.
Τα προϊόντα παρουσίασαν ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Στρατηγικής και Επικοινωνίας, Γιάννος Σταυρινίδης και ο
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προϊόντων, Δρ. Κωνσταντίνος Βραχίμης.
Με τα σχέδια αυτά ο Συνεργατισμός καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης που μπορεί να έχει ένα
νοικοκυριό ή μια μικρομεσαία επιχείρηση. Το κάθε σχέδιο αποτελείται από δύο διαφορετικές
χρηματοδοτικές λύσεις και είναι τα πρώτα που προωθούνται στην αγορά με σκοπό τη
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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χρηματοδότηση του κοινού για συμμετοχή στα σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» και «Εξοικονομώ –
Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις».
H πρώτη χρηματοδοτική λύση του Σχεδίου Ενεργειακών Επενδύσεων «Ηλιοτρόπιο Κατοικείν» αφορά
την εγκατάσταση οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος μέχρι 3ΚW, συνδεδεμένο με το δίκτυο, με τη
μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων – «net metering» και απευθύνεται σε ιδιώτες μόνιμους κάτοικους
Κύπρου.
Η δεύτερη χρηματοδοτική λύση αφορά τη συμμετοχή ιδιωτών στο σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω
στις Κατοικίες» του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

EURONET 50/50 max: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
To EURONET 50/50 είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και
στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια, μέσω της εφαρμογής
της μεθοδολογίας 50/50, η οποία καθιστά τους χρήστες των κτιρίων συνυπεύθυνους στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Το ποσό των χρημάτων που εξοικονομείται μοιράζεται εξίσου ανάμεσα στο
Φορέα που χρησιμοποιεί το κτίριο (π.χ. σχολείο) και ανάμεσα στο Φορέα (π.χ. Σχολική Εφορεία) που
βαρύνεται με τις δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου. Περισσότερα από 500 σχολεία και 48
άλλα δημόσια κτίρια από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στο Δίκτυο 50/50.
Το έργο έχει διάρκεια τρία χρόνια και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για
την Ευρώπη». Στο έργο συμμετέχουν 16 Ευρωπαίοι εταίροι, με συντονιστή το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Βαρκελώνης (Barcelona
Provincial Council).
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
συμμετείχε στην πέμπτη συνάντηση των
εταίρων του έργου EURONET 50/50 max που
πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Σεπτεμβρίου
2015 στην πόλη Ρίγα της Λετονίας.
Στα πλαίσια της συνάντησης αξιολογήθηκε η
πρόοδος των μέχρι σήμερα εργασιών του
προγράμματος και οι εταίροι είχαν την
ευκαιρία
να
παρουσιάσουν
τις
εξοικονομήσεις ενέργειας που επιτευχθήκαν κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα εφαρμογής του έργου,
μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς των χρηστών. Οι ευρωπαίοι εταίροι μοιράστηκαν τις εμπειρίες,
τους προβληματισμούς και τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του
προγράμματος και εξέφρασαν τις εισηγήσεις τους για βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος
και της μεθοδολογίας 50/50. Ακολούθησε επίσκεψη στο σχολείο G.Herdera Rīgas Grīziņkalna
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πρακτικές
εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται.
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Το πρόγραμμα EURONET 50/50 max συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για εξοικονόμηση ενέργειας και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στοχεύει επίσης στην
ευρύτερη διάδοση της μεθοδολογίας 50/50 σε τουλάχιστον έξι νέες χώρες σε όλη την Ευρώπη μέσω
της στρατηγικής roll-out, δηλαδή την υιοθέτηση της μεθοδολογίας 50/50 από τοπικές,
περιφερειακές και εθνικές αρχές σε σχετικές στρατηγικές ή
σχέδια.
Ένας ακόμη βασικός στόχος του έργου είναι να οικοδομηθεί ένα
ενεργό ευρωπαϊκό δίκτυο τουλάχιστον 500 σχολείων και 48 μη
εκπαιδευτικών δημόσιων κτιρίων, με στόχο την ενθάρρυνση
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρων, τον
προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης
ενέργειας, τη βελτίωση, αναθεώρηση και προώθηση της
μεθοδολογίας 50/50, έτσι ώστε άλλα σχολεία και τοπικές αρχές
να ακολουθήσουν το παράδειγμα τους. Το έργο φιλοδοξεί να
δημιουργήσει ένα βιώσιμο δίκτυο, το οποίο θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη της δράσης 50/50.
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου EURONET 50/50 max
εφαρμόζει τους στόχους του έργου σε δέκα σχολεία και σε τρία δημόσια κτίρια της Κύπρου. Τα 10
δημόσια σχολεία από την Κύπρο που συμμετέχουν στο δίκτυο και έχουν υπογράψει συμφωνία
συνεργασίας είναι τα δημοτικά σχολεία Λυθροδόντα, Εργατών, Επισκοπής, Ψιμολόφου, Αθηένου, Δ΄
Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (ΚΑ), ΙΕ΄ και ΚΗ΄ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών, Β’ Δημοτικό
Σχολείο Καϊμακλίου και το Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λακατάμια. Τα τρία κτίρια τοπικών αρχών που
έχουν επιλεγεί είναι το Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, το Δημοτικό Μέγαρο Αγλαντζιάς και το
Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας.
Σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στο Δίκτυο 50/50 έχει διανεμηθεί δωρεάν πληροφοριακό και
εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει:





Εγχειρίδιο "Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία"
Εγχειρίδιο "50/50 βήμα-βήμα: Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας στα
σχολεία"
Άλλο εκπαιδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων φύλλων εργασίας, παιχνιδιών κ.ά.
Συσκευές μέτρησης θερμοκρασίας, έντασης φωτισμού και κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα
τηλέφωνα: 22667716/22667726 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
http://euronet50-50max.eu/.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με κορυφαίους οικονομικούς αναλυτές, οι πόλεις που εντάσσουν στην αναπτυξιακή
πολιτική τους εκτεταμένα δίκτυα δημόσιων συγκοινωνιών, προωθούν πολιτικές για εξοικονόμηση
ενέργειας στα κτίρια και καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων, μπορούν να εξοικονομήσουν μέχρι και
22 τρισεκατομμύρια δολάρια και να αποφύγουν εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, τόσες όσες είναι οι ετήσιες εκπομπές
της Ινδίας.
Αυτές οι «κλιματικά έξυπνες» πόλεις, όπως αποκαλούνται,
μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της
οικονομίας και παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της και στη μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η χρήση και καύση του άνθρακα,
καταλήγει σε έρευνά της η Παγκόσμια Επιτροπή για την Οικονομία και το Κλίμα, μια ανεξάρτητη
πρωτοβουλία που συστάθηκε από πρώην υπουργούς οικονομικών και ερευνητικά κέντρα της
Μεγάλης Βρετανίας και άλλων έξι χωρών.
Η ίδια Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εάν οι εθνικές κυβερνήσεις υιοθετήσουν μέτρα για
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στις μεταφορές και στη διαχείριση των απορριμμάτων, μπορούν
να εξοικονομήσουν μέχρι και 22 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2050.
Μέχρι το 2030, οι προσπάθειες αυτές μπορούν να εξοικονομήσουν μέχρι και 3.7 γιγατόνους
διοξειδίου του άνθρακα, περισσότερους από τις σημερινές θερμοκηπιακές εκπομπές της Ινδίας.
Τα ευρήματα της έρευνας αυτής θέτουν σε αμφισβήτηση την άποψη ότι η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής κοστίζει ακριβά στα κράτη ή ότι τέτοιες προσπάθειες δεν επιφέρουν σημαντικά
αποτελέσματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής Βδομάδας Κινητικότητας (16 – 22 Σεπτεμβρίου 2015), το Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μεταξύ άλλων δράσεων, προβαίνει σε έρευνα για τη χρήση
των μέσων μεταφοράς με στόχο τη βελτίωση τους. Το ερωτηματολόγιο θα βρίσκεται στον σύνδεσμο
http://goo.gl/forms/KDn8iT5W7S μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Όσοι συμπληρώσουν το
ερωτηματολόγιο θα έχουν την ευκαιρία, εάν το επιθυμούν, να λάβουν μέρος σε κλήρωση με δώρα
τέσσερις μηνιαίες κάρτες διακίνησης με τα λεωφορεία.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Βρείτε μας στο:

«Ενεργειακό Γραφείο»

5

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών
ISSN 1986-4787

Σεπτέμβριος 2015
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, 16-22 Σεπτεμβρίου 2015, πολλοί δήμοι
διοργάνωσαν ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις με θέμα τη βιώσιμη κινητικότητα και τα εναλλακτικά
μέσα μεταφοράς. Το φετινό σύνθημα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ήταν «Επιλέγω.
Αλλάζω. Συνδυάζω» και αφορούσε στο συνδυασμό διάφορων τρόπων μετακίνησης στον αστικό ιστό
και στην προτροπή του κοινού σε ένα πιο δραστήριο τρόπο ζωής και στην επιλογή βιώσιμων μέσων
μεταφοράς.

Το Ενεργειακό Γραφείο υποστήριξε τις προσπάθειες του Δήμου Αγλαντζιάς για ευαισθητοποίηση των
παιδιών για τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς με εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε νηπιαγωγεία του
δήμου.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και δραστηριότητες του
Ενεργειακού Γραφείου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.cea.org.cy ή μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την κα Χρίστια Αλεξάνδρου, στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726 ή μέσω email,
στο christia.alexandrou@cea.org.cy.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ
2016
Το τρίτο και τελευταίο στάδιο του κανονισμού (1194/2012) για τους κατευθυνόμενους λαμπτήρες

αλογόνου που υιοθετήθηκε το 2012, ορίζει ένα μεταβατικό στάδιο σταδιακής απόσυρσης των
λαμπτήρων αυτών μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. Ο
Κανονισμός προνοεί ότι το στάδιο αυτό θα τεθεί σε
εφαρμογή μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση
να αποδείξει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 ότι υπάρχουν
βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές στην αγορά.
Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
υποχρεωμένη να ετοιμάσει μία λεπτομερή αξιολόγηση
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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της αγοράς, με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν διαθέσιμοι στην αγορά αντίστοιχοι LED
λαμπτήρες, οι οποίοι πληρούν τέσσερα κριτήρια που αφορούν στην απόδοση, στην τιμή, στην
ισοδυναμία με υπάρχοντα μοντέλα και στη συμβατότητα. Η έκθεση αυτή, που δημοσιεύτηκε το
Σεπτέμβριο του 2015, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται τα τέσσερα αυτά κριτήρια και ότι η
αγορά LED λαμπτήρων έχει εξελιχθεί αρκετά για να αντικαταστήσει τους κατευθυνόμενους
λαμπτήρες αλογόνου από το Σεπτέμβριο του 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Στα πλαίσια της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εκπομπές των καινούριων επιβατικών
αυτοκινήτων, έχουν δημοσιευτεί πολλές εκθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές αναφορές
για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές ανάπτυξης υποδομών υδρογόνου. Οι εκθέσεις
αυτές αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τους φορείς λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση
πολιτικών αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές.
Η τελική έκθεση «State of the Art on Alternative Fuels Transport System s in the European Union» της
ομάδας ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εναλλακτικά καύσιμα μετακινήσεων, ενισχύει τις
προσπάθειες της Επιτροπής για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών, που θα βοηθήσουν τα
κράτη μέλη στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν εθνικές πολιτικές για εναλλακτικά καύσιμα μέχρι
τις 18 Νοεμβρίου 2016, όπως προνοεί η Οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικά
καύσιμα (2014/94).
Δύο από τα τρία σενάρια που αναφέρονται στην τελευταία έκθεση
του προγράμματος Decarbonization Pathways Project (DDPP) που
υλοποιείται στη Γερμανία και συγχρηματοδοτείται από το Δίκτυο
Λύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDSN) του Ο.Η.Ε. και το
Ινστιτούτο για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις Διεθνείς Σχέσεις
(IDDRI), περιλαμβάνουν και την επιλογή του υδρογόνου.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Eurostat σχετικά με την
αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη, η πρόοδος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά τις «καθαρές» μετακινήσεις υστερεί σε
σύγκριση με άλλους δείκτες. Η πρόσφατη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τριών προτάσεων
για αξιοποίηση υδρογόνου (hydrogen corridor proposals) με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 60 εκ.
ευρώ, δίνει ισχυρά κίνητρα στα κράτη μέλη για να εντάξουν στις εθνικές πολιτικές τους πρόνοιες για
καθαρές, εναλλακτικές τεχνολογίες στον τομέα των μετακινήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
INTERREG MED PROGRAMME: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτήσεις έργων
από το «Interreg MED programme» ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να εμπίπτουν σε ένα από
τους πιο κάτω θεματικούς άξονες: Καινοτομία (μπλε ανάπτυξη,
πράσινη ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία), οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα (ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμα
μέσα μεταφοράς) και φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι (διαχείριση προστατευόμενων περιοχών,
βιώσιμος παραθαλάσσιος τουρισμός)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2015. Για
περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ-EMAS
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ανακοίνωσε την προκήρυξη νέου Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την
Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς για το 2015.
Το Σχέδιο καλύπτει το 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την
εγκατάσταση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τα
€2.000 και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της
Περιβαλλοντικής Δήλωσης, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσοστό χρηματοδοτούνται και οι
Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS, με μέγιστο ποσό τα €500.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου 2015 και
δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο
EMAS το αργότερο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015.
Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό του σχεδίου και το έντυπο αίτησης εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα
Περιβάλλοντος, Ναταλία Γεωργίου – Τσιάκαλου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τηλ: 22408923, Φαξ:
22774945, ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης διοργανώνει
εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκά ταμεία και περιβάλλον, εργαλεία
χρηματοδότησης» που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου, 18.3020.00, στη Λευκωσία, στο ξενοδοχείο Σεμέλη.
Προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο κος Γεώργιος Κρεμλής από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα
μιλήσει για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις χρηματοδοτήσεις από μικρά προγράμματα (για
άνεργους επιστήμονες) και ευρωπαϊκά προγράμματα και για τις χρηματοδοτήσεις για
δήμους/κοινότητες και μεγάλες επενδύσεις.
Κατά την εκδήλωση θα βραβευθεί και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Αποτελεί για το
Ενεργειακό Γραφείο ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει για την
προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Κύπρο.
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, συμμετέχει σε 21
ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που ξεκίνησαν το 2009 και θα ολοκληρωθούν το
2016 και έχει καταφέρει, με βάση τα ολοκληρωμένα και κάτω από συμβόλαια έργα, να ενισχύσει την
Κυπριακή οικονομία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 2,6 εκατομμύρια ευρώ, με τελικούς
επωφελούμενους Τοπικές Αρχές, ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς καθώς και μεγάλες ομάδες
πολιτών.
EUROPEAN ENERGY SERVICE AWARD 2015, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Αναγνωρίζοντας ότι οι ενεργειακές υπηρεσίες
αποτελούν βασικό εργαλείο για την επίτευξη
των εθνικών και κοινοτικών στόχων για την
ενεργειακή αποδοτικότητα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα πραγματοποιήσει για ένατη
συνεχή χρονιά τελετή απονομής του «European
Energy Service Award», ενός θεσμού που καθιερώθηκε από το 2006, στα πλαίσια του project
«European Energy Service Initiative 2020», του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».
Τα βραβεία ενεργειακών υπηρεσιών αφορούν τρεις κατηγορίες: Best European Energy Service
Promoter, Best European Energy Service Provider, Best European Energy Service Project.
Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε εδώ.
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ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2015, 17-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Το συνέδριο στοχεύει στην προώθηση και διάδοση της έρευνας και
των καινοτόμων εξελίξεων που αναλαμβάνονται για τη δημιουργία
«έξυπνων» πόλεων, όσον αφορά στους τομείς της τεχνολογίας, της
ενέργειας, της διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας και της
κινητικότητας, διατηρώντας πάντα την κοινωνία και τους πολίτες στο
επίκεντρο της συζήτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

CLIMATE SUMMIT FOR LOCAL LEADERS, 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΙΣΙ
Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής με τίτλο
«Climate Summit for Local Leaders», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της
Δημάρχου του Παρισιού, Anne Hidalgo και του ειδικού απεσταλμένου
της Γραμματείας του Ο.Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή, Michael
Bloomberg, με θέμα την κλιματική αλλαγή και τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και προσαρμογή στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Η Σύνοδος αυτή συμπίπτει με τη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών (''COP21'') της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που θα γίνει στο Παρίσι, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στις τοπικές αρχές να ακουστεί η φωνή τους και να αναγνωριστούν οι προσπάθειές
τους. Η συμμετοχή στη Σύνοδο Κορυφής γίνεται κατόπιν αποστολής πρόσκλησης στους δημάρχους
και σε άλλους φορείς άσκησης τοπικής πολιτικής.
Όλοι οι προσκεκλημένοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη σύνοδο πρέπει να συμπληρώσουν
την αίτηση εγγραφής σε αυτό το σύνδεσμο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
EU energy in figures. Statistical pocketbook 2015
PDF ISBN: 978-92-79-48358-5
Διαθέσιμο στο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/PocketBook_ENERGY_2015%20PDF%20final.pdf
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