Απρίλιος 2009
Αγαπητοί αναγνώστες,
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που έχετε
κάνει εγγραφή για να λαμβάνετε το μηνιαίο
ηλεκτρονικό
ενημερωτικό
τεύχος
(newsletter) του Ενεργειακού Γραφείου.
Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, το
Ενεργειακό Γραφείο λειτούργησε πολύ
πρόσφατα και παρόλα αυτά έχει καταφέρει
να παράξει σημαντικό έργο όσον αφορά
τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε,
που είναι η προώθηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας
και βιώσιμων μέσων μεταφοράς. Θα ήθελα
επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους
επισκέφτηκαν το περίπτερο του Ενεργειακού
Γραφείου στην Έκθεση Εξοικονόμησης
Ενέργειας 2009 και να ενημερωθούν για τις
δραστηριότητες μας. Όσοι από εσάς έχετε
ζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες ή
εκδόσεις και δεν τις έχετε λάβει ακόμη, ή εάν
έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις, θα σας
παρακαλούσα θερμά να επικοινωνήσετε
μαζί μας στα τηλέφωνα 22667716/26 και
email: info@cea.org.cy.
Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που έχει
ετοιμαστεί από το Ενεργειακό Γραφείο είναι
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου
www.cea.org.cy στο Kids Corner.
Ανθή Χαραλάμπους
Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου

2009 INTELLIGENT ENERGY – EUROPE CALL
Προκήρυξη υποβολής προτάσεων στα πλαίσια
του
συγχρηματοδοτικού
προγράμματος
Intelligent Energy – Europe
Ο προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται
στα 65 εκατ. Ευρώ και η τελευταία προθεσμία
υποβολής προτάσεων είναι η 25η Ιουνίου 2009.
Θα
συγχρηματοδοτηθούν
δράσεις
που
αφορούν την ενεργειακή απόδοση, την
ανανεώσιμη ενέργεια και ενεργειακά αποδοτικές
μεταφορές.
Το
μέγιστο
ποσό
συγχρηματοδότησης είναι 75% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους του προτεινόμενου έργου.
Περισσότερα
μπορείτε
να
βρείτε
στην
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for
_proposals/index_en.htm
Επίσης 15 εκατ. Ευρώ θα διατεθούν σε Δήμους
και Κοινότητες οι οποίες επιθυμούν να
επενδύσουν στους τομείς της εξοικονόμησης
ενέργειας,
χρήσης
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας και βιώσιμων αστικών μεταφορών. Η
δράση αυτή είναι για να βοηθήσει στην
υλοποίηση των στόχων του «Συμφώνου των
Δημάρχων» Covenant of Mayors του οποίου η
τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στις 10 Φεβρουαρίου
http://www.eumayors.eu/
Από
την
Κύπρο
στο
«Σύμφωνο των Δημάρχων»
συμμετέχουν
ο
Δήμος
Λατσιών
και
Δήμος
Στροβόλου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αναφορικά με τις αποκεντρωμένες δράσεις
Grundtvig
2009
για
ενδοϋπηρεσιακή
επιμόρφωση και για επισκέψεις και ανταλλαγές
οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι η 30η
Απριλίου 2009 και 15η
Σεπτεμβρίου 2009.
Περισσότερα
μπορείτε
να
βρείτε
στην
ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ: http://www.llp.org.cy/
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Στις 23-24 Οκτωβρίου 2009 διοργανώνεται
από το ΚΕΒΕ Συνέδριο με θέμα «Renewable
Energy Sources and Energy Efficiency», υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού. Περισσότερα
στην
ιστοσελίδα:
θα
βρείτε
www.mse.com.cy
Το Ενεργειακό Γραφείο της Almada,
AGENAL, της Πορτογαλίας, διοργανώνει
Συνέδριο με θέμα «Local Climate Change
Roadmap: a time for mobilization, planning
and action» στις 28 και 29 Μαΐου 2009, με
την ευκαιρία των 10 χρόνων επιτυχούς
λειτουργίας του. Περισσότερα μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα www.agenal.pt
Στις 27-29 Απριλίου 2009 διοργανώνεται στο
Παρίσι, το «Energy efficiency Global Forum
and Exihibition»

Στις 1-2 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθούν
στη Λευκωσία Σεμινάρια που διοργανώνει το
ΕΤΕΚ (ΚΕΕ) με θέμα την ενεργειακή απόδοση
κτιρίων,
τη
θερμομόνωση
και
την
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Σκοπός
του
σεμιναρίου
είναι
η
ενημέρωση
μηχανικών
που
εμπλέκονται
με
την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ. Εισηγητής
είναι ο Κυριάκος Τσιφτές. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλέφωνα του Κέντρου
Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ 22466633 και 77777252.

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2009-2013
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Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ
ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοίνωσε ότι θα δέχεται αιτήσεις από
την Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009, στα πλαίσια των
Σχεδίων Παροχής Χορηγιών.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην
Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και
ΕΞ.Ε στην οδό Αγαπήνωρος 2 & Μακαρίου,
Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1076 Λευκωσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται
το κείμενο των Σχεδίων, τα Έντυπα Αιτήσεων και
τους
σχετικούς
Οδηγούς
Ενεργειακών
Επενδύσεων από την Διαχειριστική Επιτροπή
Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, τα κατά τόπους
επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού και την ιστοσελίδα
του
Ιδρύματος
Ενέργειας
Κύπρου
http://www.cie.org.cy από τις 23 Μαρτίου 2009.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του
Πολυτεχνείου
Κρήτης
στα
πλαίσια
του
προγράμματος PURE έχει ετοιμάσει 2 πολύ
καλές εκδόσεις που αφορούν τα φωτοβολταϊκά
συστήματα:
Φωτοβολταϊκά συστήματα
ενσωματωμένα σε Κτίρια: Τεχνικός Οδηγός και
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών
Φωτοβολταϊκά συστήματα
ενσωματωμένα σε Κτίρια: Προοπτικές και
πλεονεκτήματα

ΤΩΝ
ΤΗΣ
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Οι εκδόσεις αυτές υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου PURE, το
οποίο στοχεύει στην προώθηση της χρήσης
των Φ/Β συστημάτων σε κτίρια και στο
αστικό περιβάλλον στην Ευρώπη, δίνοντας
έμφαση στις χώρες που συμμετέχουν στο
έργο, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
μεγάλο Φ/Β δυναμικό και έχουν σημαντικό
περιθώριο
ανάπτυξης
αντίστοιχων
εφαρμογών. Το PURE υποστηρίζεται από το
πρόγραμμα Intelligent Energy - Europe.
Οι οδηγοί αυτοί στοχεύουν να δώσουν μια
συνοπτική
εικόνα
των
εναλλακτικών
δυνατοτήτων ενσωμάτωσης των Φ/Β σε
κτίρια
και
να
παρουσιάσουν
τα
πλεονεκτήματα των ΦΒΕΚ. Παρουσιάζουν
επίσης επιλεγμένα παραδείγματα καλής
εφαρμογής
και
βέλτιστες
πρακτικές
ενσωμάτωσης από διαφορετικές χώρες,
καθώς και το υπάρχον Ευρωπαϊκό και
Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Τέλος, δίνουν
απαντήσεις σε μια σειρά από «συχνές
ερωτήσεις»
και
παραθέτουν
σχετική
βιβλιογραφία και χρήσιμους συνδέσμους,
προκειμένου
να
παρέχουν
βασική
πληροφόρηση για τα Φ/Β, σε κάθε
ενδιαφερόμενο.

ENERGY EFFICIENCY WATCH (EEW)
Η COGEN Europe είναι ο κύριος εταίρος στο
έργο «Energy Efficiency Watch (EEW)», το οποίο
ξεκίνησε
τον
Σεπτέμβριο
του
2007
και
συγχρηματοδοτείται
από
το
πρόγραμμα
Intelligent Energy – Europe. Το έργο στοχεύει στην
παρακολούθηση και αναδεικνύει τις ορθές
πρακτικές πολιτικής και νομοθετικών ρυθμίσεων,
σχεδίων χορηγιών και δράσεων των κρατών
μελών για την ενεργειακή απόδοση στα πλαίσια
των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ενεργειακή
Απόδοση (Energy Efficiency National Action
Plans). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://www.energy-efficiency-watch.org
Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει μία πολύ
ενδιαφέρουσα μελέτη για τις καλές πρακτικές σε
σχέση με τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την
Ενεργειακή Απόδοση.

Με την πεποίθηση ότι θα βρείτε τις εκδόσεις
αυτές χρήσιμες, σας προτρέπουμε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου
http://www.pureeie.com/en/Clients/ShowSection.aspx?Orig
inId=11871, όπου υπάρχουν περισσότερες
πληροφορίες από τις γνώσεις και την
τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν κατά την
υλοποίηση του έργου αλλά και την εμπειρία
από τις υπόλοιπες χώρες που συμμετείχαν.
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