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Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
προτίθεται
να
ετοιμάσει
μία
εμπεριστατωμένη έκθεση που θα περιέχει
στοιχεία για όλες τις μελέτες, έρευνες ή
δημοσιεύσεις που έγιναν στην Κύπρο
σχετικές
με
τις
Ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και τις
κλιματικές αλλαγές με αναφορά στους
συγγραφείς. Ο σκοπός της αποδελτίωσης
(ανασκόπησης) είναι να δημιουργηθεί μία
έκθεση συγκεντρωμένων στοιχείων η οποία
θα είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο σε
ηλεκτρονική μορφή αλλά και να αποσταλεί
σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Ενεργειακό Γραφείο στα
τηλέφωνα
22667716,
22667726,
φαξ
22667736 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
info@cea.org.cy

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών έχει
υποβάλει και έχουν εγκριθεί από ΑνΑΔ δύο
σεμινάρια συνεχιζόμενης κατάρτισης με τίτλο:
• Ενεργειακή
Απόδοση
και
Ενεργειακή
Διαχείριση Κτιρίων
• Χρήση Τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στα Κτίρια
Ειδικά για το πρώτο σεμινάριο εκπαιδευτής θα
είναι ο κος Randall Bowie, ο οποίος έχει εμπειρία
στον χώρο για περισσότερα από 25 χρόνια,
εργάστηκε για περισσότερα από 11 χρόνια στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
και Μεταφορών στο Τμήμα της Ενεργειακής
Απόδοσης. Ήταν αρμόδιος για τα Εθνικά Σχέδια
Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση και για την
εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή
Απόδοση των κτιρίων στα κράτη μέλη.
Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εντός του
2ου Εξαμήνου 2009. Περισσότερες πληροφορίες
στα τηλέφωνα του Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΙΖ
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου χρηματοδοτεί
τη δράση του Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών για τη δημιουργία και
λειτουργία του μηνιαίου παιδικού κουίζ. Στο
διαδικτυακό τόπο του Ενεργειακού Γραφείου
(www.cea.org.cy ) υπάρχει ήδη ένας χώρος
για τα παιδιά (kids corner). Στον χώρο αυτό
θα δημιουργηθεί ένα κουίζ (quiz) με
ερωτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας,
ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας
και
παραγωγή
ενέργειας
στην
Κύπρο
(εκπαιδευτικό παιγνίδι ερωτήσεων) και κάθε
μήνα θα αναδεικνύεται ένας νικητής στον
οποίο θα αποστέλλεται ένα εκπαιδευτικό
βραβείο.
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ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στις 30 Ιουνίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με
Απόφαση υιοθέτησε το πρότυπο σχέδιο που θα
πρέπει να έχουν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως
αυτό απαιτείτο στις πρόνοιες του Άρθρου 24 της
Νέας Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και
την
τροποποίηση
και
τη
συνακόλουθη
κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και
2003/30/ΕΚ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
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υποβάλουν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2010 και θα περιγράφουν
τους τρόπους με τους οποίους θα
επιτύχουν τους δεσμευτικούς στόχους για το
2020. Σημειώνεται ότι για την Κύπρο το
μερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
για το 2020 είναι 13%.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/tr
ansparency_platform_en.htm

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ENPI

Το
Πρόγραμμα
Διασυνοριακής
Συνεργασίας ENPI Mediterranean Sea Basin
έχει προκηρύξει στις 19 Μαΐου 2009 την
πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
για Έργα (Standard Projects) με καταληκτική
ημερομηνία την 16η Σεπτεμβρίου 2009. Η
προαναφερόμενη πρόσκληση αφορά όλες
τις προτεραιότητες του Προγράμματος και
έχει προϋπολογισμό περίπου 32 εκ. Ευρώ.
Το
Πρόγραμμα
Διασυνοριακής
Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI
Mediterranean Sea Basin) εμπίπτει στα
πλαίσια του στόχου της Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας ο οποίος για την
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 έχει
αφιερωθεί στη διαπεριφερειακή, διακρατική
και
διασυνοριακή
συνεργασία.
Το
Πρόγραμμα έχει σαν κύριο στόχο να
συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης και
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αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της
Μεσογειακής Λεκάνης αξιοποιώντας πλήρως τις
ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και
αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 8 κράτη μέλη της ΕΕ
της Μεσογειακής Λεκάνης: Κύπρος, Ελλάδα,
Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα και
Γιβραλτάρ (Ηνωμένο Βασίλειο) και 11 μη κράτη
μέλη της ΕΕ της Μεσογειακής Λεκάνης: Μαρόκο,
Λιβύη, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Ιορδανία,
Αλγερία, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος, Τυνησία και
Τουρκία. Από τα εν λόγω κράτη το Γιβραλτάρ, η
Λιβύη, η Αλγερία και η Τουρκία δεν έχουν
συμμετάσχει μέχρι στιγμής σε οποιεσδήποτε από
τις διαδικασίες που έγιναν για το Πρόγραμμα,
ενώ το Μαρόκο έχει αναβάλει προς το παρόν τη
συμμετοχή του.
Ο
συνολικός
προϋπολογισμός
του
Προγράμματος ανέρχεται περίπου στα 189 εκ.
Ευρώ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από
την Ευρωπαϊκή Ένωση φθάνει μέχρι και το 90%.
Στο Πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν
Δημόσιοι Φορείς συμπεριλαμβανομένων των
Φορέων
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
Φορείς
Δημοσίου
Δικαίου
και
υπό
ορισμένες
προϋποθέσεις, Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κ.α.) καθώς και τα
σχετικά Έγγραφα της Προκήρυξης (Application
Pack κ.α.) μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα
του Προγράμματος (www.enpicbcmed.eu) στο
πεδίο “Projects-How to apply” και στην
ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων του
Γραφείου
Προγραμματισμού
(www.structuralfunds.org.cy) στο πεδίο Νέα &
Εκδηλώσεις και Προγράμματα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας.
Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλείστε
όπως επικοινωνήσετε με τη λειτουργό του
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Γραφείου
Προγραμματισμού
κα.
Κωνσταντία Κωνσταντίνου (τηλ.: 22602949 /
22602814).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΕΣΜΗ 2009-2010
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) έχει
Προκηρύξει τα Προγράμματα της Δέσμης
2009 – 2010.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και για
τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής
προτάσεων, για τις ανοικτές Προσκλήσεις
της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα:
http://www.research.org.cy/EL/cy_research
_fund/index.html

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE+

ΣΤΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ

ΤΟΥ

Η τρίτη πρόσκληση του LIFE+ για υποβολή
προτάσεων έχει δημοσιευτεί στις 15 Μαΐου
2009, με 250 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα
για συγχρηματοδότηση έργων που θα
υποβληθούν στις ακόλουθες θεματικές
ενότητες:
• Φύση και βιοποικιλότητα
• Περιβαλλοντική
πολιτική
και
διακυβέρνηση
• Ενημέρωση και επικοινωνία
Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν στο Εθνικό
σημείο επαφής (Υπηρεσία Περιβάλλοντος,
Υπουργείου Γεωργίας,Φυσικών πόρων και
Περιβάλλοντος) το αργότερο μέχρι τις 15
Σεπτεμβρίου 2009.
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Ακολούθως οι προτάσεις θα σταλούν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Οκτωβρίου 2009.
Οι προτάσεις θα ελεγχθούν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εάν πληρούν τα κριτήρια επιλογής και
θα αξιολογηθούν.
Η τελευταία ανακοίνωση για τα έργα που θα
επιλεγούν για χρηματοδότηση αναμένεται τον
Ιούλιο με Αύγουστο του 2009 και η έναρξη
υλοποίησης των έργων το συντομότερο την 1η
Σεπτεμβρίου 2010.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lif
eplus.htm

INTELLIGENT ΕNERGY ΕUROPE – ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έχουν δημοσιευτεί 5
νέες εκδόσεις για 130
αξιόλογα έργα που
χρηματοδοτήθηκαν
από το Intelligent
Energy – Europe
Programme.
Μπορείτε να
παραλάβετε σε
έντυπη μορφή τις
εκδόσεις αυτές με
παραγγελία μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent
Επίσης είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή
στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/pr
oject_brochures_en.htm
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στο
χώρο
Ινστιτούτου.

του

Ανώτερου

Τεχνολογικού

Η εξεταστέα ύλη, το έντυπο συμμετοχής στις
εξετάσεις,
καθώς
και
άλλες
χρήσιμες
πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Ενέργειας στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
www.mcit.gov.cy
(Υπηρεσία
Ενέργειας/Ενεργειακή
Απόδοση
Κτιρίων/Εξετάσεις).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου 2009,
η ώρα 9π.μ., θα διοργανώσει εξετάσεις για
υποψήφιους
Ειδικευμένους
Εμπειρογνώμονες
που
θα
εκδίδουν
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για
κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες,
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