Δεκεμβρίου 2010
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΑΙ ΈΚΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, 20
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών συμμετέχει ως εταίρος στο
συγχρηματοδοτούμενο έργο από τη
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ISLE PACT, το
οποίο στοχεύει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
• Ανάπτυξη Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης για
τους
Δήμους
που
συμμετέχουν
και
περιλαμβάνουν μέτρα
για τη χρήση
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμων μέσων
μεταφοράς. Τα Σχέδια Δράσης είναι
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και
περιλαμβάνουν δράσεις για τη μείωση
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
• Στόχος μείωσης 20% για το 2020 στην
επικράτεια των Δήμων που συμμετέχουν στο
έργο ISLEPACT.
Δέκα Δήμοι και 2 Kοινότητες της Κύπρου με αστικά
χαρακτηριστικά έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση του
Ενεργειακού Γραφείου για να συμμετέχουν στο έργο
αυτό. Στα πλαίσια του έργου, πρέπει οι
συμμετέχοντες Δήμοι να υπογράψουν το «Σύμφωνο
των Νησιών». Το «Σύμφωνο των Νησιών» είναι μια
πολιτική διακήρυξη στην οποία οι συμμετέχοντες
Δήμοι δεσμεύονται να εφαρμόσουν μέτρα και
στρατηγικές για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων. Η
τελετή υπογραφής του «Συμφώνου των Νησιών» θα
πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 20 Ιανουαρίου
2011 και ώρα 6.00 μμ.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Υπογράφηκε στις 16 Δεκεμβρίου, στην παρουσία του
Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ.
Αντώνη Πασχαλίδη και της Γενικής Διευθύντριας του
Υπουργείου Εμπορίου κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, η
Σύμβαση Επιδότησης για το πέμπτο Αιολικό Πάρκο
στην Κύπρο της εταιρείας “Moglia Trading Ltd”, στην
περιοχή Κόσιης της επαρχίας Λευκωσίας, συνολικής
δυναμικότητας 10.8 ΜW. Τη Σύμβαση υπέγραψαν, σε
τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Εμπορίου, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας κ.
Σόλωνας Κασίνης και ο Διευθυντής της εταιρείας κ.
Ανδρέας Ανδρέου.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2010 μπήκαν και οι τελευταίες
υπογραφές για την κατασκευή του έκτου αιολικού
πάρκου «Αγία Άννα» στην Κοινότητα Αγίας Άννας της
επαρχίας Λάρνακας, της εταιρείας Aeolian Dynamics
Ltd, η οποία ανήκει στον κο Τάσο Πολυκάρπου, μέλος
του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου. Η
εταιρεία θα αρχίσει την κατασκευή του έργου αρχές
Φεβρουαρίου 2011 και υπολογίζει να την ολοκλήρωση
στο τέλος του ίδιου έτους.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ»
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές
συνέδριο «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» που έλαβε
χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 26 Νοεμβρίου 2010. Το
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συνέδριο διοργάνωσαν από κοινού τα γραφεία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, στην
Κύπρο και στη Βουλγαρία σε συνδιοργάνωση με το
A CERT Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη.
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
εκπροσωπήθηκε στο εν λόγω συνέδριο με
παρουσίαση από την κυρία Αντωνία Θεοδοσίου
μέλος του Διαχειριστικού Συμβουλίου του
Ενεργειακού
Γραφείου.
Η
κα
Αντωνίου
επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της στην
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών και
στο έργο ISLE‐PACT www.isle‐pact.eu

Οι χώρες που συμμετέχουν είναι Ελλάδα, Βέλγιο/EΕ,
Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ρουμανία, Ισπανία και
Ηνωμένο Βασίλειο.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:
www.pvtrin.gr
 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΈΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (SMART CITIES), 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Περισσότερα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Κύπρο:
http://www.europarl.cy/view/el/press‐release/pr‐
2010/pr‐2010‐December/pr‐2010‐Dec‐4.html
ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ PV TRIN – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στο Watford της Αγγλίας η 2η
συνάντηση των εταίρων του έργου PV TRIN, όπου
το ΕΤΕΚ συμμετέχει ως εταίρος. Το έργο PVTRIN
συγχρηματοδοτείται από το Intelligent Energy
Europe και στοχεύει:
Στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
και διαδικασίας πιστοποίησης για ηλεκτρολόγους/
τεχνικούς ‐ υπεύθυνους για την εγκατάσταση και
συντήρηση μικρής κλίμακας Φ/Β συστημάτων.
Σκοπός του έργου είναι να τεθεί η βάση για την
υιοθέτηση μίας αποδεκτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο
διαδικασίας
πιστοποίησης
προγράμματος
κατάρτισης εγκαταστατών.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Δεκεμβρίου
2010, διοργάνωση με θέμα τα αποτελέσματα της
πρωτοβουλίας CONCERTO, που περιλαμβάνουν
«μείωση 137.000 τόνων εκπομπών CO2» και «1.150.000
m2 ανακαινισμένα και οικολογικά κτίρια».
Οι πόλεις λαμβάνουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
για τον αστικό σχεδιασμό και υιοθετούν μέτρα
συμπεριλαμβανομένων και της προώθησης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής
αποδοτικότητας, τα οποία έχουν θεμελιώδη σημασία
για την πρωτοβουλία CONCERTO.
Εκπρόσωποι των πόλεων δήλωσαν πρόθυμοι να
σκιαγραφήσουν τις προκλήσεις, τα διδάγματα, και
οράματα για την πρωτοβουλία «έξυπνες πόλεις».
Υπήρχαν
εκπρόσωποι
από
πολλές
πόλεις
συμπεριλαμβανομένων
των
Nantes
(Γαλλία),
Weilerbach (Γερμανία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Λυών
(Γαλλία), Ανόβερο (Γερμανία) και Τορίνο (Ιταλία).
Οι εκπρόσωποι των πόλεων τόνισαν ότι η συμμετοχή
των κατοίκων σε οποιαδήποτε έργα είναι πολύ
σημαντική.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
πρωτοβουλία
CONCERTO,
ανατρέξτε
στην
ιστοσελίδα www.concertoplus.eu . CONCERTO
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ
Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010, το Συμβούλιο
υιοθέτησε Κανονισμό για την εφαρμογή της
Οδηγίας 2009/125/EΚ για τη θέσπιση πλαισίου που
καθορίζει απαιτήσεις για τον οικολογικό σχεδιασμό
που ισχύουν για εξαεριστήρες και τροφοδοτούνται
από κινητήρες με ισχύ εισόδου μεταξύ 125 watt και
500 kW.
Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΚΑΝΚΟΥΝ, Η ΕΕ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την Ευρωπαία Επίτροπο για την
Κλιματική Δράση κα Connie Hedegaard, η
συμφωνία για τον περιορισμό της κλιματικής
αλλαγής που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής του
Κανκούν (26 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2010)
αποτελεί σήμερα «πραγματική πρόοδο».
Μετά
από
ολονύχτια
συζήτηση,
οι
διαπραγματευτές από περίπου 190 χώρες
ενέκριναν κείμενο όπου η «συμφωνία Κανκούν»
περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη
δημιουργία ενός ταμείου για να βοηθήσει τις
αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στις
προκλήσεις κατά της κλιματικής αλλαγής.
Η κα Hedegaard επανέλαβε ότι άλλα κράτη έχουν
κάνει περισσότερα, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι
σύντομα οι διαπραγματευτές του κλίματος θα
εγκρίνουν κείμενο που καθιστά σαφές ότι τα κράτη
πρέπει να έχουν πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για
μείωση των εκπομπών άνθρακα.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα:
http://unfccc.int/2860.php

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε με
ψήφισμα στο Στρασβούργο, δεσμευτικό
στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά
τουλάχιστον 20% έως το 2020 στα πλαίσια της
αναθεώρησης του Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή
Απόδοση
του
2006,
με
γόμωνα
την
αποτελεσματικότητα του, που αναμένεται να
δημοσιευθεί το Μάρτιο του 2011.
Μια έκθεση έδειξε ότι οι πολιτικές που έχουν
υιοθετηθεί από το 2006 δεν έχουν την αναμενόμενη
εξοικονόμηση που απαιτούνται για την κάλυψη του
20% του στόχου της ΕΕ έως το 2020.
Η ενεργειακή αποδοτικότητα θα πρέπει να είναι στο
επίκεντρο
της
ενεργειακής
στρατηγικής
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011‐20, δήλωσαν οι
ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, σε απάντηση στην
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργεια 2020» που
εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2010. Το ήμισυ των
νοικοκυριών στην ΕΕ, υποστηρίζουν οι Ευρωβουλευτές,
θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές
μέχρι το 2015.
Μεταξύ άλλων, το Κοινοβούλιο ζητά έκθεση σχετικά με
την ανάγκη για περαιτέρω οικονομική στήριξη για την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος
κτιριακού αποθέματος. Οι ευρωβουλευτές θέλουν
επίσης να δουν προτάσεις για χρηματοδοτικά μέσα
στον τομέα αυτό.
Το ψήφισμα καλεί επίσης για ταχεία εφαρμογή των
Οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων
και την σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών,
σημειώνοντας τις μεγάλες καθυστερήσεις που έχουν
παρατηρηθεί στην εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών.
Επισημάνθηκε επίσης ότι η βιομηχανία καταναλώνει το
30‐40% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
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παγκοσμίως. Το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας
στον τομέα αυτό είναι μεταξύ 30‐60%. Όσον αφορά
τη σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών, προτείνεται
επίσπευση της αναθεώρησης της υφιστάμενης
νομοθεσίας πριν από το 2014.
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Για να γίνει αυτό, το Κοινοβούλιο επικαλείται για
καινοτόμες λύσεις, όπως τα σχέδια ανακαίνισης για
ολόκληρες περιοχές, οικονομικά κίνητρα σε όλα τα
επίπεδα, τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό, και τεχνική
βοήθεια. Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν επίσης την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει νέες πρωτοβουλίες
μέσω της νέας της στρατηγικής για την καινοτομία.
Το Κοινοβούλιο δίνει επίσης έμφαση στην ανάγκη για την
ΕΕ να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία για την
ενεργειακή απόδοση, ιδίως των οδηγιών σχετικά με την
σήμανση ηλεκτρικών συσκευών και τον οικολογικό
σχεδιασμό προϊόντων, και συνηγορεί υπέρ της
αναθεώρησης της Οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες
το 2011.
MAGAZINE – INTELLIGENT ENERGY EUROPE

Λίγο πριν από τη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
τον
Μάρτιο
του
2011,
του
αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για την ενεργειακή
απόδοση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποβάλει
τα αιτήματά του, τα οποία εστιάζονται κυρίως σε δύο
προτεραιότητες: την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας και τη
σωστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας
Το ψήφισμα που εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα μεγάλο
κεφάλαιο για τα κτίρια, τα οποία από μόνα τους
αποτελούν το 40% της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας της ΕΕ και το 36% των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου.
Οι
ευρωβουλευτές
τάσσονται
υπέρ
των
προγραμμάτων
χορηγιών
για
ανακαινίσεις
υφιστάμενων κτιρίων, με στόχο την επιχορήγηση με
βάση της επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας,
όπου έχει παρατηρηθεί μια σειρά εμποδίων που
πρέπει να επιλυθούν, ιδίως στον τομέα της κατοικίας.
Τα εμπόδια αυτά περιλαμβάνουν υψηλές αρχικές
δαπάνες, διάκριση μεταξύ των διαφόρων μέτρων
παροχής κινήτρων και για τις αντικειμενικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στις πολυκατοικίες
όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός ενοίκων.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια
για την Ευρώπη και τα ήδη χρηματοδοτούμενα έργα.
Ένα περιοδικό που αφορά την μετάβαση της Ευρώπης
στη βιώσιμη ενέργεια.
Από τις 10 Δεκεμβρίου 2010 έχει ξεκινήσει η
ηλεκτρονική παραγγελία του περιοδικού και η δωρεάν
διανομή του με μηδενικό κόστος εκτύπωσης και
αποστολής.
Το περιοδικό διατίθεται στα αγγλικά,
γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και πολωνικά.

γαλλικά,

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/newsre
view_en.htm
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ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ SUSTAINABLE ENERGY
COMMUNITIES (SEC) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTELLIGENT
ENERGY ‐ EUROPE (IEE)

ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20%
έως το 2020.
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με την υποστήριξη των
τοπικών και περιφερειακών φορέων στην ανάπτυξη
Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και Έργων
για την Αειφόρο Ενέργεια, με την ενθάρρυνση και
υποστήριξη και άλλων κοινοτήτων ώστε να
υπογράψουν
το
Σύμφωνο
των
Δημάρχων
(www.eumayors.eu) και με την ανταλλαγή εμπειριών,
ώστε να διασφαλιστεί η επαναληψιμότητα της καλής
αυτής πρακτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για
περισσότερες
www.regions202020.eu/register‐en.

Το Μάιο του 2010, πέντε έργα που υποστηρίζονται
από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Intelligent Energy ‐ Europe (IEE) ‐ Sustainable
Energy Communities (SEC) ένωσαν τις δυνάμεις
τους για να διαδώσουν ειδήσεις και πληροφορίες
σχετικά με καινοτόμες τοπικές δράσεις, που
μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για
πόλεις και ευρύτερες περιοχές, προκειμένου να
επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ για το 2020 για τις
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, την
ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα πέντε έργα ‐ ENNEREG, Energy for Mayors,
City_SEC, come2CoM και ENESCOM, που
εκπροσωπούν περισσότερες από 100 πόλεις στην
Ευρώπη, παράγουν από κοινού αυτό το
ενημερωτικό δελτίο σε πολλές ευρωπαϊκές
γλώσσες, που αποστέλλεται σε χιλιάδες
ενδιαφερόμενους για τη βιώσιμη (αειφόρο)
ενέργεια.
Τα έργα έχουν κοινό σκοπό να καταδείξουν πώς οι
κοινότητες‐δήμοι μπορούν να γίνουν η κινητήρια
δύναμη στο να εκπληρωθούν οι στόχοι της ΕΕ 20‐
20‐20 για το κλίμα και την ενέργεια: μείωση κατά
τουλάχιστον 20% των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου, 20% αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και επιπλέον αύξηση του
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πληροφορίες

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Μολονότι η αιολική ενέργεια δεν απειλεί εν γένει την
άγρια πανίδα και χλωρίδα, η άτοπη χωροθέτηση ή ο
άστοχος σχεδιασμός αιολικών πάρκων είναι δυνατόν
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε ευπαθή είδη και
ενδιαιτήματα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την
ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σε προστατευόμενες
φυσικές περιοχές. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές
ισχύουν για το δίκτυο Natura 2000, το οποίο αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής για τη
βιοποικιλότητα και σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο
των προσπαθειών της ΕΕ για την αναχαίτιση και την
αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το
2020. Η αιολική ενέργεια πρέπει να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του ενωσιακού στόχου
αύξησης σε 20% του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
στη συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη έως
το 2020 και δεν αποκλείεται εξ ορισμού η ανάπτυξή της
σε περιοχές Natura 2000. Τα αναπτυξιακά σχέδια
αιολικής ενέργειας πρέπει να αξιολογούνται κατά
περίπτωση.
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Δεκεμβρίου 2010
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
EU ENERGY LAW ‐ 6Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,
19‐20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Πολλά θέματα που αφορούν το ενεργειακό δίκαιο
και την ενεργειακή πολιτική, θα συζητηθούν
διεξοδικά στο 6ο
ετήσιο συνέδριο που θα
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 19‐20
Ιανουαρίου 2011. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι
παρευρισκόμενοι θα έχουν μια πραγματική και
μοναδική εμπειρία για όλες αυτές τις
πρωτοβουλίες, και τι σημαίνει στην πράξη για τις
επιχειρήσεις το δίκαιο της ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες
www.euenergyconference.com

SOLAR POWER GENERATION
25‐26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 LAS VEGAS, USA,

Ένα συνέδριο με εκπροσώπηση από προμηθευτές,
επιχειρήσεις,
οργανισμούς,
κυβερνητικούς
εκπροσώπους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για
την προώθηση των τεχνολογιών αξιοποίησης της
ηλιακής ενέργειας.
3O ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ‐ 3RD
ANNUAL REGULATORY AFFAIRS INTERNATIONAL SYMPOSIUM,
30‐31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Για περισσότερες πληροφορίες
http://regulationforum.org/index.php

INTELLIGENT ENERGY – ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ –
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ/NEW PUBLICATIONS

Οι εγγραφές για την Ημερίδα Πληροφόρησης του
Προγράμματος «Intelligent Energy Europe»
ξεκίνησαν στις 3 Δεκεμβρίου 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/info
days_en.htm

http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2010_s
etplan_brochure.pdf
Δωρεάν
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