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Σεπτέμβριος 2010 

ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ‘Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΌΧΗΜΑ,  
ΣΤΑΘΜΕΥΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ! 
 
Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 ο 
Δήμαρχος Στροβόλου κύριος Σάββας 
Ηλιοφώτου παρέδωσε άδειες για δωρεάν 
στάθμευση στον κύριο Γιώργο Περδίκη 
δημότη Στροβόλου και κάτοχο υβριδικού 
οχήματος και στην κυρία Ανθή 
Χαραλάμπους Διευθύντρια του Ενεργειακού 
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών που εδρεύει 
στον Στρόβoλο, για το υβριδικό όχημα του 
Γραφείου. 

 
Το μέτρο θα έχει ισχύ για τους δημοτικούς 
χώρους στάθμευσης του Δήμου Στροβόλου 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και σκοπό έχει 
την προώθηση της χρήσης βιώσιμων 
μέσων μεταφοράς φιλικά προς το 
περιβάλλον. Το μέτρο υλοποιείται στα 
πλαίσια της εφαρμογής του Ενεργειακού 
Σχεδίου Δράσης του Δήμου Στροβόλου 
2010-2020, ως υποχρέωση που πηγάζει από 
τη συμμετοχή του Δήμου στο «Σύμφωνο των 
Δημάρχων». 
 
Για την έκδοση της ειδικής άδειας πρέπει ο 
ενδιαφερόμενος να προσκομίσει την άδεια 
εγγραφής του οχήματός του και 
αποδεικτικό ότι είναι δημότης Στροβόλου. 

Ο Δήμος την ίδια ώρα θα του εκδίδει την ειδική 
άδεια για δωρεάν στάθμευση εντός του 
Δήμου Στροβόλου. 
 
OPEN DAYS 2010 – ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
 
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 στο Δημοτικό 
Μέγαρο Στροβόλου πραγματοποιήθηκε η 
ημερίδα πληροφόρησης για το ρόλο τον 
Τοπικών Αρχών στη μείωση των εκπομπών 
του διοξειδίου του άνθρακα CO2 και 
χρηματοδοτικά μέσα, που διοργανώθηκε από 
το Δήμο Στροβόλου και το Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. 
 

 
 
Στην ημερίδα προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο 
κος Σάββας Ηλιοφώτου Δήμαρχος 
Στροβόλου, η κα Ανδρούλλα Καμιναρά 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ο κος 
Αλέξανδρος Κοτρονάρος από τη Γενική 
Διεύθυνση Ενέργειας (Unit C2) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κος Θεόδουλος 
Μεσημέρης από το Τμήμα Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, η κα Άννα Παντοίου του 
Δήμου Στροβόλου και η κα Ανθή 
Χαραλάμπους Διευθύντρια του Ενεργειακού 
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.  
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Αρχικά ενημερώθηκαν οι κυπριακές 
τοπικές αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι 
φορείς σχετικά με τις κατευθύνσεις της 
πολιτικής που σχετίζονται με την ενέργεια 
και το περιβάλλον και στη συνέχεια έγινε 
αναφορά στα διαθέσιμα μέσα στήριξης 
των τοπικών αρχών για τη μάχη κατά της 
κλιματικής αλλαγής. Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των 
Open Days 2010 – Τοπικές Εκδηλώσεις. 
 
Οι τοπικές αρχές έχουν παράδοση στον 
τομέα της περιβαλλοντικής δράσης. 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τοπικών 
αρχών που έχουν ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία. Ωστόσο, υπάρχουν 
παράγοντες που στέκονται εμπόδιο ή 
περιορίζουν τις τοπικές και περιφερειακές 
δράσεις. Αυτοί μπορεί να είναι 
χρηματοοικονομικοί περιορισμοί, έλλειψη 
δεξιοτήτων, έλλειψη πολιτικής βούλησης, 
ευαισθητοποίηση του κοινού και η φύση του 
νομοθετικού πλαισίου. 
 
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν επίσης το 
Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης του Δήμου 
Στροβόλου, το Σύμφωνο των Δημάρχων, τα 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα κυρίως από 
ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα με παράδειγμα εφαρμογής 
το έργο ISLE-PACT. 
 
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ 
 
Ξεκίνησε η διανομή του νέου ενημερωτικού 
φυλλαδίου του Ενεργειακού Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτών με τίτλο «Η αλλαγή του 
κλίματος εξαρτάται και από εσένα – Μάθε τι 
μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις», το 
οποίο περιέχει απλές συμβουλές για ατομική 
προσπάθεια μείωσης των εκπομπών 
θερμοκηπιακών αερίων μέσω της 
εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το 

φυλλάδιο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το 
Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. 

 
Το φυλλάδιο μπορείτε να προμηθεύεστε από το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ή τους 
Δήμους Στροβόλου, Λατσιών, Αγίου 
Αθανασίου και Παραλιμνίου. 
 
ΔΩΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΟΥ ΚΙΝΗΤΟ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ!!!  
 
Η Cytamobile - Vodafone εγκαινίασε στις 8 
Ιουλίου 2010 το πρόγραμμα ανακύκλωσης 
παλιών κινητών τηλεφώνων και άλλου 
τερματικού υλικού, όπως σταθερά και 
ασύρματα τηλέφωνα, μπαταρίες, αξεσουάρ, 
φορτιστές, handsfree και car kits. 
 
Μπορείτε να επιστρέψετε τα παλιά κινητά και 
αξεσουάρ στους ειδικούς κάδους σε όλα τα 
καταστήματα του Δικτύου Πωλήσεων 
Cytamobile – 
Vodafone (Cytashop, 
Aeliotis, Acappela, 
Telefone Soundtech, 
Hadjimitsis, Smart 
Com). Στα Cytashop 
υπάρχουν επιπλέον 
ειδικοί κάδοι και για 
άλλο τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισμό.  

 
Μια προσπάθεια που αξίζει την προσοχή όλων 
μας. 
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ΠΗΓΑΙΝΩ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ!!! 
 
Σύντομα ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα Bike 
sharing. Στα πλαίσια του προγράμματος θα 
δημιουργηθούν κεντρικά σημεία στην 
πρωτεύουσα με σταθμούς ενοικίασης 
ποδηλάτων στους οποίους θα μεταβαίνουν 
οι ενδιαφερόμενοι για να ενοικιάσουν ένα 
από τα 285 ποδήλατα τρίτης γενιάς που θα 
είναι σταθμευμένα σε ειδικούς χώρους.  
 
Οι χρεώσεις είναι πολύ λογικές της τάξεως 
των 2€ την ώρα και οι πιστωτικές κάρτες 
είναι απαραίτητες για την ενοικίαση των 
ποδηλάτων. Ο λόγος είναι σε περίπτωση 
που κρατηθεί το ποδήλατο πέραν του 
επιτρεπόμενου χρόνου αφαιρείται το 
ανάλογο ποσό από την πιστωτική κάρτα 
του ενοικιαστή.  

 
 

Ίσως ήρθε η ώρα να συμμετέχουμε και εμείς 
σε αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα που 
έρχεται στις ζωές μας. 
 
Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  
 
Μέσα από τις προσπάθειες εξοικονόμησης 
ενέργειας, η ΕΕ έχει καθορίσει ένα 
καθοδηγητικό πλαίσιο (αρχές, όροι και 
κριτήρια) οικολογικού σχεδιασμού για τον 
εξοπλισμό που καταναλώνει ενέργεια. 
 
Τα προϊόντα στα οποία η ΕΕ έχει πρόθεση να 
επικεντρωθεί πρώτα είναι: 

• Τα συστήματα θέρμανσης και συστήματα για 
θέρμανση του νερού 

• Ηλεκτρικά μοτέρ 
• Φωτισμό σε οικιακό και εργασιακό επίπεδο 
• Εξοπλισμό οικιακής χρήσης 
• Εξοπλισμό γραφείου 
• Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές οικιακής 
χρήσης 

• Συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και ψύξης 
(HVAC) 

 

 
 
Με βάση την Οδηγία 2005/32/ΕΚ, η ΕΕ έκδωσε 
στις 18/03/2008 Κανονισμό με τον οποίο 
καθορίζεται η σταδιακή απαγόρευση των 
λαμπτήρων πυρακτώσεως με την πρώτη 
απαγόρευση να μπαίνει σε εφαρμογή την 1η 

Σεπτεμβρίου του 2009. Έτσι το 2009, από την 1η 
Σεπτεμβρίου απαγορεύεται η εισαγωγή και 
κατασκευή λαμπτήρων πυρακτώσεως με 
κατανάλωση ίση ή μεγαλύτερη από 100W. Από 
την 1η Σεπτεμβρίου του 2010 έχει απαγορευτεί η 
κυκλοφορία των λαμπτήρων πυρακτώσεως με 
κατανάλωση 75W, και την 1η Σεπτεμβρίου 2011, 
θα απαγορευτεί η λειτουργία των λαμπτήρων 
πυρακτώσεως με κατανάλωση 60W. Παράλληλα 
με το πιο πάνω θα επιβάλλεται και σταδιακή 
απαγόρευση στους λαμπτήρες τύπου Halogen 
με ολική απαγόρευση μέχρι το 2013. 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
(ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους 
ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανακοίνωσε στις 20 Ιουλίου 2010 νέες 
Προσκλήσεις για την Υποβολή Προτάσεων στα 
πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για 

http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://theopemptou.com/portal/energy/62-energy-efficiency/373-endofincand.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:el:PDF
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Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ε.Ε. 
2007-2013 (7ο ΠΠ). 
 
Για την Ενέργεια: 8 νέες Προσκλήσεις (4 από 
κοινού με άλλα προγράμματα) με 
καταληκτικές ημερομηνίες από το Νοέμβριο 
2010 έως τον Απρίλιο 2011. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον κύριο Μαρίνο 
Πορτοκαλλίδη στο 22205052 ή 
mportokallides@research.org.cy. 
 

 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ -ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέο 
σύστημα σήμανσης για ηλεκτρικές οικιακές 

συσκευές, κυρίως για τις 
τηλεοράσεις. Η Επιτροπή 
πρότεινε την ενεργειακή 
σήμανση της τηλεόρασης 
για πρώτη φορά. Η 
ενεργειακή ετικέτα θα 
βοηθήσει τους καταναλωτές 

να επιλέγουν τα ενεργειακά αποδοτικά 
προϊόντα και θα παράσχει κίνητρα για τη 
βιομηχανία να αναπτύξουν και να 
επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικό 
σχεδιασμό των προϊόντων τους. 

 
Για τις τηλεοράσεις, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 10% 
του λογαριασμού ηλεκτρικού 
ρεύματος του μέσου νοικοκυριού, 
θα είναι η πρώτη φορά που οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να 
δηλώνουν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα των προϊόντων 
τους, χρησιμοποιώντας την 
ενεργειακή ετικέτα. Η ετικέτα πρέπει 

να είναι εμφανής.  
Οι Κανονισμοί για τη σήμανση ηλεκτρικών 
συσκευών θα πρέπει πλέον να συμφωνηθούν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και θα τεθούν σε ισχύ 12 μήνες μετά 
τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.  
 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 15-16/10/2010, ΣΤΗ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

 
 
Στόχος το σεμιναρίου είναι η κατάρτιση 
ειδικευμένου εμπειρογνώμονα στα 
εξειδικευμένα όργανα που υποστηρίζουν  την 
ενεργειακή αξιολόγηση των κτιρίων στις 
τεχνικές μετρήσεις και στις μεθοδολογίες 
ενεργειακών επιθεωρήσεων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με το Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ στο 22466633 
ή kee@etek.org.cy . 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2010 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔ 

1. Υγρά και στερεά βιοκαύσιμα – πρόσφατες 
εξελίξεις (Π002225, Προγραμματίζεται 
Οκτώβριο 2010) 

2. Ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή 
διαχείριση των κτιρίων (Π000115, 
Προγραμματίζεται Νοέμβριο 2010) 

3. Χρήση και εφαρμογές ΑΠΕ στον οικιακό 
τομέα (Π000116, Προγραμματίζεται 
Νοέμβριο 2010) 

mailto:mportokallides@research.org.cy
mailto:kee@etek.org.cy
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4. Διαχείριση ενέργειας και ενεργειακές 
επιθεωρήσεις (Π002231, 
Προγραμματίζεται Νοέμβριο 2010) 

4. Ανάλυση των βασικών αρχών που 
λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό 
ηλεκτρολογικών συστημάτων σε κτίρια και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, με 
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. 

5. Ορθολογική Χρήση Ενέργειας και 
Καινοτόμες ενεργειακές λύσεις για το 
ξενοδοχειακό τομέα (Π001760, 
Προγραμματίζεται Δεκέμβριο 2010) 

 
Για περισσότερες πληροφορίες 
keade@oeb.org.cy . 
 Για περισσότερες πληροφορίες και 

λεπτομέρειες για τα προγράμματα 
κατάρτισης παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
την κα Μαρία Ιωαννίδου, Tηλ. 22667716/26 
Fax: 22667736, Maria.Ioannidou@cea.org.cy  

 
 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ/NEW PUBLICATIONS 

 

The EU Energy Law & Policy Yearbook 2010 
 

 
ENERGY MANAGEMENT- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2010 ΣΤΟ CLASSIC 
HOTEL ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

 
  

   Μερικοί από τους στόχους του σεμιναρίου 
είναι:  
 
1. Παρουσίαση των όρων και 
προϋποθέσεων για τη βελτιστοποίηση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, του 
οικιακού, τριτογενή αλλά και βιομηχανικού 
τομέα, με κύρια κατεύθυνση την 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, με 
αναφορά και στον ενεργειακό έλεγχο 
(energy audits). 

1η Έκδοση, 404 σελίδες ISBN 978 9077644 164 

 
2. Παρουσίαση των όρων και 
προϋποθέσεων για τη βελτιστοποίηση της 
ενεργειακής απόδοσης της κυπριακής 
βιομηχανίας, με κύρια κατεύθυνση τις ΜΜΕ, 
που είναι και οι πλέον ενεργοβόρες. 
 
3. Ανάλυση των βασικών αρχών που 
λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό 
συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, 
αερισμού, φωτισμού σε κτίρια και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και  
 

mailto:Maria.Ioannidou@cea.org.cy
mailto:keade@oeb.org.cy

