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EURONET 50/50 max: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου EURONET
50/50 max πραγματοποιήθηκε από το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών παρουσίαση στους
χρήστες του Δημαρχείου Αγλαντζιάς στις 23
Ιουλίου 2015. Η παρουσίαση έγινε με σκοπό την
πληροφόρηση των χρηστών του κτιρίου για τη
μεθοδολογία 50/50 καθώς και για τις δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια με
την αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών. Δόθηκαν
στους χρήστες (υπαλλήλους του Δήμου)
εγχειρίδια, φυλλάδια, αφίσες και άλλο υλικό που θα διευκολύνει τη διαδικασία.

Η Ενεργειακή Ομάδα του δήμου Αγλαντζιάς, που έχει αναλάβει την εφαρμογή του έργου, συστήθηκε
στους χρήστες του κτιρίου και ενημέρωσε με τη σειρά της για τις ενέργειες που θα ακολουθηθούν
στα πλαίσια του έργου. Ακολούθησε συζήτηση για τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών.

Το EURONET 50/50 max είναι η συνέχιση του επιτυχημένου Ευρωπαϊκού έργου EURONET 50/50, το
οποίο απέδειξε ότι με την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών ενός κτιρίου μπορεί να επέλθει
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Από την εμπειρία που είχαν άλλοι οργανισμοί στο
εξωτερικό που εφάρμοσαν τη μεθοδολογία 50/50, αναμένεται η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
να ξεπεράσει το 35%.

Τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αγλαντζιάς θα παρουσιαστούν σε ένα
χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Euronet 50/50 max μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα http://www.euronet50-50max.eu/cy/.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Βρείτε μας στο:
«Ενεργειακό Γραφείο»

2

Ιούλιος 2015

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ενεργειακού Γραφείου

Κυπρίων Πολιτών
ISSN 1986-4787

4Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΟΥΒΑΡΑ

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετείχε
στο 4ο Φεστιβάλ Παιδιού που διοργανώθηκε στην
κοινότητα του Λουβαρά, στις 5 Ιουλίου. Η εκδήλωση
ήταν αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από το
περίπτερο του Ενεργειακού Γραφείου για τους
τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και τα παιδιά
ζωγράφισαν μαζί μας για την ενέργεια, τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους φιλικούς προς
το περιβάλλον τρόπους μετακίνησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το Ενεργειακό Γραφείο διοργάνωσε στις 27-31 Ιουλίου εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά
ηλικίας 6-11 χρόνων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, στη Σκαρίνου.

Τα παιδιά που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να ευαισθητοποιηθούν για την
κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους
τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας μας να εξοικονομήσει ενέργεια στο σπίτι.

Επίσης, έμαθαν πώς συνδέεται η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση με την εξοικονόμηση
ενέργειας και έφτιαξαν κατασκευές και παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι δημιουργικές δραστηριότητες περιελάμβαναν και την κατασκευή απλού ηλιακού φούρνου και
κατασκευές με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πλαίσια. Τέλος, τα παιδιά διασκέδασαν,
παίζοντας παντομίμα, ταμπού και το φιδάκι της ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνει το Ενεργειακό
Γραφείο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, http://www.cea.org.cy ή μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την κα Χρίστια Αλεξάνδρου, στα τηλέφωνα 22667716 ή 22667726 ή μέσω email
στο christia.alexandrou@cea.org.cy.
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5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

– ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στις 5-6 Μαΐου 2016 θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία το 5ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικότητα – Νέες προκλήσεις». Το συνέδριο
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και
διοργανώνεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Ανάμεσα στους
συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών, εμπειριών και τεχνογνωσίας
μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων, βιομηχανιών και οργανισμών όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις τεχνολογίες εκμετάλλευσης φυσικού αερίου.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

 Φορείς άσκησης πολιτικής που ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες και να
πληροφορηθούν για καινοτομίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 Αντιπρόσωπους διεθνών ή άλλων οργανισμών που επιθυμούν να μοιραστούν τις γνώσεις
τους, όσον αφορά την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις τεχνολογίες
ενεργειακής αποδοτικότητας και τις εξελίξεις στις συμβατικές τεχνολογίες.

 Μεμονωμένα άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν για νέες τεχνολογικές εξελίξεις,
μεθόδους και εργαλεία.

 Εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε
τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

 Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας που επιθυμούν να μοιραστούν
ερευνητικά αποτελέσματα, εμπειρίες ή νέες εφαρμογές.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν στις εργασίες του συνεδρίου, μπορούν να στείλουν περίληψη της
εργασίας τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου,
http://www.mse.com.cy/energy/.
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ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ

ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε
προτάσεις με στόχο μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας, τον επανασχεδιασμό της
ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη βελτίωση του σήματος ενεργειακής απόδοσης και την
αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.

Το πακέτο αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα
υλοποίησης της στρατηγικής για την Ενεργειακή
Ένωση μέσω μιας μακρόπνοης πολιτικής για την
κλιματική αλλαγή, η οποία συγκαταλέγεται στις
πολιτικές προτεραιότητας που έθεσε η Επιτροπή
Γιούνκερ τον Φεβρουάριο 2015. Οι σημερινές
προτάσεις δίνουν έμφαση στην αρχή

«προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και θέτουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ως
καταναλωτές στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς.

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών που καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ είναι το εμβληματικό εργαλείο της
Ευρώπης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την μετάβαση της ΕΕ προς μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η σημερινή πρόταση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα
εν όψει της διάσκεψης του Παρισιού για το κλίμα. Η Επιτροπή αναθεώρησε το σύστημα εμπορίας
των δικαιωμάτων εκπομπών για να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθεί να είναι ο αποτελεσματικότερος
και οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος μείωσης των εκπομπών για την επόμενη δεκαετία. Πρόκειται
για το πρώτο νομοθετικό μέτρο προς την υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ να μειώσει στο εσωτερικό
της τις εκπομπές άνθρακα κατά 40% τουλάχιστον μέχρι το 2030.

Η προτεινόμενη προσέγγιση θέτει σαφέστερους στόχους, αφενός, να
διασφαλίσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα όσων κλάδων της βιομηχανίας
αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο να δουν τη μετεγκατάσταση της παραγωγής
τους εκτός ΕΕ, σε χώρες με λιγότερους περιορισμούς όσον αφορά τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και, αφετέρου, να προωθήσει τις
επενδύσεις του ενεργειακού κλάδου σε καινοτόμες και εναλλακτικές ιδέες.

Αλλαγή του σήματος ενεργειακής απόδοσης για μεγαλύτερη σαφήνεια

Η επιτυχία που είχε η σήμανση της ενεργειακής απόδοσης, αφότου
καθιερώθηκε πριν από είκοσι χρόνια, ενθάρρυνε την ανάπτυξη προϊόντων
όλο και πιο ενεργειακά αποδοτικών, με αποτέλεσμα όμως το σήμα
ενεργειακής απόδοσης να είναι σήμερα πολύπλοκο. Η Επιτροπή προτείνει την
επιστροφή στο αρχικό σύστημα σήμανσης, με κλίμακα από το Α έως το G, το

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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οποίο ήταν απλούστερο και πιο ευδιάκριτο για τους καταναλωτές.

Ισχυροποίηση των καταναλωτών ενέργειας

Αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να είναι στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης, η Επιτροπή
παρουσιάζει μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας, που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 1)
να βοηθηθούν οι καταναλωτές ώστε να εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα μέσω της καλύτερης
ενημέρωσής τους 2) να προσφέρονται στους καταναλωτές περισσότερες δυνατότητες όταν
επιλέγουν τη συμμετοχή τους στις ενεργειακές αγορές και 3) να διατηρηθεί το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι εξίσου ενημερωμένοι και σε ίδια θέση ισχύος με τους αγοραστές και
τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις αγορές χονδρικής· αυτό θα επιτευχθεί με σαφέστερους
κανόνες τιμολόγησης και διαφήμισης, αξιόπιστα εργαλεία σύγκρισης τιμών και με την αξιοποίηση
της μεγάλης διαπραγματευτικής ισχύος που διαθέτουν αυτοί μέσω συλλογικών καθεστώτων (όπως η
ομαδική αλλαγή προμηθευτή και οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί).

Τέλος, οι καταναλωτές πρέπει να είναι ελεύθεροι να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους
ενέργεια υπό θεμιτούς όρους, ώστε να εξοικονομούν χρήματα, να συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Νέος σχεδιασμός της ενεργειακής αγοράς

Σκοπός της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση είναι να βοηθήσει στην επίτευξη των κλιματικών
και ενεργειακών στόχων που τέθηκαν για το 2030
και να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει
ο παγκόσμιος πρωταθλητής στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.

Η επίτευξη αυτών των στόχων προϋποθέτει μια
ριζική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον επανασχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επομένως, ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η νέα αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών, να αξιοποιεί
επωφελώς τη νέα τεχνολογία, να διευκολύνει τις επενδύσεις, κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και χαμηλών εκπομπών τεχνολογίες και να αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση των
ευρωπαϊκών κρατών μελών όταν πρόκειται για την ενεργειακή ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2015-2018

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενεργειακά βιώσιμη οικονομία(ECEEE) καλεί
όλα τα μέλη του να συνεισφέρουν ενεργά στη διαμόρφωση και ολοκλήρωση της
νέας στρατηγικής 2015-2018 για μια ενεργειακά βιώσιμη οικονομία.

Το κείμενο της μέχρι τώρα ισχύουσας στρατηγικής υιοθετήθηκε το 2010. Τα μέλη
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καλούνται να στείλουν τα σχόλια και τις προτάσεις του για το προσχέδιο του κειμένου της νέας
στρατηγικής, η οποία θα υιοθετηθεί επίσημα το φθινόπωρο του 2015.

Τα σχόλια πρέπει να σταλούν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες, όπως και το
προσχέδιο της νέας στρατηγικής, μπορείτε να βρείτε εδώ.

INTERREG MED PROGRAMME: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτήσεις έργων
από το «Interreg MED programme» θα ξεκινήσει 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.

2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LIFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει τέσσερις νέες προσκλήσεις για
υποβολή προτάσεων, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού πρόγραμματος
LIFE για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο συγχρηματοδοτεί καινοτόμες
δράσεις για αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής στα κράτη
μέλη της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό είναι διαθέσιμα 57 εκατ. ευρώ, με τα οποία
θα χρηματοδοτηθούν δράσεις, οι οποίες στηρίζονται σε τρεις άξονες
προτεραιότητας: μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και ενημέρωση και υιοθέτηση πολιτικών για την κλιματική αλλαγή.

Ειδικότερα, οι προσκλήσεις για το 2015 επικεντρώνονται σε δράσεις που αφορούν στις ενεργειακά
ενεργοβόρες βιομηχανίες, στην προσπάθεια για αντικατάσταση των φθοριούχων θερμοκηπιακών
αερίων και των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, καθώς επίσης και στη χρήση γης,
στην αλλαγή της χρήσης γης και στην δασοκομία. Παράλληλα, επιδοτήσεις θα δοθούν μεταξύ άλλων
για δράσεις που προωθούν μέτρα προσαρμογής στις αναπόφευκτες επιπτώσεις από τις κλιματικές
αλλαγές καθώς και σε δράσεις που αφορούν σε ευαίσθητες περιοχές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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Πολιτική Προσαρμογής.  Ο τρίτος πυλώνας προτεραιότητας «Πολιτικές και ενημέρωση για την
κλιματική αλλαγή» στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην προώθηση και εφαρμογή πολιτικών
αποφάσεων για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Υποβολές προτάσεων γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 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.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔ

Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών ανακοινώνει
την έναρξη εγκεκριμένων από την Υπηρεσία Ενέργειας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ενεργειακών
Ελεγκτών Κατηγορίας Α για κτίρια, Κατηγορίας Β για βιομηχανία και Κατηγορίας Γ για μεταφορές,
με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων για εγγραφή στο Μητρώο «Ενεργειακών Ελεγκτών».

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε διπλωματούχους μηχανικούς (ανεξαρτήτως
ειδικότητας), μέλη του ΕΤΕΚ, που  κατέχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης είναι μία εκ
των προϋποθέσεων του Νόμου για εγγραφή στο σχετικό Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενεργειακούς ελεγκτές είναι επιχορηγούμενα από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά 80%.

Περισσότερες πληροφορίες, όπως και τα έντυπα αίτησης, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
Ενεργειακού Γραφείου, http://www.cea.org.cy/ ή μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Χρίστια
Αλεξάνδρου, στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726, ή μέσω email, christia.alexandrou@cea.org.cy.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ  ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EUREM) – ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ

ΑΝΑΔ

Το Ενεργειακό Γραφείο διοργανώνει για δεύτερη φορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης
EUREM διάρκειας 80 ωρών, επιχορηγούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM είναι ένα τυποποιημένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Ευρωπαίους Διαχειριστές Ενέργειας
(European Energy Manager - EUREM) που συνδυάζει θεωρητικά
μαθήματα, ασκήσεις, προσωπική εκμάθηση και πρακτική
εργασία.

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους καταρτιζόμενους όλες τις απαραίτητες γνώσεις
σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση και ενεργειακή απόδοση κτιρίων, την εξοικονόμηση
ενέργειας και την αξιοποίηση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια/βιομηχανίες και
να τους καταστήσει ικανούς να προτείνουν και να εφαρμόζουν μέτρα, ούτως ώστε να αυξήσουν την
ενεργειακή απόδοση της επιχείρησης/οργανισμού τους  και συνεπώς την ανταγωνιστικότητά τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM έχει υλοποιηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα
την επιτυχή εκπαίδευση περισσότερων από 4.000 Ευρωπαίων Διαχειριστών Ενέργειας μέχρι σήμερα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών www.cea.org.cy .

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα
Χρίστια Αλεξάνδρου, στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726, ή μέσω email:
christia.alexandrou@cea.org.cy.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ISBEMCY

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο
εκμάθησης λογισμικού με τίτλο «Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy», στις 1-2 ή 3
Σεπτεμβρίου 2015 και προαιρετικό εργαστήριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της Υπηρεσίας
Ενέργειας για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες στις 7 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου
www.cea.org.cy, ή μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Χρίστια Αλεξάνδρου, στα τηλέφωνα
22667716 ή 22667726, ή μέσω email christia.alexandrou@cea.org.cy.

‘ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΨΥΞΗ’: 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME),
σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και
Αστικής Ανάπτυξης και τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, διοργανώνει στις
14 Οκτωβρίου 2015, στις Βρυξέλλες εργαστήριο με τίτλο «Funding Energy
Efficiency in Buildings, Heating and Cooling». Σκοπός του εργαστηρίου
είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες πώς τα ευρωπαϊκά προγράμματα

και χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να χρηματοδοτήσουν
μεγάλης κλίμακας επενδύσεις και έργα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια και στον
τομέα της θέρμανσης και της ψύξης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, πατήστε εδώ.

HORIZON 2020 INFO DAY: 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Στις 5 Νοεμβρίου θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες Ημέρα Πληροφόρησης για το πρόγραμμα εργασίας
2016-2017 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Horizon 2020», και συγκεκριμένα για το θεματικό
άξονα «έξυπνη και πράσινη κινητικότητα». Πέρα από την ανάλυση του προγράμματος εργασίας και
την επεξήγηση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων, η εκδήλωση θα προσφέρει στους
παρευρισκόμενους την ευκαιρία να δικτυωθούν με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις και πιθανούς
εταίρους.
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Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση,
πατήστε εδώ.

11Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «SAVENERGY 2015, 18 - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομοσπονδία Εργοδοτών
και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) η διοργάνωση της 11ης Έκθεσης
Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2015» που θα
πραγματοποιηθεί στις 18 - 20 Σεπτεμβρίου 2015 στο
χώρο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων. Η Έκθεση
διοργανώνεται με τη συνεργασία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και της
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν μέσα από την Έκθεση να παρουσιάσουν προϊόντα νέας
τεχνολογίας για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού
κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.savenergy.org.cy/.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2015 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, 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.

EUROPEAN COUNCIL FOR AN ENERGY EFFICIENT ECONOMY: 2015 SUMMER STUDY CONFERENCE PROCEEDINGS

Τα πρακτικά του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα εδώ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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