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ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27/5/2009 
στις 6.00 μμ η εκδήλωση για την επίσημη 
έναρξη λειτουργίας του Ενεργειακού 
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. Τα εγκαίνια της 
επίσημης έναρξης λειτουργίας τέλεσε ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κος 
Δημήτρης Χριστόφιας. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν εκπρόσωποι κομμάτων, 
εκπρόσωποι της εκτελεστικής και 
νομοθετικής εξουσίας, εκπρόσωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και πάρα πολλοί 
εκπρόσωποι ενδιαφερομένων φορέων, είτε 
ακαδημαϊκών, κυβερνητικών τμημάτων και 
υπηρεσιών, βιομηχανίας, μή κυβερνητικών 
οργανισμών, συνδέσμων κλπ. 

 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον 
χαιρετισμό του συνεχάρη την Ένωση 
Κοινοτήτων Κύπρου για την πρωτοβουλία 
για ίδρυση του Ενεργειακού Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτών και ανέφερε ότι θα τύχει 
της στήριξης όλων, στην προσπάθεια 
υλοποίησης των κοινών στόχων προς 
όφελος όλων των Κυπρίων πολιτών και 
κήρυξε την επίσημη έναρξη της λειτουργίας 
του. 
Χαιρετισμούς επίσης απεύθυναν ο κος 
Νίκος Κλεάνθους Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, η κα Αντρούλλα Καμιναρά, 
επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. 

Ομιλίες έγιναν από τον κο Σάββα Σάββα Πρόεδρο 
Διαχειριστικού Συμβουλίου του Ενεργειακού 
Γραφείου και την κα Βίκυ Αργυράκη, Υπεύθυνη 
Παρακολούθησης Έργου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας 
www.cea.org.cy  
 
ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
Η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ήταν ο 
αποκλειστικός χορηγός για την εκτύπωση αφίσας 
για παιδιά σε 70,000 αντίτυπα. Οι αφίσες θα 
διανεμηθούν σε όλους τους μαθητές δημοτικής 
κατά τη διάρκεια επισκέψεων για εκπαιδευτικές 
διαλέξεις στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Το 
Ενεργειακό Γραφείο από τον Απρίλιο του 2009 έχει 
πραγματοποιήσει επισκέψεις και εκπαιδευτικές 
διαλέξεις σε περισσότερα από 25 δημοτικά 
σχολεία των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, 
Λεμεσoύ και Αμμοχώστου. Αν επιθυμείτε να 
λάβετε την αφίσα μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα 
τηλέφωνα 22667716 και 22667726. 

 

http://www.cea.org.cy/


 

 Supported by the EUROPEAN Commission through the ‘Intelligent 
 Energy-Europe’ Programme and the Cyprus Union of Communities 

 
 

 

 
2 

Μάιος 2009 

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
Το Ενεργειακό Γραφείο και η Τράπεζα 
Πειραιώς Κύπρου γιορτάζουν την 
παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος 5 Ιουνίου 
2009 με την εκδήλωση απονομής βραβείων 
στα παιδιά που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα 
«ζωγραφίζω για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και 
προστασία του περιβάλλοντος».  
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «Ο ΦΑΚΟΣ 
ΑΓΑΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 
Σε λίγες ημέρες (10/6/2009) λήγει ο 
διαγωνισμός φωτογραφίας που 
διοργανώνει το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών σε συνεργασία με την 
Φωτογραφική Εταιρία Κύπρου. 
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα μας 
www.cea.org.cy. Θα δοθούν χρηματικά 
βραβεία και έπαινοι. Τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού χορηγεί η Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου. 
 
ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΣΒΗΝΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΟ 2012 

 
Οι ενεργοβόροι λαμπτήρες πυράκτωσης 
θα έχουν καταργηθεί σταδιακά στην ΕΕ 
έως το Σεπτέμβριο του 2012, 
αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες. Η 
απαγόρευση θα ισχύσει από τον ερχόμενο 

Σεπτέμβριο για τους λαμπτήρες των 100 watt 
και αργότερα θα επεκταθεί στις λάμπες 
μικρότερης ισχύος. 
 
Η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων 
με τους οικονoμικούς «συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορισμού» (CFL) θα περιορίσει την 
κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό έως και 
κατά 80%, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από Joint 
Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής καταναλώνονται υψηλά ποσά 
ενέργειας στον φωτισμό στον οικιακό τομέα και 
είναι ένας τομέας όπου μπορεί να επιτευχθεί 
εξοικονόμηση. Υπολογίστηκε ότι σε επίπεδο ΕΕ 
το δυναμικό εξοικονόμησης στον τομέα του 
φωτισμού ανέρχεται στο 20% ή 18 TWh. 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα 
www.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/CFL  
 
REMINDER - 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 
 
CIP ECO INNOVATION 2009 
Αναφορικά με την επικείμενη προκήρυξη 
υποβολής προτάσεων για συγχρηματοδότηση, 

http://www.cea.org.cy/
http://www.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/CFL
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
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όπου η ημερομηνία λήξης είναι η 10η  
Σεπτεμβρίου 2009, δικαιούχοι είναι οι ΜΜΕ 
και είναι επιλέξιμες επίσης δράσεις που 
σχετίζονται με πράσινες επιχειρήσεις. 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm  
 
EUROPEAN ENERGY RECOVERY PROGRAMME 

 
Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και 
Μεταφορών της Ευρωπαϊκής επιτροπής 
εξάγγειλε προκήρυξη υποβολής προτάσεων 
στα πλαίσια του «Energy Recovery 
Programme», όπου η καταλυτική 
ημερομηνία υποβολή είναι η 15η Ιουλίου 
2009. Περισσότερα στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/energy/grants/2009_0
7_15_en.htm  
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 
2009 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης 
(CYS) και ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας 
Κύπρου, γιορτάζουν την «ευρωπαϊκή ημέρα 
ανέμου» που είναι στις 15 Ιουνίου, 
διοργανώνοντας ημερίδα στις 10 Ιουνίου 
2009 με θέμα «Πράσινη Ενέργεια» στο 
ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία. 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22411417. 
 
Το Frederic University σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και 
την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, 
διοργανώνουν στις 15 Ιουνίου 2009, διεθνές 
συνέδριο με θέμα «RES policies and 

applications in Cyprus», στο ξενοδοχείο Hilton 
στη Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 
22377777. 
 
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με Cyprus Nordic 
Countries Business Association, διοργανώνουν 
στις 18 Ιουνίου 2009, στο ξενοδοχείο Hilton στη 
Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί Σεμινάριο με 
θέμα «intelligent Energy …. protecting the 
environment». Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 
22889721. 
 
REMINDER - ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2009-2013 
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. 
 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/grants/2009_07_15_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/grants/2009_07_15_en.htm

