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ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2010   

Στις 3 Αυγούστου 2010, 
άρχισε η αποδοχή αιτήσεων 
από την Επιτροπή 
Διαχείρισης το Ειδικού 
Ταμείου Ανανεώ Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) στα πλαίσια 
των Σχεδίων Παροχής 
Χορηγιών για ενθάρρυνση 
της χρήσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.  

Τα Σχέδια Χορηγιών αφορούν τρεις 
κατηγορίες: 

 Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της 
χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και 
οργανισμούς στο βαθμό που δεν 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 

 Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της 
χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας για φυσικά και νομικά 
πρόσωπα καθώς και φορείς του 
δημοσίου τομέα που ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα και 

 Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της 
ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα 
εμπορικά αιολικά, ηλιοθερμικά και 
φωτοβολταϊκά συστήματα και την 
αξιοποίηση βιομάζας. 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για όλες τις 
κατηγορίες και υποκατηγορίες επενδύσεων, 
μέχρι την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι 
αιτήσεις θα υποβάλλονται προς τη 
Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ 
και ΕΞ.Ε. στην οδό Αγαπήνορος 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 τη Διαχειριστική Επιτροπή 
Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., στα κατά τόπους 
επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού και στην ιστοσελίδα 
του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου 
www.cie.org.cy.  

 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Από τις 30 Ιουνίου 2010 έχει ξεκινήσει η υποβολή 
των Εθνικών Σχέδιων Δράσης για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας των 27 κρατών 
μελών της ΕΕ σύμφωνα με την Οδηγία 
(2009/28/EK).  
 
Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της 
Οδηγίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να 
περιγράψουν πώς σκοπεύουν να φθάσουν 
στην επίτευξη των  εθνικών δεσμευτικών στόχων 
τους μέχρι το 2020. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC)είναι 
πεπεισμένο ότι τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα 
οφέλη, επιτρέποντας τη γρήγορη ανάπτυξη της 
βιομηχανίας ΑΠΕ με τις απαραίτητες επενδύσεις 
και τη δημιουργία νέων θέσεων. Τα μέτρα 
υποστήριξης πρέπει να είναι επαρκή για να 
εξασφαλίσουν το επίτευγμα των δεσμευτικών 
στόχων. Στα Σχέδια θα παρουσιάζονται επίσης 
τα νέα μέτρα συμμόρφωσης με τις πρόνοιες 
της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 
 
Τα Εθνικά Σχέδια είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/trans
parency_platform/action_plan_en.htm 

http://www.cie.org.cy/
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

 
 

Το πρόγραμμα για την Ευφυή Ενέργεια - 
Intelligent Energy Europe (IEE) με πέντε 
από τα προγράμματα του: ENNEREG, 
Energy for Mayors, CITY-SEC, come2CoM 
και ENESCO και το πρόγραμμα για τις 
Ενεργειακά Βιώσιμες Περιφέρειες – 
Sustainable Energy Communities (SEC) 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για διάδοση 
των ειδήσεων και των πληροφοριών για 
την καινοτόμο τοπική δράση που μπορεί 
να εμπνεύσει τις πόλεις και τις περιφέρειες 
να εκπληρώσουν τους στόχους της ΕΕ για 
το 2020 στη μείωση των εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου, την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και τις χρήσεις των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Τα προγράμματα ENNEREG, Energy for 
Mayors, CITY-SEC, come2CoM και 
ENESCOM αντιπροσωπεύουν 
περισσότερες από 100 περιφέρειες σε όλη 
την Ευρώπη και θα δημιουργήσουν κοινό 
ενημερωτικό δελτίο σε διάφορες 
ευρωπαϊκές γλώσσες που θα σταλεί 
στους ενδιαφερόμενους. 

Ο κοινός στόχος είναι πώς οι περιφέρειες 
μπορούν να έχουν κοινή κατεύθυνση στην 
πραγματοποίηση των στόχων της ΕΕ το 
20-20-20 της μείωσης τουλάχιστον 20% 
των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, της 
αύξησης 20% της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και 20% της ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές το 
2020. 

Το πρώτο θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο 
2010. Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.regions202020.eu  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO INNOVATION-
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2010 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την 
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για 
έργα που μετατρέπουν τις περιβαλλοντικές 
προκλήσεις σε εμπορικές ευκαιρίες. Η 
πρόσκληση άνοιξε στις 13 Απριλίου και θα 
κλείσει στις 9 Σεπτεμβρίου 2010. 
Χρηματοδότηση αναμένεται να λάβουν 
περίπου 50 επιλεγμένα έργα. Τα σχέδια 
οικολογικής καινοτομίας θα επιχορηγηθούν 
στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP). 
 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, 
θα διατεθεί χρηματοδότηση για νέα έργα 
στους τομείς της ανακύκλωσης υλικών, των 
βιώσιμων προϊόντων οικοδόμησης, καθώς 
και στον τομέα τροφίμων και ποτών και στις 
πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές. 
 
Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι αιτήσεις από 
μικρές επιχειρήσεις με «πράσινα» προϊόντα ή 
υπηρεσίες που χρειάζονται βοήθεια για να 
διεισδύσουν στις αγορές. 
 
Η πρόσκληση καλύπτει τους εξής τέσσερις 
άξονες: 
- Ανακύκλωση υλικών 
- Βιώσιμα προϊόντα οικοδόμησης 
- Τομέας των τροφίμων και ποτών 
- Πράσινη επιχείρηση 
 
Η πρόσκληση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε 
ΜΜΕ που έχουν αναπτύξει επιτυχημένα πράσινα 
προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες, που 
αγωνίζονται όμως ακόμη να βρουν θέση στην 
αγορά. Η πρόσκληση προσφέρει άμεση 
συγχρηματοδότηση με τις επιδοτήσεις να 
καλύπτουν έως και το 50% του συνολικού 

http://www.regions202020.eu/images/logo.gif�
http://www.regions202020.eu/
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κόστους του έργου. Τα σχέδια επιλέγονται με 
βάση την καινοτόμο προσέγγιση τους, τη 
δυνατότητα αναπαραγωγής τους στην 
αγορά και τη συμβολή τους στις 
ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές. Τα 35 
εκατομμύρια Ευρώ που είναι διαθέσιμα για 
το 2010 αναμένεται να επιτρέψουν την 
χρηματοδότηση 45 με 50 νέων έργων. 
 
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
περίπου 44 έργα, ενώ άλλα 45 πρόκειται 
να τεθούν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια 
του 2010.  
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/environment/eco-
innovation/eval_en.htm  
 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

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) 

4. Διαχείριση ενέργειας και ενεργειακές 
επιθεωρήσεις (Π002231, 
Προγραμματίζεται Νοέμβριο 2010) 

5. Τοπική Δράση κατά της κλιματικής 
αλλαγής (Π002227, Προγραμματίζεται 
Δεκέμβριο 2010) 

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

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  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MANAGENERGY  

 
6 εργαστήρια ManagEnergy σχεδιάζονται για 
να πραγματοποιηθούν μέχρι τον Ιανουάριο 
του 2011. Στα εργαστήρια μπορούν να 
λάβουν μέρος ενδιαφερόμενοι από τοπικές 
και περιφερειακές αρχές και συμβούλια. 
 

 "Χρηματοδότηση ενεργειακά βιώσιμων 
προγραμμάτων για το δημόσιο φωτισμό, 
τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" στις 4-5 
Οκτωβρίου 2010 στο Χαεν της Ισπανίας. 

 "Βιώσιμη ενέργεια και Σύμφωνο των 
Δημάρχων στις πόλεις μας." στις 23 
Σεπτεμβρίου 2010 σε Μπράσοβ, της 
Ρουμανίας. 

 "Χρηματοδότηση βιώσιμων 
προγραμμάτων ενεργειακής δράσης:  
Ενέργεια και μείωση εκπομπών CO2 στα 
δημόσια κτίρια" στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 
στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. 

 "Βιώσιμη ενέργεια και Σύμφωνο των 
Δημάρχων στις πόλεις μας" στις 12 
Οκτωβρίου 2010 στην πόλη Μπάνσκα 
Μπίστριτσα της Σλοβακίας.  

 "Πιλοτικά πρότυπα των βιώσιμων 
ενεργειακών σχεδίων δράσης¨ στις 28-29 
Οκτωβρίου στην Μπολόνια της Ιταλίας. 

 "Βιώσιμη ενέργεια και Σύμφωνο των 
Δημάρχων στις πόλεις μας." στις 20 
Ιανουαρίου 2011 στην Πράγα στη Τσεχία. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.managenergy.net/events_me.ht
ml#1 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/eval_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/eval_en.htm
mailto:Maria.Ioannidou@cea.org.cy
http://www.managenergy.net/events_me.html#1
http://www.managenergy.net/events_me.html#1
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ν συστημάτων. 

 
25H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (6-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 
ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ (6-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010), ΣΤΗΝ 
ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
 
H παγκόσμια διάσκεψη 
για τa φωτοβολταϊκά 
συστήματα θα 
συγκεντρώσει τρεις 
σημαντικές διασκέψεις 
για την 
πραγματοποίηση της: 
αφορά την 25η 
Ευρωπαϊκή 
φωτοβολταϊκή 
διάσκεψη ηλιακής 
ενέργειας και Έκθεση, την 36η US iEEE 
φωτοβολταϊκή ειδική διάσκεψη και την 20η 
διάσκεψη επιστήμης και εφαρμοσμένης 
φωτοβολταϊκώ
Για περισσότερες πληροφορίες 
www.photovoltaic-conference.com.  
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
20 ΧΡΟΝΙΑ FEDARENE, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 13-14 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 
 

 
 

 
 
"Σκέφτεστε Ευρωπαϊκά – Δράστε 
Περιφερειακά".  
 
Η διάσκεψη αφορά τις ενεργειακές 
υπηρεσίες και πολιτικές συζητήσεις σχετικά 
με τη σημασία της βιώσιμης ενεργειακής 
χρήσης στην Ευρώπη. Σημαντικό είναι ότι 
στη διάσκεψη θα παραχωρηθεί το 
ευρωπαϊκό βραβείο ενεργειακών 

υπηρεσιών από μια υψηλόβαθμη κριτική 
επιτροπή. Θα είναι επίσης μια ευκαιρία να 
γιορταστούν τα 20 χρόνια από την ίδρυση 
FEDARENE, το παλιότερο ευρωπαϊκό δίκτυο 
των περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων 
που συντονίζουν και διευκολύνουν τις 
πολιτικές για την ενέργειας και το περιβάλλον. 
 
“CONFERENCIA DE LA INDUSTRIA SOLAR ESPAÑA 
2010”, 7-8 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2010, ΜΑΔΡΊΤΗ 
 
Το Συνέδριο “Conferencia de la Industria 
Solar EspaÑa 2010” είναι από τα 
σημαντικότερα γεγονότα στην Ισπανία 
αναφορικά με την Ηλιακή Ενέργεια. 
 
Το γεγονός παρακολουθούν περίπου 300 
συμμετέχοντες κάθε χρόνο. Συγκεντρώνει 
εκπροσώπους της βιομηχανίας, της 
οικονομίας και πολιτικούς εκπροσώπους. Στη 
διάσκεψη θα παρευρεθούν 45 περίπου 
ομιλητές και θα αναπτύξουν θέματα που 
αφορούν την ηλιακή ενέργεια, τη βιομηχανία 
και την οικονομία καθώς και το νομοθετικό 
πλαίσιο γύρω από την ηλιακή ενέργεια.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.solarpraxis.com . 

 
 
 

http://www.photovoltaic-conference.com/
http://www.solarpraxis.com/
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΣΤΙΣ 13-15 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010, ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ  

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 
συνεργασία με το Τμήμα Ενέργειας των 
Ηνωμένων Πολιτειών οργανώνει την πιο 
πάνω διάσκεψη. 

Στη διάσκεψη θα αναπτυχθούν όλα τα 
κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την 
λιγνοκυτταρινική αιθανόλη, την 
προεπεξεργασία, τα ένζυμα και τις 
ζυμώσεις, τις εγκαταστάσεις επίδειξης 
μεγάλης κλίμακας, τα οικονομικά, τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, και σχετικά με τα 
την αιθανόλη στα βιοδιυλιστήρια. Η 
διάσκεψη στοχεύει να παρουσιάσει τα 
αποτελέσματα και την πρόοδο προς την 
επέκταση αγοράς, επομένως 
προτεραιότητα θα δοθεί στις 
παρουσιάσεις σχετικές με αυτά τα θέματα 
και όχι σχετικές με την έρευνα. 
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΛΧΙ 27-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 
 

 
 
Η 4η Διεθνής Διασκέψεων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας είναι πρωτοβουλία που 
λήφθηκε στην παγκόσμια Σύνοδο 
Κορυφής του 2002 στη βιώσιμη ανάπτυξη 

στο Γιοχάνεσμπουργκ, αναγνωρίζοντας τη 
σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τις κλιματικές αλλαγές.  
Σκοπός της διάσκεψης είναι να εκφραστούν οι 
ανάγκες της βιομηχανίας ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για το μέλλον.   
 
Η διεθνής διάσκεψη ανανεώσιμης πηγών 
ενέργειας του Δελχί (DIREC) το 2010 θα 
συγκεντρώσει αρχηγούς κρατών, τοπικές 
αρχές, ακαδημαϊκούς, εκπρο΄σωπους 
βιομηχανίας, οργανωμένων ομάδων κλπ. Με 
περισσότερους από 5.000 επισκέπτες, πάνω 
από 200 ομιλητές και 600 εκθέτες από 40 
χώρες, το DIREC αναμένεται για να είναι η 
μεγαλύτερη συγκέντρωση που αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ινδία. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
www.direc2010.gov.in 
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World Energy Outlook 2010 
International Energy Agency 

  
650 pages 
€108 
ISBN 978-92-64-08624-1 
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