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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ (ON LINE QUIZ) 
Το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών συνεχίζει 
το μηνιαίο ηλεκτρονικό 
παιδικό διαγωνισμό 
γνώσεων (εκπαιδευτικό 
κουίζ ερωτήσεων) με 
χορηγό την Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ο 

διαγωνισμός είναι διαθέσιμος στην Παιδική 
Γωνιά στον ιστόχωρο του Ενεργειακού 
Γραφείου http://www.cea.org.cy. Στο 
διαγωνισμό μπορούν να λαμβάνουν μέρος 
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Μπορούν να 
εγγραφούν και να απαντήσουν σωστά σε 
10 ερωτήσεις σε θέματα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας 
και παραγωγής ενέργειας. Στο τέλος του 
μήνα αναδεικνύεται ένας νικητής που 
απάντησε σωστά και στις 10 ερωτήσεις και 
θα του αποστέλλεται ένα εκπαιδευτικό 
βραβείο.  
Για το μήνα Νοέμβριο αναδείχθηκε νικητής ο: 
• Αντύπας Εφραιμίδης, Τάξη Γ’1, Α΄ 

Δημοτικό Καϊμακλίου, Λευκωσία 
 
Επικροτούμε την προσπάθεια όλων των 
παιδιών που έλαβαν μέρος! 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
για παιδιά ∆ημοτικού Α΄,Β΄,Γ΄

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 
 
το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
συνεχίζει και φέτος τις εκπαιδευτικές 
παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 

όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Μέσω 
ευχάριστων παρουσιάσεων, οι μαθητές θα 
μάθουν για τις εφαρμογές και τη χρήση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για το πώς 
να εξοικονομούν ενέργεια στο σπίτι και στο 
σχολείο και πως να προστατεύουν το 
περιβάλλον.  
 
Για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών 
παρουσιάσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την 
αρμόδια για θέματα ενεργειακής εκπαίδευσης 
κα Μαρία Ιωαννίδου, στα τηλέφωνα 22667716, 
22667726, φαξ 22667736 και ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο Maria.Ioannidou@cea.org.cy, 
καθημερινά από τις 8.30 πμ έως 5.00 μμ.  
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ DVD ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Το Ενεργειακό Γραφείο 
προχώρησε στη 
δημιουργία 
οπτικοακουστικού υλικού 
(DVD) με θέμα τις 
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας και 
προστασία του περιβάλλοντος, σε συνεργασία 
με τη Media Zone του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. 
Το οπτικοακουστικό υλικό θα αφορά τη 
σημερινή παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο 
από συμβατικά καύσιμα στους 
ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της Κύπρο, 
την ανάγκη για στροφή στη χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμηση Ενέργειας για την προστασία του 
περιβάλλοντος και συμβολή στον αγώνα κατά 
της κλιματικής αλλαγής.  
Τη δημιουργία του DVD χορηγούν η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας Κύπρου, η Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου και το Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

http://www.cea.org.cy/�
mailto:Maria.Ioannidou@cea.org.cy�
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2H ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ MED/ENERSCAPES, ΙΤΑΛΙΑ 
VERCELLI 

 
Στις 28-29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 
στο Vercelli της Ιταλίας η 2η συνάντηση των 
εταίρων του έργου MED/ENERSCAPE 
Territory, Landscape and Renewable 
Energies, το οποίο συγχρηματοδοτείται aπό 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία, μέσω του 
Προγράμματος MED. Το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών είναι ο εταίρος στο έργο 
από την Κύπρο. 
 
Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η 
μείωση των επιπτώσεων που προκαλεί η 
ενσωμάτωση των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
ευρύτερη επικράτεια της Μεσόγειου με τελικό 
σκοπό τη δημιουργία μιας πρωτότυπης 
μεθοδολογίας που θα καθορίζει την 
αρμονική ένταξη των Α.Π.Ε στο 
περιβαλλοντικό-πολιτιστικό τοπίο της κάθε 
χώρας.  

 
Το περιεχόμενο της συνάντηση αφορούσε 
την περιγραφή από όλους τους εταίρους 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το 
νομικό πλαίσιο που ισχύει στην χώρα τους 
και που σχετίζεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και την χωροθέτηση τους. Επίσης, 
καθορίστηκε και αναλύθηκε η περιοχή 
μελέτης από τον κάθε εταίρο όπου θα 

εφαρμοστούν τα σχέδια δράσης του 
συγκεκριμένου προγράμματος. 
 
2H ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ MED/ΜΕDEEA, 
ΙΤΑΛΙΑ  ΓΕΝΟΒΑ 
 
Στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου 
MEDEEA όπου το 
Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει ως εταίρος, 
πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Νοεμβρίου στη 
Γένοβα πρόγραμμα εκπαίδευσης για το 
εργαλείο/μεθοδολογία EEA. Το EEA (European 
Energy Award) υποστηρίζει Δήμους και 
Κοινότητες στην εφαρμογή Ενεργειακών 
Σχεδίων Δράσης καθώς και Σχεδίων Αστικής 
Ανάπτυξης. Μέσα από τα Σχέδια αυτά 
υλοποιούνται στρατηγικές με στόχο την 
αποδοτική χρήση ενέργειας και την αύξηση της 
συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας. Οι Δήμοι/Κοινότητες που 
εφαρμόζουν τη μεθοδολογία αυτή 
αξιολογούνται και εάν πληρούν κάποια κριτήρια 
μπορούν να αποκτήσουν ως βραβείο το 
European Energy Award. 
 
Το έργο MEDEEA συγχρηματοδοτείται aπό τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία, μέσω του Προγράμματος 
MED. 
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5ΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) εξήγγειλε το Σεπτέμβριο την έναρξη 
του 5ου Διαγωνισμού για το Κυπριακό 
Βραβείο Καινοτομίας 2010 και καλεί όσους 
έχουν καινοτομήσει να διεκδικήσουν 
αναγνώριση της επιτυχίας τους. 
 
Ο θεσμός του Βραβείου Καινοτομίας είναι 
μια πρωτοβουλία της ΟΕΒ η οποία 
στηρίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας & Τουρισμού και το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας και αποτελεί την 
ανώτατη διάκριση της επιτυχούς εφαρμογής 
της καινοτομίας. 
 
Το Βραβείο Καινοτομίας απονέμεται σε 
επιχειρήσεις/οργανισμούς/Υπηρεσίες του 
ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
που εφαρμόζουν με επιτυχία καινοτόμες 
ιδέες ή/και πρακτικές οι οποίες τους κάνουν 
να ξεχωρίζουν. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το 
διαγωνισμό, τα κριτήρια αξιολόγησης 
καθώς και για εξασφάλιση αίτησης 
συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ 
απευθύνονται στην ΟΕΒ, (τηλ. 22665102) ή 
στην ιστοσελίδα του Βραβείου στη 
διεύθυνση 
www.innovationaward.oeb.org.cy .  
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 
17 Δεκεμβρίου 2010. 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ 6 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 
Το σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων είναι πλέον 
πραγματικότητα και στην Κύπρο.  
 

 
 
Πρόκειται για τους Δήμους Λευκωσίας, 
Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Ιδαλίου, Αγίου 
Δομετίου και Λατσιών, που επικεντρώνουν την 
προσπάθεια τους στη δημιουργία κουλτούρας 
για βιώσιμη κινητικότητα. 
 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 
ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής στήριξης 
Κύπρου ανήγγειλε ότι στις 8-10 Δεκεμβρίου 
2010, θα πραγματοποιηθούν κατ΄ιδίαν 
επιχειρηματικές συναντήσεις στα πλαίσια της 4ης 
Διεθνούς Έκθεσης “ENERGAΪΑ – International 
Renewable Energies Exhibition” στο Montpellier 
της Γαλλίας. 
 
Η Έκθεση ENERGAΪΑ πραγματοποιείται τα 
τελευταία 4 έτη και θεωρείται ένας αξιόλογος 
χώρος για αποτελεσματική προώθηση των 
επιχειρήσεων για τις εγχώριες και τις ξένες 
εταιρείες σε θέματα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Κάθε χρόνο, η Διεθνής Έκθεση 
ENERGAΪΑ προσελκύει πάνω από 50 εκθέτες 
από διάφορες χώρες του κόσμου και περίπου 
40 χιλιάδες επιχειρήσεις, οργανισμοί και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα επισκέπτονται την 
έκθεση.  

http://www.innovationaward.oeb.org.cy/�
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Είναι εξαιρετική ευκαιρία για την εξεύρεση 
αξιόπιστων επιχειρηματικών συνεργατών 
που δραστηριοποιούνται στο τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο 
κατασκευαστικό τομέα με υλικά φιλικά προς 
το περιβάλλον, αλλά και στους τομείς 
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
 

 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020  
Στις 10 Νοεμβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρουσίασε τη νέα της 
στρατηγική για μια ανταγωνιστική, αειφόρο 
και ασφαλή ενέργεια για την Ευρώπη. Η 
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργεια 2020» 
COM(2010) 639 θέτει τις ενεργειακές 
προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία και 
παρουσιάζει τις δράσεις που πρέπει να 
αναληφθούν προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που 
αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
επίτευξη μιας αγοράς με ανταγωνιστικές 
τιμές και ασφαλή εφοδιασμό, την 
προώθηση της τεχνολογικής υπεροχής και 
την αποτελεσματική διαπραγμάτευση με 
τους διεθνείς μας εταίρους.  
Στην Ανακοίνωση η Επιτροπή προσδιορίζει 
πέντε κύριες προτεραιότητες. Με βάση αυτές 
τις προτεραιότητες η Επιτροπή θα υποβάλει 
συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες 
και προτάσεις εντός του επόμενου 
δεκαοκταμήνου. Η εν λόγω Ανακοίνωση 
θέτει επίσης το θεματολόγιο των συνομιλιών 
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 
πρώτης συνόδου κορυφής της ΕΕ για την 
ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί στις 4 
Φεβρουαρίου 2011.  
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/
2020_en.htm  

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. 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm�
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SUSTAINABLE ENERGY EUROPE AWARDS 2011 
 

 
 
Η Ευρωπαϊκής Επιτροπής δέχεται 
συμμετοχές για SUSTAINABLE ENERGY 
EUROPE AWARDS 2011. 
 
Τα ετήσια βραβεία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Αειφόρου 
Ανάπτυξης της Ενέργειας στην Ευρώπη. 
Είναι μια εκστρατεία και παρέχει την ευκαιρία 
για να αναδείξει τις επιτυχίες από τις πιο 
εξέχουσες, φιλόδοξες και καινοτόμες 
δημιουργίες στη βιώσιμη ενέργεια. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βραβεύσει τους 
καλύτερους στις κατηγορίες των 
πρωτοβουλιών στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, βιώσιμα μέσα μεταφορών 
και εναλλακτικά καύσιμα. 
 
Επόμενη ημερομηνία αξιολόγησης είναι η 
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
dc@sustenergy.org., www.sustenergy.org . 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010  
Σχετικά με πτυχές των πλειστηριασμών των 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου δυνάμει της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της 
Κοινότητας έχουν ανακοινωθεί οι 
κανονισμοί στις 12 Νοεμβρίου 2010. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:302:00
01:0041:EN:PDF  

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: 
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
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. Το 
ήμισυ των νοικοκυριών στην ΕΕ, υποστηρίζουν 
οι Ευρωβουλευτές, θα πρέπει να έχει έξυπνους 
μετρητών μέχρι το 2015. 
 
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. 
 
Θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί εθνικοί 
στόχοι για την ενεργειακή απόδοση, εάν 
αποδειχθεί η εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας ανεπαρκής, πρόσθεσαν οι 
ευρωβουλευτές.  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
διαδραματίσουν μεγάλο ρόλο στο ενεργειακό 
σχεδιασμό.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
http://www.endseurope.com/ 
 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης 
Κύπρου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για 
τις Ημερίδες Δικτύωσης που θα διοργανώσει 
προσεχώς η Θεματική Ομάδα Sustainable 
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Construction του Δικτύου Enterprise Europe 
Network. Οι ημερίδες αυτές διοργανώνονται 
στα πλαίσια των πιο κάτω Διεθνών 
Εκθέσεων/ Συνεδρίων και στοχεύουν στην 
επαφή φορέων προσφοράς καινοτομίας με 
φορείς που αναζητούν καινοτομία με σκοπό 
τη κοινή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα και τη μεταφορά 
τεχνολογίας, καινοτομίας και γνώσης από 
μια χώρα του Δικτύου σε άλλη. 

1. Pro’ energy  ENERGAΪΑ: Ευρωπαϊκή 
Εμπορική Έκθεση η οποία επικεντρώνεται 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
την Αειφόρο Οικοδόμηση με περίπου 500 
εκθέτες και 40.000 επισκέπτες 8-10 
Δεκεμβρίου 2010, Montpellier στη Γαλλία, 
με θέματα ανανεώσιμες πηγές, 
ενεργειακή απόδοση, οικολογικές 
κατασκευές. Η συμμετοχή κοστίζει 50€, 
για περισσότερες πληροφορίες 
www.energaia-expo.com/2010-uk/  

2. InnoBuildTech Brokerage Event: Διεθνής 
Εμπορική Έκθεση για τον 
κατασκευαστικό Τομέα, στις 12 
Ιανουαρίου 2011, Poznan Πολωνία. Οι 
εγγραφές είναι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 
2011 και η συμμετοχή στην έκθεση και 
στην ημερίδα δικτύωσης είναι δωρεάν. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/public/bemt/regi
stration.cfm?eventid=2495  

3. Ecobuild Matchmaking Event: Διεθνής 
Εμπορική Έκθεση για τον 
κατασκευαστικό Τομέα, στις 2 Μαρτίου 
2011 Στο Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 
εγγραφές είναι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 
2011 και η συμμετοχή στην έκθεση και 
στην ημερίδα δικτύωσης είναι δωρεάν. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
CONCERTO,  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

Οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν της 
ευκαιρίας να ενημερωθούν για το CONCERTO 
και για το πως θα εφαρμόσουν δράσεις που 
σχετίζονται με τη μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, μέσω της προώθησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας. Θα 
παρουσιαστούν επιτυχημένα παραδείγματα 
πόλεων που έχουν εφαρμόσει τέτοια 
προγράμματα. Οι διάφορες συνεδρίες του 
Φόρουμ θα προσδιορίσουν λύσεις για τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις 
σήμερα και θα επιδιώξουν τη διάδοση τους σε 
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
http://concertoplus.eu  
 

INTELLIGENT ENERGY – ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 

 

Οι εγγραφές  για την Ημερίδα Πληροφόρησης 
του Προγράμματος «Intelligent Energy Europe” 
ξεκινούν 3 Δεκεμβρίου 2010. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/
infodays_en.htm  
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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. 
 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ AJAX ΣΤΗ 
ΛΕΜΕΣΟ 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ndinos@cytanet.com.cy .ή επικοινωνήστε 
με τον κύριο Ντίνο Νικολαΐδη 25315146. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 10-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2010 

 

Στόχοι του προγράμματος είναι να 
παρουσιάσει τις βασικές αρχές 
υπολογισμού συστημάτων κλιματισμού, να 
καταρτίσει τους ενδιαφερόμενους στις 
μεθοδολογίες υπολογισμού ψυκτικών 
φορτίων, να εκπαιδεύσει τους 
ενδιαφερόμενους στα σύγχρονα 
συστήματα κλιματισμού και στις τεχνικές 
επιλογής τους, στις αρχές διαστασιολόγισης 
αεραγωγών και δικτύων νερού και τέλος να 
παρουσιάσει τις αρχές ελέγχου των 
εγκαταστάσεων κλιματισμού και τους 
αυτοματισμούς για εξοικονόμηση ενέργειας. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με το Κέντρο Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ. 
 

 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ/NEW PUBLICATIONS 
 
CITIES, TOWNS AND RENEWABLE ENERGY  

  
194 σελίδες,  
ISBN 978-92-64-07687-7,  
Τιμή €100 
 
COGEN EUROPE REPORT «COGENERATION AS THE 
FOUNDATION OF EUROPE'S 2050 LOW CARBON ENERGY 
POLICY» 

 

COGEN Europe δημοσίευσε τη συνεισφορά της 
για τον ενεργειακό χάρτη πορείας της ΕΕ έως το 
2050. Στην έκθεση «Συμπαραγωγή ως το 
θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα για το 2050» εστιάζει στο 
ρόλο της συμπαραγωγής. Με ένα κατάλληλο 
πλαίσιο πολιτικής, η συμπαραγωγή αναμένεται 
να αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέχρι το 
2030 και παρέχει συνεχή βελτίωση της 
απόδοσης και πλεονεκτήματα στην αλλαγή του 
ενεργειακού μίγματος της ΕΕ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.cogeneurope.eu/  
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