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Πρόγραμμα εγκεκριμένο και επιχορηγούμενο από την ΑνΑΔ  

  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM είναι ένα τυποποιημένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Ευρωπαίους Διαχειριστές Ενέργειας, 

(European Energy Manager – EUREM, δηλαδή άτομα που 

απασχολούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ΜΜΕ σε θέματα 

ενέργειας), που συνδυάζει θεωρητικά μαθήματα, ασκήσεις, προσωπική 

εκμάθηση και πρακτική εργασία σε θέματα ενέργειας. Επιπρόσθετα, 

παρέχει στους καταρτιζόμενους πρόσβαση σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 

αποφοίτων του EUREM, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται σε πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό 

που αναπτύχθηκε στη Γερμανία, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο της Νυρεμβέργης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM έχει υλοποιηθεί σε αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα την επιτυχή εκπαίδευση 

περισσότερων από 4.000 Ευρωπαίων Διαχειριστών Ενέργειας μέχρι 

σήμερα. Πολλές χώρες εκτός Ευρώπης ενδιαφέρθηκαν για την υιοθέτηση 

και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, με συνέπεια πλέον το 

πρόγραμμα EUREM να καταστεί ένα διεθνές τυποποιημένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα.  

Χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού προγράμματος EUREM είναι ότι όλες 

οι χώρες χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο και τυποποιημένο εκπαιδευτικό 

υλικό που τροποποιείται μόνο για να προσαρμοστεί κατάλληλα στις 

ειδικές συνθήκες κάθε χώρας. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ένα υψηλού 

επιπέδου πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο προσφέρει στους 

συμμετέχοντες διευρυμένες γνώσεις σε ενεργειακά θέματα και πρακτικές 

γνώσεις για την υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίηση τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς των συμμετεχόντων.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα www.energymanager.eu. 

 

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης για Ευρωπαίους 

Διαχειριστές Ενέργειας (European Energy Manager-EUREM) 

Διάρκεια προγράμματος 80 ώρες 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι ο αποκλειστικός εκπαιδευτικός φορέας για 

την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος EUREM στην Κύπρο, αφού έχει υπογράψει 

συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την Κοινοπραξία EUREM. 

http://www.energymanager.eu/
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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.  

 

Σε άτομα που χειρίζονται τα ενεργειακά θέματα εντός της επιχείρησης/ οργανισμού τους, και 

κυρίως σε άτομα που εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον τομέα των 

μεταποιητικών βιομηχανιών, σε ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και σε δήμους/ κοινότητες.  

Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι μηχανικοί ή απόφοιτοι ανώτερων τεχνολογικών ιδρυμάτων, με 

τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στη θέση χειρισμού θεμάτων ενέργειας ή συναφών θεμάτων εντός 

της επιχείρησης/ οργανισμού τους.  

 

 

Ημερομηνίες 
διεξαγωγής 

Διάρκεια 
κατάρτισης 

Κόστος συμμετοχής 
(Μη δικαιούχοι 

επιχορήγησης ΑνΑΔ) 

Κόστος συμμετοχής 
(Δικαιούχοι ΑνΑΔ) 

Επιχορήγηση 
από ΑνΑΔ 

Καθαρό 
κόστος 

συμμετοχής 

05 Απριλίου –  
12 Ιουλίου 2016 

80 ώρες €1.200+Φ.Π.Α. €960 
€468 

(€393,30+ΦΠΑ) 

 

Διάρκεια και παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 

διαρκέσει 80 ώρες. Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 

που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου, www.cea.org.cy.   

Πρακτική εργασία: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για την εκπόνηση μίας 

πρακτικής γραπτής εργασίας. Η εκπόνηση της εργασίας είναι υποχρεωτική. Επιπρόσθετα θα πρέπει 

να παρουσιάσουν υποχρεωτικά αυτήν την εργασία σε ειδική επιτροπή του προγράμματος EUREM.  

Μέθοδοι κατάρτισης: Διάλεξη, συζήτηση, παραδείγματα, επίλυση ασκήσεων (για το θεωρητικό 

μέρος), γραπτή εργασία.  

Σημειώσεις: Θα δοθούν στους συμμετέχοντες όλες οι εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, καθώς και όλη η θεωρία και οι ασκήσεις σε έντυπη μορφή. 

Γλώσσα κατάρτισης: Οι παραδόσεις των μαθημάτων και οι σημειώσεις θα είναι στην ελληνική 

γλώσσα. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

http://www.cea.org.cy/
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Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα διαλέξεων 2 του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 14 άτομα 

Βεβαίωση παρακολούθησης: Θα δοθούν στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Παρακολούθησης στην 

αγγλική γλώσσα. Οι Βεβαιώσεις θα παραχωρηθούν μόνο όταν οι υποψήφιοι ολοκληρώσουν την 

παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων, εκπονήσουν την πρακτική εργασία και 

διευθετήσουν όλες  τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Εξετάσεις: Η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης θα οριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Η εξέταση 

διαρκεί 2 ώρες.  

Πιστοποιητικό European Energy Manager (EUREM): Θα δοθεί στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα 

παρακολουθήσουν με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM, θα εκπονήσουν και θα 

παρουσιάσουν τη γραπτή εργασία (αποτελεί το 50% της συνολικής βαθμολογίας) και θα επιτύχουν 

στις γραπτές εξετάσεις (αποτελεί το 50% της συνολικής βαθμολογίας). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει 

να συγκεντρώσουν τόσο στη γραπτή εργασία όσο και στις γραπτές εξετάσεις το 50% της 

βαθμολογίας τους αντίστοιχα.  

 

Τρόπος πληρωμής: 

 Δικαιούχοι ΑνΑΔ: Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται με την έναρξη του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, είτε με την έκδοση επιταγής, είτε με τραπεζικό έμβασμα, είτε μετρητά. 

 Μη δικαιούχοι ΑνΑΔ: Το 50% του κόστους συμμετοχής καταβάλλεται με την έναρξη του 

προγράμματος και το υπόλοιπο 50% με τη λήξη του προγράμματος. 

 

 

 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται αποδεκτές μέχρι την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016. Όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το «Έντυπο Αίτησης» και οι δικαιούχοι 

επιχορήγησης από ΑνΑΔ επιπρόσθετα τα σχετικά έντυπα της ΑνΑΔ, δηλαδή το Έντυπο 6(ΠΕ) καθώς 

και το Έντυπο Κ.Ε. 2 της ΑνΑΔ. Μόνο για ανέργους παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί και σταλεί το 

Έντυπο 1 (ΠΕ-Α). Όλα τα έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού 

Γραφείου, www.cea.org.cy.    

 

 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες 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 Μαρία Ιωαννίδου, στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726, ή μέσω email: 

maria.ioannidou@cea.org.cy .  

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

http://www.cea.org.cy/
http://www.cea.org.cy/
mailto:christia.alexandrou@cea.org.cy
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Ο Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος 

Μηχανικός (Dipl.-Ing./M.Eng.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της 

Θεσσαλονίκης, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) από το Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και μεταπτυχιακού διπλώματος 

ειδίκευσης (M.Sc.) στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων από το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο.  Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε 22 ερευνητικά 

προγράμματα των Εργαστηρίων Παραβολικής Γεωμετρίας, Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, 

Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών και Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων του ΑΠΘ. Σήμερα, 

εργάζεται ως ερευνητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου της Κύπρου στους τομείς των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας, της ενεργειακής 

ανάλυσης και της βελτίωσης της αποδοτικότητας των συσκευών και των διεργασιών.  Την τελευταία 

τριετία διδάσκει επίσης στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ.  Έχει δημοσιεύσει 16 άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά, 15 σε πρακτικά συνεδρίων, 23 σε τεχνικά περιοδικά, έχει συγγράψει επίσης 8 κεφάλαια 

σε βιβλία και έχει λάβει υποτροφίες έρευνας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας  και 

την Κυπριακή Δημοκρατία.  Είναι εκλεγμένο μέλος της American Society of Heating, Refrigerating, 

and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) και του European Technology Platform on Renewable 

Heating & Cooling, (RHC-Platform).   

 

Ο Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου, είναι κάτοχος των πτυχίων του πανεπιστημίου 

UMIST: Πτυχίο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Master of Science 

(MSc) στα Συστήματα Ισχύος και Doctor of Philosophy (PhD). Εργάστηκε στην 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου από τον Μάρτιο του 1979 μέχρι το Νοέμβριο του 

2013 και αφυπηρέτησε από τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή Δικτύων και 

του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Κύπρου. Είναι μέλος της 

Επιτροπής Καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας 

SmartGrids, της Επιτροπής Καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας ΦΒ, Πρόεδρος 

της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ και πρόεδρος του CIGRE Κύπρου. Είναι 

δραστήριο μέλος της Διοικούσας και του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και διετέλεσε μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜ Κύπρου.  

Μέσα από τη μακρά πείρα του στην ΑΗΚ, τη στενή και συνεχή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου αλλά και την ενεργό συμμετοχή του στην EURELECTRIC και τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 

Πλατφόρμες SmartGrids και ΦΒ είναι συγγραφέας δεκάδων εκθέσεων τεχνικού περιεχομένου με 

σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.  

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος 

Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου 

 

Εκπαιδευτές του προγράμματος κατάρτισης EUREM – European Energy 

Manager 
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Ο Δρ. Αλέξης Πολυκάρπου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος και 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός (BEng(Hons) EE) του Πανεπιστημίου UWE, Bristol και 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στα Συστήματα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας του Πανεπιστημίου Bath. Yπήρξε μέλος της Ερευνητικής Ομάδας 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και εργάστηκε ως επισκέπτης λέκτορας στο 
UWE, Bristol, όπου και απέκτησε το Διδακτορικό του τίτλο (PhD) σε θέματα 
ηλεκτρικών συστημάτων ισχύος και ποιότητας ισχύος. Έχει εργαστεί ως Διεθνής 

Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης στην εταιρεία Siemens AG, Amberg, Germany. Ο Δρ. 
Πολυκάρπου είναι σήμερα λέκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Frederick Κύπρου και διατελεί πρόεδρος των νεαρών μελών του IET-Δίκτυο Κύπρου. Επιπρόσθετα, 
είναι μέλος του ΙΕΕΕ Power Engineering Society, CIGRE και του Κυπριακού Επιστημονικού και 
Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η έρευνά του εστιάζεται στην ανάλυση και προστασία συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη σταθερότητα των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, την ποιότητα ισχύος 
και την ενεργειακή απόδοση. Αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι σειρά ερευνητικών 
δημοσιεύσεων όπως δύο βιβλίων, κεφαλαίου βιβλίου και αριθμού άρθρων σε περιοδικά και 
συνέδρια. 

 

Η κα Ανθή Χαραλάμπους είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτη του Εθνικού 

Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξειδίκευση MSc στην Περιβαλλοντική 

Μηχανική, κάτοχος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 

Διαχείριση Ενέργειας. Στην αρχή της καριέρας της (1997) εργάστηκε στο 

εξωτερικό σε περιβαλλοντικά έργα, στη διαχείριση και επεξεργασία υγρών 

και στερεών αποβλήτων και στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων αξιοποίησης 

της βιομάζας/βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας. Το 2001 ξεκίνησε να εργάζεται στον τομέα 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου και το 2004 μετατέθηκε στις 

Βρυξέλλες, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, ως ακόλουθος για θέματα ενέργειας. 

Το 2007 άρχισε να εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας στη 

Διεύθυνση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από το Νοέμβριο του 2008 είναι η 

Διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. Συμμετείχε σε πληθώρα συνεδρίων στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό ως προσκεκλημένη ομιλήτρια και έχει αρκετές δημοσιεύσεις στο 

ενεργητικό της. Εκπροσωπεί το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών σε αρκετά ευρωπαϊκά 

δίκτυα. Διετέλεσε Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Χημικών Μηχανικών για την περίοδο 

2010-2012 και Μέλος της Επιτροπής Ενεργειακής Πολιτικής – ΑΠΕ του Επιστημονικού και Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) την περίοδο 2009-2014.  

  

Δρ. Αλέξης Πολυκάρπου 

Ανθή Χαραλάμπους 
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Ο κος Σάββας Βλάχος είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος, απόφοιτος του 

Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Πολιτική Μηχανική 

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επί του παρόντος συμμετέχει σε μελέτες που 

σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την αξιοποίηση 

τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι υπεύθυνος για την υιοθέτηση 

τοπικών ενεργειακών πολιτικών και την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας για τις Τοπικές Αρχές. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ, ειδικευμένος στη χρήση διαφόρων 

λογισμικών που αφορούν στη διαχείριση της ενέργειας, των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης και 

έχει τύχει επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης τα τελευταία 7 χρόνια. Συμμετέχει σε πολλά 

ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα ως τεχνικός εμπειρογνώμονας και σε άλλες ειδικές 

τεχνικές επιτροπές. Είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Ελεγκτής για κτίρια, λιμάνια, αεροδρόμια, 

οδικό φωτισμό, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/διεργασίες και γεωργικές εγκαταστάσεις. Επίσης είναι 

πιστοποιημένος Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων στην 

Κύπρο.  

 

 

Ο κος Ορέστης Κυριάκου είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της 

σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2009 εργάζεται στο Ενεργειακό Γραφείο 

Κυπρίων Πολιτών για θέματα διαχείρισης ενέργειας, υπεύθυνος για την 

επίβλεψη και το συντονισμό συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ασχολείται με 

θέματα τοπικού ενεργειακού σχεδιασμού, στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

και με δράσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και την 

αξιοποίηση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ασχολείται επίσης με μεθοδολογίες 

αξιολόγησης στον περιβαλλοντικό και οικονομικό τομέα καθώς και με την εκπαίδευση ατόμων. 

Είναι μελος του ΕΤΕΚ, εγγεγραμμένος στο μητρώο ενεργειακων ελεγκτών Κατηγορίας Α για κτίρια, 

λιμάνια, αεροδρόμια και οδικό φωτισμό, Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για την ενεργειακή 

πιστοποίηση κατοικιών στην Κύπρο, πιστοποιημένος Θερμογράφος Επιπέδου Ι (Level I, No.9599) 

από το Ινστιτούτο Infraspection και πιστοποιημένος επαγγελματίας στη  μέτρηση και επαλήθευση 

ενέργειας από τον οργανισμό  EVO (EVO, No.3999). 

  

Ορέστης Κυριακου 

 

Σάββας Βλάχος 



 
 
 

 
 

  
 

Ενεργειακό Γραφείο 

Κυπρίων Πολιτών 

 

 

 

 

 

Απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης EUREM (2014) 

 

Απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης EUREM (2015) 

  

Φωτογραφίες από την υλοποίηση των προηγούμενων προγράμματος 

κατάρτισης EUREM – European Energy Manager (2014 και 2015) 
 



 
 
 

 
 

  
 

Ενεργειακό Γραφείο 

Κυπρίων Πολιτών 

Θεματική επίσκεψη σε σταθμό παραγωγής 
βιοαερίου 

 

Θεματική επίσκεψη σε φωτοβολταϊκό 
πάρκο 

 

  
 

Επίσκεψη στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

 

6ο Διεθνές Συνέδριο για Διαχειριστές Ενέργειας της Ευρώπης, 22-23 Απριλίου, Πράγα 2015 

Βράβευση κου Μάριου Γεωργίου (απόφοιτος EUREM Κύπρου) 

 
 

 


