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ΈΡΓΟ ΕΧΕΜ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Μαΐου 2014 στην πόλη Οβιέδο της Ισπανίας η 2η κοινή συνάντηση των
εταίρων του έργου «EXEM - ECVET – Το προφίλ για τους ευρωπαίους εμπειρογνώμονες για τα θέματα
διαχείρισης ενέργειας (Profile for the European Expert in Energy Management)» Το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EXEM το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης μέσω του Leonardo da Vinci κι έχει
διάρκεια  30 μήνες.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος ΕΧΕΜ είναι να βρεθεί ένας κοινός ορισμός των απαραίτητων
γνώσεων/ δεξιοτήτων για να γίνει κάποιος εμπειρογνώμονας στη διαχείριση της ενέργειας και να
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για την εν λόγω θέση/ επάγγελμα.

Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που εργάζονται στον τομέα και των
διαδικασιών διαχείρισης της ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη και πιο ορθολογική χρήση
της ενέργειας και τη διαχείριση της χρήσης της.

Ο Εμπειρογνώμονας στη Διαχείριση Ενέργειας (ΕΧΕΜ) σχεδιάζει, ρυθμίζει και ελέγχει τη χρήση της
ενέργειας σε έναν οργανισμό ή σε μια εγκατάσταση. Στόχος του είναι να βελτιώσει την ενεργειακή
απόδοση κατά την αξιολόγηση της χρήσης της ενέργειας και την εφαρμογή νέων πολιτικών και
μέτρων όπου κρίνεται απαραίτητο.

Επίσης, οι Εμπειρογνώμονες στη Διαχείριση της Ενέργειας συντονίζουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης
της ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη
διαχείριση των αποβλήτων και την αειφόρο ανάπτυξη:

 Ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε έναν οργανισμό

 Άντληση λύσεων για τη διαχείριση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

 Ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, 14-15 ΜΑΪΟΥ, ΒΙΕΝΝΗ 2014

Πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαϊου 2014 στη Βιέννη το 5ο Διεθνές Συνέδριο για Διαχειριστές
Ενέργειας της Ευρώπης στα πλαίσια του έργου EUREMplus που συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών που συμμετέχει στο έργο EUREMplus ως εταίρος

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις τελευταίες εξελίξεις
στους τομείς των Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης, των Φωτοβολταϊκών, των Ηλεκτρικών
Μηχανών, της Διαχείρισης Φορτίου, Ψύξης, Συμπιεσμένου Αέρα, Φωτισμού, Ανάκτησης Θερμότητας,
Κινητικότητας αλλά και σε θέματα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και σε βιομηχανίες τροφίμων καθώς και τις ενεργειακές ανακαινίσεις σε κτίρια.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM είναι ένα τυποποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
Ευρωπαίους Διαχειριστές Ενέργειας (European Energy Manager) που συνδυάζει θεωρητικά
μαθήματα, ασκήσεις προσωπική εκμάθηση και πρακτική εργασία. Σκοπός του προγράμματος EUREM
είναι να προσφέρει διευρυμένες γνώσεις σε ενεργειακά θέματα και  πρακτικές γνώσεις για
υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM πραγματοποιείται σε 28 χώρες του κόσμου.

Στην Κύπρο το πρόγραμμα μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος EUREM διαρκεί από τον
Απρίλη 2014 μέχρι Σεπτέμβριο του 2014. Περιλαμβάνει 17 θεματικές ενότητες και έχει συνολική
διάρκεια 126 διδακτικές ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.energymanager.eu .
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2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΟΥ BUY SMART+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - 22 ΜΑΪΟΥ 2014

Η 2η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του
έργου Buy Smart+ πραγματοποιήθηκε στις 22
Μαΐου 2014, στα γραφεία του Ενεργειακού
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από το
Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τις Υπηρεσίες
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, τη Διεύθυνση
Δημόσιων Συμβάσεων, τον Επίτροπο
Περιβάλλοντος, την Ένωση Δήμων Κύπρου, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό
Επιμελητήριο Κύπρου, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και τον
Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και η επισκόπηση των δράσεων
που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου Buy Smart+ το οποίο μεταξύ άλλων στόχευε στην
εκπαίδευση ομάδων όπως προσωπικού τοπικών αρχών για τις πράσινες προμήθειες καθώς και του
εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε για τις κατηγορίες Φωτισμός, Οχήματα, Εξοπλισμός
Γραφείου και Πληροφορικής και Κλιματιστικά.

Το κύριο συμπέρασμα από την υλοποίηση 12 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Πράσινες
Συμβάσεις και Πράσινα Προϊόντα που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος
(όπου συμμετείχαν 186 εκπαιδευόμενοι) στα πλαίσια του έργου Buy Smart+ (Φεβρουάριος – Μάιος
2014) ήταν ότι οι συμμετέχοντες ήταν ικανοποιημένοι από το υλικό των παρουσιάσεων, τα εργαλεία
που παρουσιάστηκαν και το υλικό που διανεμήθηκε. Επιπρόσθετα, διαφάνηκε ότι υπάρχει έντονο
ενδιαφέρον για Συμβάσεις που αφορούν προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης,
έχει διαφανεί ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων και τεχνογνωσίας στις Αναθέτουσες Αρχές (Ιδιαίτερα τις
Τοπικές Αρχές) σχετικά με τις Πράσινες Συμβάσεις, γεγονός που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη
Σύναψη Πράσινων Συμβάσεων. Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθείς έλλειψη τεχνογνωσίας για
ετοιμασία τεχνικών όρων για προμήθεια τέτοιων προϊόντων.

Τα επόμενα βήματα της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης
Αναθέτουσων Αρχών για σύναψη Πράσινων Συμβάσεων με σκοπό την Επιβράβευση αυτών που
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υλοποιούν Πράσινες Συμβάσεις στην Κύπρο και η συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για σύναψη
Πράσινων Συμβάσεν στις κατηγορίες του έργου Buy Smart+, με σκοπό τη στήριξη Αναθέτουσων
Αρχών που θέλουν να συνάψουν Πράσινες Συμβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο Buy Smart+ και τις δράσεις του επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του έργου www.buy-smart.info ή επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726 και στο email info@cea.org.cy.

«ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ-ERACOBUILD»

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ERACOBUILD -
“Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα”
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, στην
Αίθουσα διαλέξεων της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και
Βιομηχάνων ημερίδα με αντικείμενο τις ενεργειακές
ανακαινίσεις και το νομικό πλαίσιο των προσόντων των
εγκαταστατών. Το έργο ERACOBUILD - “Αντίστροφη
μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα”
χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
μέσω της Δέσμης 2009-2010 κι έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το
2015. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από τρείς ευρωπαϊκές χώρες, Severn Wye Energy Agency
(Ηνωμένο Βασίλειο) που ηγείται και του έργου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(Ελλάδα) και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (Κύπρος).

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των
εγκαταστατών για το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο που
αφορά τα προσόντα των εγκαταστατών συστημάτων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και
εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και τα Κρατικά Σχέδια
Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών
ανακαινίσεων στην Κύπρο αλλά και των τεχνολογιών
ΑΠΕ. Πέραν τούτου παρουσιάστηκαν και σύγχρονες
καινοτόμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που
εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Επίσης, στόχος ήταν ο εντοπισμός
προβλημάτων αλλά και η εύρεση λύσεων και ευκαιριών για την προώθηση των ενεργειακών
ανακαινίσεων σε κατοικίες στην Κύπρο.

Από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται είναι
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χρονοβόρες και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την προώθηση των ενεργειακών
ανακαινίσεων στον οικιακό τομέα. Η ελλιπής ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού εντοπίστηκε
επίσης να είναι ένα από τα εμπόδια, κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί άμεσα μέσω της εντατικοποίησης
των προσπαθειών και συνεργασίας όλων των σχετικών φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα
τηλέφωνα επικοινωνίας 22667716/26 ή επισκεφθείτε τις ηλεκτρονικές σελίδες www.cea.org.cy και
www.countdowntolowcarbonhomes.eu .

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ E-CHARGE ΤΗΣ ΑΗΚ

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, θα πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2014, στο
χώρο Στάθμευσης Πελατών του Περιφερειακού Γραφείου Λευκωσίας της ΑΗΚ, η παρουσίαση της νέας
Υπηρεσίας e-charge της ΑΗΚ και του Πρότυπου Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Στόχος της ΑΗΚ είναι η προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος στην Κύπρο, ενός μέτρου που θα
συμβάλει ουσιαστικά στη καλυτέρευση της ποιότητας ζωής στις πόλεις αλλά και στη δημιουργία νέας
αγοράς και υπηρεσιών προς τον Κύπριο καταναλωτή.

H Υπηρεσία e-charge προσφέρεται στους ιδιοκτήτες Ηλεκτρικών Οχημάτων και παρέχει τη δυνατότητα
φόρτισης σε όλα τα σημεία που έχουν εγκατασταθεί Παγκύπρια. Μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί
σταθμοί φόρτισης σε 15 σημεία, σε δημόσιους χώρους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1,5%

Βάση δημοσιευμάτων του eceee, εντοπίζονται πολλές αδυναμίες στην εθνική εφαρμογή της οδηγίας
για την ενεργειακή απόδοση της ΕΕ.

Σε ανάλυση των σχεδίων των κρατών μελών για επίτευξη 1,5% ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στην
τελική χρήση, τονίζεται ότι οι περισσότερες χώρες δείχνουν απαισιοδοξία και αδυνατούν να
αποδείξουν με αξιόπιστο τρόπο το πώς θα επιτευχθεί ο δεσμευτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας.
Πράγμα που σημαίνει παράβαση των δεσμευτικών στόχων και ενδεχόμενη επιβολή προστίμων.

Στην πρώτη ανάλυση των σχεδίων των κρατών μελών για την επίτευξη 1,5% ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας, ο στόχος είναι 20% εξοικονόμηση ενέργειας έως το 2020. Η βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης της ΕΕ θα ενισχύσει την οικονομία, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και μείωσης
της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 2014» ΚΑΙ «ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ - ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ» 2014

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας προκηρύσσει τους Διαγωνισμούς «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας -
Διακεκριμένος Ερευνητής 2014» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2014». Κύριος
στόχος των Διαγωνισμών είναι η ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας επιστημόνων που
δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με
διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα, ενώ ειδικά για τους Νέους Ερευνητές, στόχος είναι και η
έμπρακτη υποστήριξή τους για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2014» απονέμεται σε άριστους,
διακεκριμένους ερευνητές με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι με την υψηλής ποιότητας και υψηλού αντίκτυπου ερευνητική
τους δραστηριότητα τιμούν την Κύπρο.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2014» απονέμεται σε Νέους Ερευνητές οι οποίοι
έχουν υλοποιήσει συγκεκριμένο ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας, που έχει ολοκληρωθεί τα
τελευταία τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού, σε μια από τις
ακόλουθες θεματικές ενότητες: Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και
Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ερευνητικό έργο μπορεί να θεωρηθεί και η διδακτορική διατριβή των
υποψηφίων, δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί σε φορέα με έδρα την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια
Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, στο τηλέφωνο: 22205036 ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: kkarakasidou@research.org.cy .

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΚΥΠΡΟΣ-ΕΥΡΩΠΗ: ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΜΕ ΈΡΓΑ! ΈΛΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΔ ΕΠΣΑ

Η Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, η οποία
δημιουργήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), φιλοδοξεί να λειτουργεί ως
ένας πρώτος σταθμός - κεντρικό σημείο πληροφόρησης για όλα τα
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς
πόρους. Στόχος είναι η διευκόλυνση του ενδιαφερόμενου πολίτη
στο να εντοπίσει την κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης από τα
ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και σχέδια, καθώς και η πληρέστερη και άμεση διάχυση της
πληροφόρησης σε σχέση με αυτά και τις σχετικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων. Απώτερος
σκοπός είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά και
εθνικά κονδύλια, που αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια για προώθηση της ανάπτυξης και
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Πύλη περιλαμβάνει πληροφορίες για τα Ανταγωνιστικά
Προγράμματα της Ε.Ε., τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της Ε.Ε. (Διαρθρωτικά Ταμεία και
Ταμείο Συνοχής, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης), Χορηγίες ΕΟΧ/Νορβηγίας και Ελβετίας καθώς και τα Εθνικά Σχέδια Κινήτρων /Χορηγιών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΜΠΤΗ

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, 9.00 ΠΜ – 2.00 ΜΜ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΥΛΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

O Δήμος Λευκωσίας και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών σας προσκαλούν σε ημερίδα που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Ιουνίου και ώρα 09:00 – 14:00 στην Πύλη Αμμοχώστου με τίτλο
«Ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη».

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης των Ευρωπαϊκών έργων Meshartility και SEAP +
με αντικείμενο τις ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές/λύσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις
ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων και δράσεων. Η ημερίδα εντάσσεται στις εκδηλώσεις της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Αειφόρο Ενέργεια 2014.

Για δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε όπως στείλετε το έντυπο συμμετοχής στο φαξ 22872156 ή
εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας στις εθνικές εκδηλώσεις
Energy Days in Europe επιλέγοντας Κύπρος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Στέλλα Χριστοδούλου στο Δήμο Λευκωσίας,
στο τηλέφωνο 22797245.

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, THALASSA

RESTAURANT & CONFERENCE CENTRE

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης με αντικείμενο οι
υποψήφιο εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται στη μελέτη και κατασκευή
εργασιών εφαρμογής σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, ως μια σύγχρονη
κατασκευαστική πρακτική στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατασκευών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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Τα κτίρια καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου 40%) κυρίων λόγω των
αναγκών για θέρμανση και δροσισμό (2/3 της ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια είναι για
θέρμανση/κλιματισμό). Το μεγαλύτερο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας επιτυγχάνεται στα κτίρια
με σωστή θερμομόνωση του κελύφους. Βάση νομοθεσίας, η θερμομόνωση είναι υποχρεωτική στα
κτίρια από το 2007, ωστόσο το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της Κύπρου δεν είναι ενεργειακά
αποδοτικό μιας και η πλειοψηφία των κτιρίων κατασκευαζόταν χωρίς θερμομόνωση. Επιπλέον, βάση
της νέας νομοθεσίας του 2012 για κτίρια μηδενικής κατανάλωσης, οι απαιτήσεις είναι αυστηρότερες,
και υποχρεώνει τον δημόσιο τομέα για κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας
από το 2019 και όλα τα κτίρια από το 2021.

Αναλυτικά, οι στόχοι του προγράμματος κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευομένων είναι:
 Η σημαντικότητα της θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους
 Πότε τοποθετείται εξωτερική θερμομόνωση σε ένα κτίριο.
 Επιλογή κατάλληλου θερμομονωτικού υλικού.
 Στάδια εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης.
 Σωστή εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης.
 Τι πρέπει να προσέξουν κατά την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
με την κα Μαρία Ιωαννίδου, στα τηλέφωνα: 22667716, 22667726, φαξ 22667736.

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΚΑΙ Α&Β (ΚΔΠ 184/2012) ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ενεργειακού
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών ανακοινώνουν την έναρξη,
εγκεκριμένων από την Υπηρεσία Ενέργειας, εκπαιδευτικών
προγραμμάτων Ενεργειακών Ελεγκτών Α για κτίρια
(περιλαμβάνει όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως εμβαδού και
είδους συστήματος κλιματισμού, περιλαμβάνει επίσης,
μεταξύ άλλων, λιμάνια αεροδρόμια, οδικό φωτισμό), καθώς
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και για την Κατηγορία Β για τη βιομηχανία (περιλαμβάνει βιομηχανικές εγκαταστάσεις και
διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις) με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων για εγγραφή στο
Μητρώο «Ενεργειακών Ελεγκτών».

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί ενεργειακής απόδοσης κατά τη τελική χρήση και ενεργειακές
υπηρεσίες (ΚΔΠ 184/2012), ενεργειακός ελεγκτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να
διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του ΕΤΕΚ
(ανεξαρτήτως ειδικότητας) και 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.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Ιωαννίδου, Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, τηλ. 22667716, 22667726, www.cea.org.cy

HIGH LEVEL POLICY CONFERENCE, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 24-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Το Συνέδριο περιλαμβάνει περίπου 30 διαφορετικά συνέδρια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
την ενεργειακή απόδοση και τις βιώσιμες μεταφορές. Είναι ένα συνέδριο σημείο αναφοράς για τις
δημόσιες αρχές, τους ενεργειακούς οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ενώσεις που ασχολούνται με την παροχή βοήθειας για την κάλυψη ενεργειακών και κλιματικών
στόχων της ΕΕ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η εγγραφή είναι ανοιχτή μέχρι τις 8 Ιουνίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

NBC 2014 ΣΤΙΣ 27 - 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ REYKJAVIK ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Το Συνέδριο αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων
στον τομέα του βιοαερίου. Θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά
με την παραγωγή, την αναβάθμιση, τη διανομή και χρήση του βιοαερίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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9TH CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS, 20-27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το 9ο συνέδριο είναι αφιερωμένο στη βελτίωση και τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με τις
μεθόδους, τις πολιτικές και τις τεχνολογίες για την αύξηση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης,
λαμβανομένων υπόψη τους 3 πυλώνες οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία. Για περισσότερες
πληροφορίες πατήστε εδώ.

HANDBOOK OF ENERGY AUDITS

ALBERT THUMANN, WILLIAM J. YOUNGER, TERRY NIEHUS

Κανονική τιμή $112,40

ISBN 978-1-4398-2145-9

ΕΚΔΟΣΕΙΣ


