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ΈΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΚΑΙ Α&Β 
 
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 και 
για την Κατηγορία Β (περιλαμβάνει βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές 
εγκαταστάσεις) με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων για εγγραφή στο Μητρώο «Ενεργειακών 
Ελεγκτών».  
 
Επισημαίνεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης είναι μία εκ 
των προϋποθέσεων του Νόμου για εγγραφή στο σχετικό Μητρώο αδειούχων Ενεργειακών Ελεγκτών 
το οποίο τηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας. 
 
Σημειώνεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 25η Οκτωβρίου 2013. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου www.cea.org.cy  
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να φτάσει τους στόχους της 20-20-20, μια σειρά από βήματα, τόσο σε 
οργανωτικό όσο και οικονομικό επίπεδο-έχουν ληφθεί για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία. Οι 
διάφοροι μηχανισμοί χρηματοδότησης έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αποκτήσουν σημαντική βοήθεια, εάν ξέρουν πού να κοιτάξουν. Το 
Σχέδιο Χρηματοδότησης BUILD UP στοχεύει στο να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 
παρακολούθηση των νέων και υφιστάμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 
 
Τι / ποιος χρηματοδοτείται; 
Οι μηχανισμοί Χρηματοδότησης που αναφέρονται στο BUILD UP είναι πρωτοβουλίες 
χρηματοδότησης που δημιουργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιμέρους κράτη μέλη ή 
ιδιωτικούς φορείς, που στοχεύουν στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας κυρίως στα κτίρια, με την παροχή οικονομικών κινήτρων για επιλέξιμους 
δικαιούχους. Αυτό μπορεί να γίνει με άμεση, μη επιστρέψιμη χρηματοδότηση, δάνεια με χαμηλό 
επιτόκιο ή επιδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Ανάλογα με την πηγή τους, τα κεφάλαια είναι 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

http://www.cea.org.cy/
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διαχειριζόμενα από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους παράγοντες: 

 Ένα συγκεκριμένο οργανισμό / ειδικό μέσο για το χειρισμό του ταμείου (π.χ. EuropeAid). 

 Οι αρμόδιες εθνικές και / ή περιφερειακές αρχές (π.χ. υπουργεία, ενεργειακοί φορείς κλπ). 
Για παράδειγμα, η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης Περιβάλλοντος στη Γαλλία φέρνει σε 
επαφή εθνικούς και τοπικούς παράγοντες αυτοδιοίκησης και μεταξύ άλλων έχει 
δημιουργήσει την κοινωνική στέγαση οικολογικού δανείου. Enova SF, ο νορβηγικός 
Οργανισμός Ενέργειας, χειρίζεται το νορβηγικό Ταμείο Ενέργειας. 

 Τράπεζες (π.χ. KfW Bankengruppe στήριξη για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων). 
 
Διάφορα ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς στόχους. Ανάλογα με το ταμείο, 
επιλέξιμοι δικαιούχοι μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

• Οι δημόσιες ή τοπικές αρχές, 
• Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις του κλάδου. 
• Άτομα ή ομάδες ατόμων (π.χ. ιδιοκτήτης σπιτιού / ενοικιαστές). 

 
Πανευρωπαϊκά ταμεία 
Υπάρχουν ορισμένοι Πανευρωπαϊκοί μηχανισμοί σε επίπεδο χρηματοδότησης που έχουν ως στόχο την 
προώθηση, τη βελτίωση και τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις κατοικίες, δημόσια, εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς. Ορισμένες από αυτές τις 
πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης, συνδέονται αποκλειστικά με την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλοι, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία και τα 
ταμεία συνοχής, έχουν πιο γενικούς στόχους που θα αντιμετωπίσουν τις υποδομές και περιφερειακή 
ανάπτυξη, αλλά αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη ενεργειακών έργων. Αυτοί 
οι μηχανισμοί χρηματοδότησης μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στη χρηματοδότηση ενός έργου, είτε 
έμμεσα, μέσω της κατανομής των κονδυλίων στις εθνικές κυβερνήσεις για τη διευκόλυνση ενός 
μεγάλου φάσματος έργων. 
 
Διατηρήσου καλά ενημερωμένος 
Υπάρχουν πολλά κτίρια που σχετίζονται με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες στην 
Ευρώπη, τα οποία διαρκώς ανανεώνονται, ακυρώνονται  ή ανανεώνονται με βάση την απόδοσή τους 
και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Το BUILD UP προσφέρει συνεχώς αναθεωρημένες πληροφορίες. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο. 
 
SERPENTE - ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SERPENTE -“Surpassing Energy 
Targets through Efficient Public Building”το Ενεργειακό Γραφείο 
διοργανώνει ημερίδα για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων 
δημόσιων κτιρίων με έμφαση στα κτίρια τοπικών αρχών, που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του προγράμματος 
INTERREG IVC. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 8:30-13:00, 
στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, στην αίθουσα Μακεδονία. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
του SERPENTE. 

http://www.buildup.eu/links/35494
http://www.buildup.eu/links/35429
http://www.buildup.eu/links/35075
http://www.buildup.eu/links/34974
http://www.buildup.eu/links/35646
http://www.buildup.eu/links/34828
http://www.buildup.eu/links/34828
http://www.buildup.eu/links/35493
http://www.buildup.eu/links/34830
http://www.buildup.eu/news/36129
http://www.serpente-project.eu/
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Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα διανεμηθεί το πρώτο ενημερωτικό δελτίο καλών πρακτικών που 
έχουν προσδιορισθεί από τη μέχρι στιγμής υλοποίηση του έργου. Είναι επίσης διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του έργου. 
 
Πραγματοποιήθηκε επίσης η 4η κοινή συνάντηση των εταίρων 
του έργου SERPENTE στην πόλη Κατοβίτσε της Πολωνίας στις 
26-27 Σεπτεμβρίου 2013. Τη φιλοξενία είχε o Metropolitan 
Association of Upper Silesia.  
 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Σχολείο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Sosnowiec όπου ανήκει στην κατηγορία 
καλών πρακτικών αυξημένης ενεργειακής απόδοσης σε σχολεία. Το 
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπέστη μια σύνθετη ανακαίνιση, 
η οποία καλύπτει: θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και της 
οροφής, θερμομονωτικά κουφώματα, διπλά τζάμια, πλήρης 
εκσυγχρονισμός του λεβητοστασίου με: σύστημα θέρμανσης, σύστημα 
για παραγωγή ζεστού νερού της πισίνας, καθώς και νέο σύστημα 
μηχανικού αερισμού. Επίσης διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου 
(BMS). 
 
Στο στο κέντρο της πόλης Κατοβίτσε βρίσκεται το Δημαρχείο του 
Κατοβίτσε. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτίριο όπου μετατράπηκε σε 
κτίριο γραφείων μετά από πλήρη ανακαίνιση, με σύγχρονες καινοτόμες 
λύσεις στον τομέα των συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης και 
Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)  
 
Πολίτες, οργανισμοί ενέργειας, φορείς εποπτείας της αγοράς, κυβερνητικοί φορείς, 
οργανισμοί τυποποίησης, εργαστήρια δοκιμών, διακυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες 
συμφερόντων (βιομηχανίας, εμπορίου, καταναλωτών, οικολόγοι), μπορούν να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους συμπληρώνοντας την έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε και βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα στο αρχείο PDF. 
 

http://www.serpente-project.eu/
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/201310_evaluation_of_energy_labelling_directive__en.htm
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BUY SMART «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 

 
Οι πράσινες συμβάσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους 
δημόσιους οργανισμούς και τις ιδιωτικές εταιρείες καθώς 
συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις 
εκπομπές επικίνδυνων ουσιών και αερίων του θερμοκηπίου. Η 
επιλογή και αγορά πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών επιφέρει 
μείωση των αέριων ρύπων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, διατήρηση των φυσικών πόρων 
καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας. 
 
Ο δημόσιος τομέας δαπανά περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί περίπου 
με το 19% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ε.Ε. Συνεπώς, η ζήτηση αποδοτικών και φιλικών 
προς το περιβάλλον προϊόντων θα αποτελέσει κίνητρο για τους προμηθευτές στην ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών που να συμμορφώνονται με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και 
ταυτόχρονα να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον, η εδραίωση των πράσινων 
συμβάσεων αναμένεται να επιφέρει την ανάπτυξη καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, 
που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγοραστών. 
 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Buy Smart+ που 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργειας για την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών έχει οριστεί μέσω αυτού του έργου ως γραφείο 
υποστήριξης Πράσινων Συμβάσεων στην Κύπρο με σκοπό να παρέχει τεχνική υποστήριξη, 
καθοδήγηση και εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενους.  
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου αυτού στην Κύπρο, διοργανώνονται δωρεάν εκπαιδευτικά 
σεμινάρια κατά τους μήνες Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο. 

 
Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στη Λευκωσία στις 26 και 27 
Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση αναλύθηκε η μέχρι στιγμής πορεία του 
έργου στις χώρες που συμμετέχουν αλλά και οι επικείμενες δράσεις σε 
κάθε χώρα για την προώθηση των Πράσινων Συμβάσεων και των 
Πράσινων Προϊόντων, στα πλαίσια του έργου Buy Smart+. Επίσης 
συζητήθηκαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Αναθέτουσες Αρχές 
κάθε χώρας για την υλοποίηση Πράσινων Συμβάσεων σε ιδιωτικούς, 
δημόσιους και ημικρατικούς οργανισμούς.  
 
Το έργο Buy Smart+ συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει στόχο στοχευόμενη διάδοση των Πράσινων Συμβάσεων σε 
επιλεγμένες ομάδες επαγγελματιών αγοραστών τόσο στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα κάθε 
χώρας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου.  

http://www.buy-smart.info/
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ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  

 
Πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2013, στο ξενοδοχείο 
Hilton Cyprus, Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα 
«Ανταλλαγή τοπικών ενεργειακών δεδομένων για το Σύμφωνο 
των Δημάρχων». Η συνάντηση αυτή διοργανώθηκε στα πλαίσια 
υλοποίησης των ευρωπαϊκών έργων SEAP+ και Meshartility, τα 
οποία στοχεύουν στην υποβοήθηση της εκπόνησης Σχεδίων 
Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Τοπικών Αρχών. Τα δύο αυτά 
έργα συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια 
για την Ευρώπη».  
 
Οι Τοπικές Αρχές μπορούν να συνδράμουν στην προστασία του περιβάλλοντος και να μειώσουν τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το 2020. Για να 
το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) εφαρμόζουν μέτρα 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτές 
οι προσπάθειες υποστηρίζονται ισχυρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γραφείο του Συμφώνου των 
Δημάρχων και τις Δομές Υποστήριξης του όπως είναι οι Ενώσεις Τοπικών Αρχών και τα Ενεργειακά 
Γραφεία. 
 
Στη συνάντηση αυτή τονίστηκε ότι οι Τοπικές Αρχές για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για τη 
Βιώσιμη Ενέργεια είναι σημαντικό να συλλέγουν αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα στην κατάλληλη 
μορφή, κατηγοριοποιημένα ανά τομέα και να αναλύουν τις ενεργειακές συμπεριφορές διάφορων 
ομάδων καταναλωτών που βρίσκονται εντός της επικράτειάς τους. 
 
Επιπρόσθετα αναγνωρίστηκε ο ρόλος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη διάθεση αξιόπιστων 
δεδομένων ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο τοπικής αρχής και της απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα 
για τη συνεισφορά της στην παροχή ενεργειακών δεδομένων προς το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών για σκοπούς εκπόνησης Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Τοπικών Αρχών και 
υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας.  
 
Οι νέες Τοπικές Αρχές που υπέγραψαν το Σύμφωνο των Δημάρχων και συμμετέχουν στα έργα SEAP+ 
και Meshartility είναι οι Δήμοι Λευκωσίας και Δερύνειας καθώς και οι Κοινότητες Αγρού, Επισκοπής, 
Λυθροδόντα και Πλατρών. Αυτές οι Τοπικές Αρχές έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα το έτος 2020 κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με τις υφιστάμενα επίπεδα 
εκπομπών, μέσω της υλοποίησης δράσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι Τοπικών Αρχών, κυβερνητικών τμημάτων, 
επιστημόνων, ακαδημαϊκών, οργανισμών, συνδέσμων επιχειρήσεων. 

 
 
 
  

http://www.seap-plus.eu/
http://www.meshartility.eu/en/about-meshartility


Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μας στο:   
  «Ενεργειακό Γραφείο» 

 

 

 
6 

Σεπτέμβριος 2013 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Ενεργειακού Γραφείου  

Κυπρίων Πολιτών  
ISSN 1986-4787 

 
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GERONIMO II-BIOGAS ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
Στα πλαίσια προώθησης της παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα στην Κύπρο, το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Geronimo II-Biogas, που 
συγχρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Στόχος αυτού του έργου είναι η στενή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους και τους 
θεσμικούς παράγοντες της αγοράς της Κύπρου για το βιοαέριο αλλά και η ανάδειξη του οικονομικού 
και περιβαλλοντικού οφέλους που προκύπτει από τη δημιουργία σταθμών βιοαερίου σε 
κτηνοτροφικές μονάδες της Κύπρου. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε η 
εκπαίδευση 20 κτηνοτρόφων, αλλά και η δωρεάν επίσκεψη 6 κτηνοτρόφων σε εγκαταστάσεις 
βιοαερίου στο εξωτερικό (Τσεχία και Γερμανία), για επιτόπια παρακολούθηση της λειτουργίας τέτοιων 
σταθμών στην Ευρώπη. 
 
Η ιστοσελίδα του έργου είναι πλούσια σε περιεχόμενο και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει 
χρήσιμο υλικό και υπολογιστικά εργαλεία υπολογισμού του παραγόμενου βιοαερίου. 
 
Επίσης, έχουν αναπτυχθεί διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα που απευθύνονται σε κτηνοτρόφους 
(χοιροτρόφοι, αγελαδοτρόφοι), για εύκολη εκμάθηση του θεωρητικού υπόβαθρου της αξιοποίησης 
κτηνοτροφικών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας αλλά και την ορθολογική διαχείριση 
των κτηνοτροφικών τους αποβλήτων. Τα διαδικτυακά μαθήματα αποτελούνται από 5 ενότητες και στο 
τέλος της καθεμίας περιλαμβάνονται και ορισμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για καλύτερη 
κατανόηση του περιεχομένου της κάθε ενότητας. Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο δωρεάν στην 
ιστοσελίδα του έργου Geronimo II στο σύνδεσμο http://energy4farms.eu/el/elearning-el/. 
Προϋπόθεση για την πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα αποτελεί η εγγραφή στην ιστοσελίδα του 
έργου www.energy4farms.eu, η οποία είναι δωρεάν.   

 
ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ PRIUS PLUG-IN 2013 
 
Συνεχίζονται με επιτυχία για δεύτερη φορά οι «Υβριδικές διαδρομές Prius 
Plug-in» με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού προς την υιοθέτηση 
οικολογικής συνείδησης όσο αφορά τις μετακινήσεις. Σε αυτό το πρόγραμμα 
συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες της Κύπρου που ενδιαφέρονται 
για το περιβάλλον αλλά και για την προστασία του. Στις «Υβριδικές 
διαδρομές Prius Plug-in» οι προσωπικότητες αυτές έχουν την ευκαιρία να 
οδηγήσουν το νέο Toyota Prius Plug-in, το πρώτο επαναφορτιζόμενο πλήρες 
υβριδικό όχημα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο τέλος αυτής της χρονικής διάρκειας, θα 
μετρηθεί η μέση κατανάλωση, οι εκπομπές CO2, καθώς επίσης και τα χιλιόμετρα που θα έχουν  
διανύσει οι συμμετέχοντες με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, και θα πολλαπλασιάζονται με  το 
συμβολικό χρηματικό ποσό €0.50. Το συνολικό ποσό θα δοθεί στον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Καρκινοπαθών και Φίλων( ΠΑΣΥΚΑΦ) για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού τους έργου.  

http://energy4farms.eu/el/elearning-el/
http://www.energy4farms.eu/
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ΕΠΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΟΥΝ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Αυστρία, την Κύπρο, 
την Εσθονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση τους 
με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ).  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε αιτιολογημένη άποψη στα κράτη 
μέλη, ζητώντας τους να κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα 
μεταφοράς της Οδηγίας, η οποία έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012.  
 
Εάν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις τους εντός δύο μηνών, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτής 
της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης για κτίρια, να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων και να απαιτήσουν να γίνεται τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και 
κλιματισμού.  
 
Επιπλέον, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι από το 2021 και μετά όλα τα νέα 
κτίρια θα είναι τα λεγόμενα κτίρια μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Το Σεπτέμβριο του 2012, η 
Επιτροπή κίνησε διαδικασίες κατά 24 κρατών μελών που δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα 
εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Αιτιολογημένες γνώμες έχουν ήδη αποσταλεί 
στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στη Βουλγαρία, τον Ιανουάριο του 2013, στην Ισπανία 
και στη Σλοβενία, τον Απρίλιο του 2013 στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Φινλανδία, στη Γαλλία, στη 
Λετονία, στην Πολωνία και την Ολλανδία τον Ιούνιο του 2013. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ. 
 

Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ιταλία και την 
Ισπανία να αναλάβουν δράση και να διασφαλίσουν την πλήρη 
συμμόρφωση τους με τους κανόνες της ΕΕ για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.  
 
Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη άποψη σε αυτές τις χώρες για 
να ενημερώσουν την Επιτροπή για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας 
(Οδηγία 2009/28/EC). Ο νόμος έπρεπε να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
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2010. Ωστόσο, η Ιταλία και η Ισπανία δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με όλα τα αναγκαία 
μέτρα μεταφοράς στην εθνική τους νομοθεσία. Εάν τα δύο κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις 
νομικές υποχρεώσεις τους εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο 
Δικαστήριο.  
 
Αυτές οι δύο αιτιολογημένες γνώμες συμπληρώνουν 17 παρόμοιες διαδικασίες που αφορούν την 
Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη 
Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη 
Σλοβενία, τη Λετονία και την Ολλανδία. Σύμφωνα με την οδηγία, κάθε κράτος μέλος οφείλει να 
επιτύχει επιμέρους στόχους για το συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν 
κανόνες, για παράδειγμα, για τη βελτίωση της πρόσβασης στα δίκτυα της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα διοικητικά και διαδικασίες σχεδιασμού, ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης των εγκαταστατών. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούνται βιοκαύσιμα για την επίτευξη του 
στόχου των μεταφορών, αυτά πρέπει να πληρούν μια σειρά απαιτήσεων αειφορίας, η οποία επίσης 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην εθνική νομοθεσία. Για περισσότερα πατήστε εδώ.  
 

 

 
BUILD UP SKILLS - IEE SUSTAINABLE BUILDING WORKFORCE INITIATIVE, ΛΗΞΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2013 

 
Ο οδηγός για την υποβολή προτάσεων 2013 για BUILD UP Skills είναι τώρα διαθέσιμος και το 
ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής είναι ανοιχτή. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι 
τις 28 Νοεμβρίου 2013, 17:00 (ώρα Βρυξελλών). Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία χρηματοδότησης, αν 
έχετε ένα έργο το οποίο υποστηρίζει τις δραστηριότητες για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση 
μεγάλης κλίμακας προσόντα και προγράμματα κατάρτισης, με βάση τις συστάσεις του BUILD UP 
Skills Πυλώνα Ι.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "CLIMATE SMART AGRICULTURE" 
 
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τα ερευνητικά και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα του  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις για τη δυνατότητα υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Κοινής Διεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής 
Προτάσεων της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) με τίτλο «Γεωργία, Ασφάλεια 
Τροφίμων και Κλιματικές Αλλαγές» (FACCE – JPI).. 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
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Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ERANET 
Plus της ΠΚΠ-FACCE που υλοποιείται στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7ΠΠ) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης (α) Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) και 
(β) Πλήρους Πρότασης (Full Proposal). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προκαταρκτικής 
Πρότασης (Pre-Proposal) είναι η 2α Δεκεμβρίου 2013. Οι προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά μέσω 
του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής προτάσεων (www.submission-faccejpi.com), από το 
Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου της κάθε πρότασης συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα που είναι 
αναρτημένα στον ιστοχώρο www.faccejpi.com. 
 

 
 
POEM 2013 - 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, 07-09 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

 
 

Μετά την επιτυχία του 1ου Συνεδρίου σχετικά με τις επιλογές ενέργειας στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα των αποθεμάτων των υδρογονανθράκων 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, διοργανώνεται το 2ο 
Συνέδριο επιλογών ενέργειας για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (POEM 2013) στις 7-9 
Οκτωβρίου 2013, με στόχο την ανταλλαγή νέων εμπειριών, γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα 
αποθέματα των υδρογονανθράκων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 
Το Συνέδριο  στοχεύει κυρίως να γίνει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης ιδεών και ανταλλαγής 
γνώσεων σχετικά με τις τεχνικές, οικονομικές και κανονιστικές συνέπειες της παραγωγής ενέργειας 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με τον τρόπο αυτό, το Συνέδριο έχει ως στόχο να 
λειτουργήσει ως καταλύτης για την μεταφορά του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πρόοδο της τεχνολογίας και τις βέλτιστες πρακτικές από τις 
ανεπτυγμένες αγορές ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 

http://www.submission-faccejpi.com/
http://www.faccejpi.com/
http://www.poemconference.org/poem2013/intro.php
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ SMART CITY CHANGE THE WORD 19-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
 

Οι πόλεις είναι ο κύριος συντελεστής για τις εκπομπές CO2 στην Ευρώπη 
και στην Αμερική. Έτσι προσκαλείστε στο συνέδριο που περιλαμβάνει 
βελτίωση της αποδοτικότητας της κατανάλωσης ενέργειας και των 
μεταφορών, αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ανάπτυξη νέων μεθόδων για τη διαχείριση της ενέργειας, αύξηση της παραγωγής ενέργειας σε αστική 
περιοχή, μείωση των ενεργειακών αναγκών και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 

ACI SMART METERING SUMMIT, ΣΤΙΣ 20-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΣΤΗ ΒΑΛΕΤΑ 

 
 

Η ACI Smart Metering SUMMIT θα λάβει χώρα στη Βαλέτα της Μάλτας στις 20-21 Νοεμβρίου 2013. 
Κατά τη διήμερη εκδήλωση θα συγκεντρωθούν βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς του κλάδου, όπως 
οργανισμοί κοινής ωφέλειας, εκπρόσωποι του ΔΣΜ, έμποροι τεχνολογιών αξιοποίησης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προμηθευτές μετρητών, ΜΚΟ κ.α. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 
 

EREC2013 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 
 
Προσκαλείστε στη Διάσκεψη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου θα 
συμμετέχουν 500 ευρωπαϊκοί και εθνικών φορείς χάραξης πολιτικής, 
εκπρόσωποι βιομηχανιών, εμπειρογνώμονες, ερευνητές. Στη διάσκεψη θα 
συζητηθούν οι τάσεις της αγοράς, οι νομοθετικές εξελίξεις, καθώς και οι 
μελλοντικές στρατηγικές για την ενέργεια.  
 
Για περισσότερες πληροφορείς πατήστε εδώ. 

http://www.smartcityexpo.com/en/event
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-esm1.asp
http://www.erec2013.org/en/home_95.aspx


Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μας στο:   
  «Ενεργειακό Γραφείο» 
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PLATTS ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
 
Τα Platts Global Energy Awards τιμούν για 15 συνεχή χρονιά την αριστεία και τα επιτεύγματα των 
εταιριών και των ιδιωτών της παγκόσμιας ενεργειακής βιομηχανίας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 θα ανακοινωθούν οι φιναλίστ και τα βραβεία θα απονεμηθούν την Πέμπτη, 
12 του Δεκεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria στη Νέα Υόρκη σε μια εορταστική εκδήλωση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ 2014, 23 - 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, ΣΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ  

 
 
Η 22η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη βιομάζα και Έκθεση, θα πραγματοποιηθεί στο 
Αμβούργο 23 έως 26 Ιουνίου, 2014. Η πρόσκληση υποβολής περιλήψεων άρθρων είναι ανοικτή 
μέχρι τις 28 Οκτώβρη 2013  
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 

 
 

A BETTER USE OF ENERGY – A PRACTICAL HANDBOOK FOR COMBUSTION  

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

ISBN: 978-3-95606-000-7 
Έκδοση 2013 
160 σελίδες  
Κόστος 19,80€ 

 

http://geaweb.platts.com/
http://www.besustainablemagazine.com/cms2/?p=1591

