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“MER – MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS”

Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση
του έργου “MER – Marketing and governing innovative industrial areas”, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του
προγράμματος MED.

Το έργο MER αποτελεί την κεφαλαιοποίηση 7
Ευρωπαϊκών έργων συνεργασίας με στόχο την
προώθηση των «πράσινων πρακτικών» στις
βιομηχανικές/βιοτεχνικές περιοχές και άλλες
οικο-επιχειρήσεις. Το έργο MER στοχεύει στη
μεταφορά καλών πρακτικών από χώρες που
έχουν εφαρμόσει πράσινες δραστηριότητες σε
βιομηχανικές/βιοτεχνικές περιοχές,
αναπτύσσοντας έτσι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο βασισμένο στην απόκτηση εμπειριών μέσα από
την αλληλοεπίδραση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στους εταίρους έργου σχετικά
με βέλτιστες, πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται σε βιομηχανικά σύνολα στην Ευρώπη. Στόχος
της συγκεκριμένης εκπαίδευσης είναι η περεταίρω οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε κάθε
χώρα που συμμετέχει στο έργο με θέμα την αειφόρο διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών. Από
την Κύπρο στο έργο συμμετέχει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.merproject.eu/

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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ΈΡΓΟ SMILEGOV – ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Τοπικές αρχές σε Νησιά της Ευρώπης έχουν αναπτύξει
φιλόδοξες στρατηγικές που περιγράφονται λεπτομερώς
μέσα από τα Τοπικά Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη
Ενέργεια. Στις στρατηγικές αυτές προγραμματίζονται έργα
βιώσιμης ενέργειας στους τομείς της ενεργειακής
αποδοτικότητας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της βιώσιμης κινητικότητας.

Οι τοπικές νησιώτικές αρχές στην προσπάθεια τους να υλοποιήσουν τέτοια έργα συναντούν εμπόδια
που σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να οφείλονται στις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.
Πέραν  των οικονομικών εμποδίων, πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα που σχετίζονται με
την μη εφαρμογή αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη δυσκολία ταύτισης τοπικών
με εθνικών πολιτικών.

Για παράδειγμα, η υλοποίηση ενός έργου αναβάθμισης της ενεργειακής αποδοτικότητας του οδικού
φωτισμού απαιτεί το συντονισμό διαφόρων εμπλεκομένων όπως:  (α)Τοπική Αρχή ως ιδιοκτήτρια
των φωτιστικών και υπεύθυνη για το φωτισμό οδών και δημόσιων χώρων. (β)Πάροχος ηλεκτρισμού
ως ιδιοκτήτης μέρους των φωτιστικών ή και στύλων και υπεύθυνος για την ηλεκτροδότηση αλλά και
την συντήρηση τους. (γ)Αστυνομία ως υπεύθυνη για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της
επιθυμητής έντασης φωτισμού σε δρόμους και δημόσιους χώρους. (δ) Κυβέρνηση ως αρμόδια για
την προώθηση και επίτευξη εθνικών πολιτικών για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Επίσης αρμόδια
για τη θέσπιση πολιτικών οι οποίες θα ενθαρρύνουν την υλοποίηση έργων σε συνεργασία του
ιδιωτικού με του δημόσιου τομέα (π.χ. Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών). Ακόμη
εμπλέκεται στο σχεδιασμό, αδειοδότηση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου.

Σκοπός του έργου SMiLEgov το οποίο είχε την προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων στη
Μάλτα 8 Απριλίου, είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα αυτά και να επιλυθούν μέσα από τις
εμπειρίες και τις επιτυχημένες πρακτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε Σκανδιναβικές Χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες www.smilegov.eu .



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Βρείτε μας στο:
«Ενεργειακό Γραφείο»

3

Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ενεργειακού Γραφείου

Κυπρίων Πολιτών
ISSN 1986-4787

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

BUY SMART+

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 εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των αέριων ρύπων που απελευθερώνονται στο
περιβάλλον, διατήρηση των φυσικών πόρων καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας.
Μέσω του έργου Buy Smart+ έχουν καθιερωθεί γραφεία υποστήριξης Πράσινων Συμβάσεων στις 15
χώρες που συμμετέχουν στο Έργο, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση
στους ενδιαφερόμενους. Τον εν λόγω γραφείο υποστήριξης για την Κύπρο είναι το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο.
Στα πλαίσια αυτού του ευρωπαϊκού έργου, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών σε συνεργασία
με το Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος)
πραγματοποίησε 12 εκπαιδευτικά σεμινάρια για Πράσινες Συμβάσεις και Πράσινα Προϊόντα στις
ομάδες προϊόντων φωτισμός, εξοπλισμός γραφείου και πληροφορικής, οχήματα, οικιακές συσκευές
και κλιματιστικά. Τα 12 εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολούθησαν 186 άτομα από Αναθέτουσες
Αρχές σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Επιπρόσθετα στα πλαίσια του έργου έχει συσταθεί Συντονιστική
Επιτροπή που αποτελείται από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τις Υπηρεσίες
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, τη Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο της
Δημοκρατίας), τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, την Ένωση Δήμων Κύπρου,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. Σκοπός της Συντονιστικής Επιτροπής του Buy
Smart+ είναι η ανταλλαγή απόψεων για την εύρεση βέλτιστων τρόπων προώθησης Πράσινων
Συμβάσεων στην Κύπρο και η συμμετοχή σε κοινές δράσεις και εκδηλώσεις για 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 .
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«ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ» ERACOBUILD, 7-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Απριλίου 2014 στη Θεσσαλονίκη στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η 4η συνάντηση των
εταίρων του έργου «Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού
άνθρακα» ERACOBUILD.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν εκπρόσωποι των εταίρων που
συμμετέχουν στο έργο όπου ανάλυσαν τις εξελίξεις των
παραδοτέων του έργου. Στόχος του έργου είναι να πραγματοποιηθεί έρευνα, ανάπτυξη και
επικοινωνία μιας ενιαίας πρακτικής προσέγγισης για την ανακαίνιση κατοικιών με τη δυνατότητα να
συμβάλουν ουσιαστικά στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε τρεις χώρες Ελλάδα-Κύπρος-
Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Κύπρο εξετάζονται από τις αρχές Μαρτίου 2013 οι επισκέψεις σε 20 κατοικίες ενδιαφερόμενων
ιδιοκτητών να προβούν σε ενεργειακή αναβάθμιση, για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών
στοιχείων. Στις επισκέψεις γινόταν σύντομη συνέντευξη στον κάθε ιδιοκτήτες για να παρουσιάσει την
ενεργειακή κατάσταση που επικρατεί στη κατοικία του και ακολουθούσε συμπλήρωση συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου. Επίσης πραγματοποιούνταν μετρήσεις του συντελεστή θερμοπερατότητας της
εξωτερικής τοιχοποιίας της κατοικίας, μετρήσεις υγρασίας, θερμοκρασίας και όπου δινόταν η
δυνατότητα πραγματοποιούνταν θερμογραφήσεις.

Μέσα από το έργο θα δημιουργηθεί μια έκθεση βασισμένη στη έρευνα του έργου, στην οποία θα
συνοψίζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα, με αναλύσεις και συμπεράσματα. Η έκθεση θα
περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που προκύπτουν μέσα από τη διάρκεια του έργου. Η έκθεση αυτή θα
βοηθήσει στην κατανόηση των μέτρων που απαιτούνται για την πρόσβαση στα οικονομικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη μέσω των ενεργειακών ανακαινίσεων.

Επίσης θα δημιουργηθεί μια «εργαλειοθήκη» με ένα τοπική καθοδήγηση μοντέλο ενεργειακής
ανακαινίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπριών Πολιτών
22667716/26 ή πατήστε εδώ.
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ “ADAPTTOCLIMATE” ΣΤΙΣ 27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο "ADAPTtoCLIMATE" στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη
Λευκωσία, στις 27 & 28 Μαρτίου 2014 από την Επιστημονική Επιτροπή.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις, απόψεις και ιδέες
σχετικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, τα τρωτά σημεία και την προσαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 3Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, 27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και η
Εταιρεία Δημοσιότητας, Επικοινωνίας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων και
Συνεδρίων financial media way (fmw), οργάνωσαν για 3η συνεχή
χρονιά το Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου, μια εκδήλωση εθνικής
εμβέλειας με τη συμμετοχή όλων των βασικών ενεργειακών
φορέων και εταιρειών. Το 3ο Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου ήταν υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου
Κύπρου (ΚΕΒΕ) και πραγματοποιήθηκε στις 27 – 28 Μαρτίου 2014, στο ξενοδοχείο Hilton Park στη
Λευκωσία.

Τίτλος του Συμποσίου ήταν "Η Συμβολή της Κύπρου στη Νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική" και
κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του ενεργειακού τομέα, όπως η ενεργειακή στρατηγική στον τομέα
της έρευνας και αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, η αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, η
αγορά ηλεκτρισμού, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Συνολικά στο Συμπόσιο συμμετείχαν πέραν των 25 ομιλητών από την Κύπρο, την Ελλάδα και το
εξωτερικό, οι οποίοι κάλυψαν όλο το φάσμα των ενεργειακών πόρων και εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22342005 και στο e-mail:
info@fmw.com.cy .
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΏΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, 20.30

Έσβησαν και φέτος στις 20.30 (τοπική ώρα) και για μία ώρα τα φώτα το
Σάββατο 29 Μαρτίου 2014. H δράση είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει
τους πολίτες στα θέματα της κλιματικής αλλαγής.

Διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2007 από το Παγκόσμιο Ταμείο για
τη Φύση (WWF) στην Αυστραλία και γρήγορα επεκτάθηκε σε διάφορα
σημεία του κόσμου.

Για άλλη μια χρονιά είτε με συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις σε πλατείες και σε χώρους
συναθροίσεων, είτε και από το σπίτι μας, κλείνοντας τα φώτα κι ότι άλλο καταναλώνει ηλεκτρικό
ρεύμα, για μια ώρα.

Μια ώρα μακριά από τα κοινωνικά δίκτυα και τους δικτυακούς μας φίλους!
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την αντοχή της στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. Αυτό, επηρεάζεται καθοριστικά από τη δράση των πόλεων και των τοπικών αρχών. Αυτά τα
μεγάλα κέντρα του πληθυσμού και των υποδομών, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στα ακραία καιρικά
φαινόμενα και άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα από το Σύμφωνο των Δημάρχων ενισχύονται οι προσπάθειες για την προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή με την ανάληψη δράσης από τις τοπικές αρχές.

Πόλεις που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων δεσμεύονται να συμβάλουν (με το γενικό στόχο
της στρατηγικής της ΕΕ) για την προσαρμογή με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής
τοπικής προσαρμογής ή ενσωμάτωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε υφιστάμενα σχέδια.
Αυτό αποσκοπεί να αυξήσει την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των τοπικών αρχών, παρέχει μια
πλατφόρμα για μεγαλύτερη εμπλοκή και δικτύωση των πόλεων, καθώς και την ευαισθητοποίηση του
κοινού για την προσαρμογή και τα μέτρα που απαιτούνται. Δράσεις που στοχεύουν στην προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το μέσο Life+.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm .
Πηγή http://mayors-adapt.eu/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2014

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Βιώσιμη Ενέργεια (EUSEW 2014), που αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα γεγονότα γεμάτο από δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή τους
ενδιαφερόμενους για τα θέματα ενέργειας και το ευρύ κοινό, μπορείτε να διοργανώσετε την δική σας
τοπική εκδήλωση στην Κύπρο η οποία μπορεί να ενταχθεί στις εκδηλώσεις της EUSEW 2014.

Η εκδήλωση μπορεί να είναι:

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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• μια ημέρα ανοικτών θυρών (open day event) ή ξενάγηση

• μια εκδήλωση προώθησης προϊόντων, τεχνολογιών ή εγκαταστάσεων

• ένα συνέδριο / εργαστήριο

• μια έκθεση ή

• μια web-based εκδήλωση (σεμινάριο, chat, τηλεδιάσκεψη, κ.α.)

Η δική σας τοπική εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ των ημερομηνιών 1 έως 30 Ιουνίου
2014 και μπορεί να υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας http://www.eusew.eu/ .

Επίσης, μπορούν να γνωρίσουν περισσότεροι ευρωπαίοι της κοινότητας EUSEW τις δραστηριότητες
σας, μοιραστείτε τις ιστορίες σας στο Facebook, LinkedIn και το Twitter (χρησιμοποιώντας #
EUSEW14).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε www.eusew.eu – energydays@eusew.eu

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις
του ευρύτερου κοινού και όλων των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με τα ζητήματα που
σχετίζονται με τις πολιτικές της ενεργειακής απόδοσης και των μέτρων που θα δοθούν στο πλαίσιο
αυτής της διαβούλευσης, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την αναθεώρηση της προόδου
των στόχων ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2020, σύμφωνα με το άρθρο 3(2) της Οδηγίας για την
Ενεργειακή Απόδοση 2012/27/EΕ.

Οι απόψεις που θα ληφθούν υπόψη στην έκθεση «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια
κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030», προκειμένου να καθοριστούν οι ακριβείς επιδιώξεις της
πολιτικής που θα ακολουθήσει η Ευρώπη για την εξοικονόμηση Ενέργειας, αλλά και τα περαιτέρω
μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Δημόσιες αρχές, αρχές των κρατών μελών, ιδιωτικοί οργανισμοί,
βιομηχανικές ενώσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβουλευτικές εταιρείες, άλλοι ενδιαφερόμενοι
φορείς και πολίτες καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους έως τις 28 Απριλίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20140428_eed_2020_2030_en.htm
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Το 80% των ερωτηθέντων Ευρωπαίων σε έρευνα που πραγματοποίησε το
Ευρωβαρόμετρο συμφωνούν ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
και η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας μπορεί να τονώσει την
οικονομία και την απασχόληση με το 31% να απαντά «Συμφωνώ απόλυτα»
και το 49% «Μάλλον συμφωνώ». Τα μεγαλύτερα ποσοστά ερωτηθέντων
που συμφωνούν απόλυτα σημειώνονται στην Ισπανία (52%), στη Σουηδία
(50%), στη Μάλτα (44%), στην Ιρλανδία  και στην Κύπρο (43%) και στην
Ελλάδα (42%).

Το 70% των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων θα μπορούσε να
ωφελήσει οικονομικά την EE. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ερωτηθέντων που συμφωνούν απόλυτα
σημειώνονται στην Ισπανία 45%, στην Αυστρία 40%, στην Κύπρο 38%, στην Ιρλανδία 37%, στην
Πορτογαλία 34% και στη Μάλτα 34%.

Εννέα στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και μόλις
το 9% δεν τη θεωρεί σοβαρό πρόβλημα.

Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων υποστηρίζει την ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο για την
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Το 92% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι
είναι σημαντικό να υπάρξει στήριξη από τις κυβερνήσεις τους για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης έως το 2030, με λίγο περισσότερους από τους μισούς (51%) να το χαρακτηρίζουν «πολύ
σημαντικό». Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 90% πιστεύει ότι είναι σημαντικό η
κυβέρνησή τους να θέσει στόχους για τη βελτίωση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το
2030 με το 49% να το θεωρεί «πολύ σημαντικό».

Το 50% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι έχουν αναλάβει κάποιου είδους δράση για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής μέσα στους τελευταίους έξι μήνες ποσοστό ελαφρώς μειωμένο από το 53% το
2011. Οι συνηθέστερες δράσεις είναι η μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων (69%) και η
προσπάθεια για μείωση της χρησιμοποίησης ειδών μίας χρήσης (51%).

Η αρμόδια αρχή σε θέματα δράσης για το κλίμα Επίτροπος Κόνι Χίδεγκαρντ επεσήμανε ότι η
πλειονότητα των Ευρωπαίων περιμένει από τους πολιτικούς άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος
της κλιματικής αλλαγής ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ηγέτες της EE θα λάβουν το μήνυμα και θα
ενεργήσουν αναλόγως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί μέσα σε αυτόν τον μήνα και στο
οποίο θα συζητηθούν οι προτάσεις της Κομισιόν για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

Μια από τις βασικές φιλοδοξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάπτυξη
μιας οικονομίας χαμηλού διοξειδίου του
άνθρακα. Μεταξύ των στόχων για τις
κλιματολογικές και ενεργειακές
επιδιώξεις  για το 2020 είναι η μείωση
κατά 20% των εκπομπών αερίου του
θερμοκηπίου και επίτευξη του 20% σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ICT) αναλογεί στο 2% των συνολικών
εκπομπών αερίων και το ποσοστό αυτό αναμένετε να τριπλασιαστεί έως το 2020 σε σύγκριση με τις
ποσότητες του 2002.

Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να παρθούν μέτρα ενεργειακής απόδοσης  και ταυτόχρονης  μείωσης
των αερίων εκπομπών  που θα εφαρμόζονται, προκειμένου να αποτελέσουν ως αντίβαρο για
αποφυγή περαιτέρω  διόγκωσης των αερίων εκπομπών.

Η Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο και είναι
μέρος  επί της λύσης για την καταπολέμηση της "κλιματικής αλλαγής".

Η όλη προσπάθεια στηρίζετε σε 3 πυλώνες.

1) Το ICT μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία κοινής μεθοδολογίας για την μέτρηση των ολικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο τομέα του ICT μέσω τεχνολογικών λύσεων.

3) Χρησιμοποιώντας το ICT ως καταλύτη για μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διάφορους
τομείς όπως τις  ευφυείς μεταφορές (intelligent transport), και  Επικοινωνία μηχανής με μηχανή
(Machine to Machine Communication)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ΕΤSI) λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις
περιβαλλοντικές συνθήκες  πριν την εκπόνηση οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού Προτύπου  ή Τεχνικής
Προδιαγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή ETSI EE και τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Κυπριακού
Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). (τηλ. 22411411 – 22411420)
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«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»

Ενημερώνεστε για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στις δράσεις για την
ενεργειακή απόδοση που υπάρχουν στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
και αφορούν τοπικές αρχές. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 4 προκηρύξεις
υποβολής προτάσεων που αφορούν τοπικές αρχές. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο:
http://www.managenergy.net/sm_horizon2020_whats_in_it_for_local_authorities.html

Συγκεκριμένα οι ανοικτές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων είναι οι ακόλουθες:

EE 7: Ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων αρχών να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν βιώσιμες
ενεργειακές πολιτικές και μέτρα

• Προκλήσεις: Οι δημόσιες αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας στην ΕΕ και στην αύξηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

• Πεδίο εφαρμογής: Ενδυνάμωση των δημόσιων αρχών για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και
την εφαρμογή φιλόδοξων πολιτικών βιώσιμης ενέργειας και σχεδίων, ειδικά στους τομείς με υψηλό
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Ενίσχυση των ικανοτήτων.

• Αντίκτυπος: π.χ. Οι επιπτώσεις θα πρέπει να μετρούνται από τον αριθμό των δημοσίων
υπαλλήλων που επηρεάζεται και ο αριθμός των νέων ή βελτιωμένων πολιτικών και σχεδίων.

• Type of action: CSA (funding up to 100%)

EE 8: Δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων βιώσιμων ενεργειακών λύσεων

• Προκλήσεις: Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο όγκο των δημοσίων δαπανών (19% του ΑΕγχΠ της
ΕΕ, ή περίπου 2.200 δισ. ευρώ το 2009), ο δημόσιος τομέας αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη
για την στροφής της αγοράς.

• Πεδίο εφαρμογής: Η μείωση των εμποδίων για τις δημόσιες δαπάνες για τη βιώσιμη ενέργεια
μέσω π.χ. ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τη συμμετοχή των δημόσιων τμημάτων
αγορών/προμηθειών.

• Αντίκτυπος: 1 εκατ. ευρώ της στήριξης της ΕΕ αναμένεται να πυροδοτήσει την έναρξη των

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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δημόσιων προσφορών για την αγορά των βιώσιμων ενεργειακών προϊόντων, τα κτίρια ή τις
υπηρεσίες με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση άνω των 25 GWh.

• Type of action: CSA (funding up to 100%)

EE 9: Ευαισθητοποίηση των άμεσα ενδιαφερομένων για να βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές κατά τον
καθορισμό και την εφαρμογή των βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών και μέτρων

• Προκλήσεις: Ενώ οι δημόσιες αρχές έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
πολιτικών και προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, αυτό απαιτεί την πλήρη συμμετοχή των
ιδιωτικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

• Πεδίο εφαρμογής: Έργα που στοχεύουν συγκεκριμένα σε συνεργασίες μεταξύ των
ενδιαφερομένων φορέων (επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, της βιομηχανίας, χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, ΜΚΟ, ενώσεις καταναλωτών, ομάδες συμφερόντων, συνδικάτα κα)

• Αντίκτυπος: π.χ. να επηρεαστούν εκατοντάδες ενδιαφερομένων που διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στον ορισμό και στην επιτυχή εφαρμογή των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών
πολιτικών.

• Type of action: CSA (funding up to 100%)

EE 10: Δέσμευση του καταναλωτή για τη βιώσιμη ενέργεια

• Προκλήσεις: Οικιακή χρήση της ενέργειας ευθύνεται για το 28% της κατανάλωσης ενέργειας
στην ΕΕ. Τα εμπόδια για τη μη εξοικονόμηση ενέργειας από πλευράς καταναλωτών, είναι γνωστά για
περισσότερα από 30 χρόνια, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν.

• Πεδίο εφαρμογής: μείωση των φραγμών της αγορά μέσω της αλλαγής της συμπεριφοράς των
καταναλωτών , π.χ. μέσω της χρήσης των κοινωνικών καινοτομιών και συγκριτικές λύσεις
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή εργαλεία.

• Αντίκτυπος: π.χ. καθένα εκατ. € της στήριξης της ΕΕ αναμένεται να δώσει ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας της τάξης του 10% για τουλάχιστον 5.000 νοικοκυριά (περίπου 8 GWh / έτος
εξοικονόμηση).

• Type of action: CSA (funding up to 100%)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
(www.research.org.cy) και στο ιστολόγιο.
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AFRICAPVSEC, 27-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΝΤΟΥΡΜΠΑΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Το AfricaPVSEC είναι μια νέα πρωτοβουλία της σύμπραξης ΕΕ PVSEC και SNEC για την προώθηση και
την ανταλλαγή απόψεων στον τομέα της ηλιακής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Συγκεντρώνει κορυφαίους εμπειρογνώμονες, ερευνητές, δημόσιες αρχές, εκπρόσωποι
των διεθνών οργανώσεων,κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

EUROPEAN BIOMASS TO POWER, 12-2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΔΑΝΙΑ

Στη φετινή διοργάνωση, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνέδρια και
εκδηλώσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να αυξήσουν τη βάση επαφών τους στα θέματα της
βιοενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ- EUREM, 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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. Επιπρόσθετα, παρέχει πρόσβαση σε ένα
ευρωπαϊκό δίκτυο αποφοίτων αυτής της εκπαίδευσης για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται σε πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στη
Γερμανία, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Νυρεμβέργης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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Χαρακτηριστικό του 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 υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις επιχειρήσεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που χειρίζονται τα ενεργειακά θέματα εντός της
επιχείρησης τους/οργανισμού τους, κυρίως τις ΜΜΕ από τον τομέα των μεταποιητικών βιομηχανιών
καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες, ακόμα και τοπικές αρχές, ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν την
ενεργειακή απόδοση τους και κατά συνέπεια την ανταγωνιστικότητα τους. Τα άτομα αυτά πρέπει να
είναι μηχανικοί ή επαγγελματίες απόφοιτοι ανώτερων τεχνολογικών ιδρυμάτων, με τουλάχιστον 2
χρόνια εμπειρία στη θέση χειρισμού θεμάτων ενέργειας εντός της επιχείρησης τους/οργανισμού
τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.energymanager.eu. Επίσης, για πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM
(εντυπο αίτησης, ωρολόγιο πρόγραμμα, κόστος συμμετοχής, εκπαιδευτές του προγράμματος), που
θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων
Πολιτών www.cea.org.cy. Το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας είναι ο κος Ορέστης Κυριάκου
orestis.kyriakou@cea.org.cy, 22667716/26.

ENERGY CITIES ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, 23-25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΣΤΗ ΡΙΓΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

Η πραγματική πρόκληση των πόλεων σε όλο τον κόσμο είναι να βρουν τους
σωστούς τρόπους για να στραφούν γρήγορα και ορθά σε στρατηγικά σχέδια δράσης
για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας
και των βιώσιμων μέσων μεταφοράς.

Στις 23-25 Απριλίου 2014 η πόλη Ρίγας στη Λετονία, θα φιλοξενήσει την ετήσια
συνάντηση των Energy Cities. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Α ΚΑΙ Α&Β 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, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών
ανακοινώνουν την έναρξη, εγκεκριμένων από την
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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 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

REGATEC 2014, 22-23 ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΛΜΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

REGATEC 2014 έχει μια τεχνική και βιομηχανική
εστίαση και κατευθύνεται προς την παραγωγή
βιομεθανίου μέσω μικροβιακών και θερμο-χημική
μετατροπή της βιομάζας και των αποβλήτων.

Υπάρχουν πολλές συνέργειες μεταξύ των μικροβιακών
και θερμο-χημικών διαδρομών βιομεθάνιου που δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη και η φιλοδοξία είναι
το REGATEC 2014 να πυροδοτήσει νέες ιδέες και ισχυρότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο τομέων
και να φέρει την τεχνολογία και τη βιομηχανία κοντά.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

MEXICAN INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY CONGRESS, 29-30 ΜΑΪΟΥ 2014, ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

Το Διεθνές Συνέδριο για τις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο
Μεξικό είναι κορυφαία εκδήλωση για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στο Μεξικό, που εστιάζεται αποκλειστικά από τη
βιομηχανία της αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

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.

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.

10Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26 – 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής διοργάνωσε μέχρι στιγμής εννέα ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, µε στόχο να παράσχει στους Έλληνες ερευνητές που δραστηριοποιούνται στις
ΑΠΕ ένα βήμα για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, καθώς και για διευκόλυνση συνεργασιών.

Σήμερα, το ΙΗΤ διοργανώνει, σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και υπό την
αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, το 10ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Κυριάκη που θα πραγματοποιηθεί στις 26 – 27 Νοεμβρίου 2014
στη Θεσσαλονίκη και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες iht@eng.auth.gr , http://www.eng.auth.gr/IHT/
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UNDERSTANDING (THE VERY EUROPEAN) CONCEPT OF NEARLY ZERO-ENERGY BUILDINGS

Free download

http://www.eceee.org/policy-areas/Buildings/nearly-zero-energy-buildings/nZEB-maze-guide

ΕΚΔΟΣΕΙΣ


