
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

 

  Supported by the European Commission through the ‘Intelligent 
 Energy-Europe’ Programme and the Cyprus Union of Communities 

 
 

 

 
1

Απρίλιος 2011 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ», ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 
 
10 ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ 3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ 

ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 20% ΜΕΧΡΙ 

ΤΟ 2020 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ» 
 

 
 
Πολιτικοί εκπρόσωποι από 40 Ευρωπαϊκά νησιά της 
Ευρώπης έχουν υπογράψει στις 12 Απριλίου 2011, 
το  «Σύμφωνο  των  Νησιών»  αναλαμβάνοντας  τη 
δέσμευση για να πετύχουν τους στόχους του 20‐20‐
20 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. 
Το «Σύμφωνο των Νησιών» είναι μια πρωτοβουλία 
που  είναι  παράλληλη  με  το  «Σύμφωνο  των 
Δημάρχων» και η τελετή εντάχθηκε στα πλαίσια της 
«Ευρωπαϊκής  Εβδομάδας  Αειφόρου  Ενέργειας 
2011».  Το  έργο  «Σύμφωνο  των  Νησιών» 
χρηματοδοτείται  από  τη  Γενική  Διεύθυνση  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής». 
 

 
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 

Από  την  Κύπρο  συμμετείχαν  εκπρόσωποι  Τοπικών 
Αρχών από 10   Δήμους  και 3  Κοινότητες.  Εταίρος από 
την  Κύπρο  στο  έργο «Σύμφωνο  των  Νησιών»  είναι  το 
Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων  Πολιτών,  το  οποίο 
συντονίζει  και  καταβάλλει  κάθε  δυνατή  προσπάθεια 
στήριξης των Τοπικών Αρχών που συμμετέχουν, για την 
επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου.  
 

 
 
Κατά την Τελετή οι εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών της 
Κύπρου  οι  οποίοι  απεύθυναν  ο  καθένας  ξεχωριστά 
σύντομο  χαιρετισμό,  τόνισαν  τη  σημασία  της 
υλοποίησης του «Συμφώνου των Νησιών» στην Κύπρο, 
και  δεσμεύτηκαν  με  την  υπογραφή  τους  για  την 
επίτευξη  των  ευρωπαϊκών  στόχων  μείωσης  των 
εκπομπών  CO2.  Οι  συμμετέχοντες  στην  τελετή 
υπογραφής αλφαβητικά ήταν οι ακόλουθοι: 
• Δήμος  Αγίου  Αθανασίου:  Δήμαρχος  κος  Κυριάκος 

Χατζηττοφής 
• Δήμος Αγλαντζιάς: Δήμαρχος κος Αντρέας Πέτρου 
• Δήμος  Αραδίππου:  Δήμαρχος  κος  Χριστάκης 

Λιπαρής 
• Δήμος Ιδαλίου: Δήμαρχος κος Λεόντιος Καλλένος 
• Δήμος Λακατάμιας: Δήμαρχος κος Λουκάς Ιατρού 
• Δήμος Λάρνακας: Δήμαρχος κος Αντρέας Μωϋσέως 
• Δήμος  Λατσιών:  Δημοτικός  Γραμματέας  Δρ 

Μιχάλης Σωκράτους 
• Δήμος  Παραλιμνίου:  Δήμαρχος  κος  Αντρέας 

Ευαγγέλου 
• Δήμος  Πόλης  Χρυσοχούς:  Δήμαρχος  κος  Άγγελος 

Γεωργίου 
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• Δήμος  Στροβόλου:  Δήμαρχος  κος  Σάββας 
Ηλιοφώτου 

• Κοινότητα  Γερίου:  Πρόεδρος  Κοινοτικού 
Συμβουλίου κος Αργύρης Αργυρού 

• Κοινότητα  Εργατών:  Πρόεδρος  Κοινοτικού 
Συμβουλίου κος Κυριάκος Χριστοδούλου 

• Κοινότητα  Ψημολόφου:  Πρόεδρος  Κοινοτικού 
Συμβουλίου κος Γιάννος Λαζαρίδης 

 
Στην  τελετή  παρευρέθηκαν  και  εκπρόσωποι  του 
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. 
 
3H  ΕΠΙΣΗΜΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  MED/ΜΕDEEA, 
ΜΟΥΡΘΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
Στα πλαίσια  υλοποίησης  του  έργου MEDEEA  όπου 
το  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων  Πολιτών 
συμμετέχει  ως  εταίρος,  πραγματοποιήθηκε  στις  6 
Απριλίου  στη  Μούρθια  της  Ισπανίας  η  3η 
συνάντηση  των  εταίρων  του  έργου.  Το  eea 
(European  Energy Award)  υποστηρίζει  Δήμους  και 
Κοινότητες  στην  εφαρμογή  Ενεργειακών  Σχεδίων 
Δράσης  καθώς  και  Σχεδίων  Αστικής  Ανάπτυξης. 
Μέσα  από  τα  Σχέδια  αυτά  υλοποιούνται 
στρατηγικές  με  στόχο  την  αποδοτική  χρήση 
ενέργειας  και  την  αύξηση  της  συνεισφοράς  των 
Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας.  Οι 
Δήμοι/Κοινότητες  που  εφαρμόζουν  τη 
μεθοδολογία αυτή αξιολογούνται και εάν πληρούν 
κάποια  κριτήρια  μπορούν  να  αποκτήσουν  την 
ευρωπαϊκή αναγνώριση το european energy award. 
 
Από  την  Κύπρο  αποδέχτηκαν  οι  Δήμοι  Λάρνακας, 
Λευκάρων, Πόλης Χρυσοχόος, Αγλαντζιάς, Λατσιών, 
Αγίου  Αθανασίου  και  Στροβόλου,  όπως 
εφαρμόσουν την μεθοδολογία. 
 
Το  έργο  MEDEEA  συγχρηματοδοτείται  από  τα 
Διαρθρωτικά  Ταμεία,  μέσω  του  Προγράμματος 
MED. 

 

 
 
ENERGYCITY,  INTERNATIONAL  CONFERENCE  ON  STRATEGIC 
LOCAL ENERGY PLANS, MURCIA, SPAIN, 7‐8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 

 
Το  διεθνές  συνέδριο  ENERGYCITY  για  τα  Στρατηγικά 
Ενεργειακά Τοπικά Σχέδια, στόχο είχε να υπογραμμίσει 
τις  περιβαλλοντικές,  οικονομικές  και  κοινωνικές 
επιπτώσεις  της  απουσίας  τοπικού  ενεργειακού 
σχεδιασμού. Λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις στη μείωση 
της  ενεργειακής  κατανάλωσης  και  των  εκπομπών 
αερίων  του  θερμοκηπίου.  Στο  συνέδριο 
παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες για το δημόσιο τομέα και 
ιδιωτικές  επιχειρήσεις,  να  μειώσουν  την  κατανάλωση 
ενέργειας  και  τις  τρέχουσες  δαπάνες,  ενώ  την  ίδια 
στιγμή να βελτιωθεί η ποιότητας ζωής, προάγοντας την 
υπεύθυνη διαχείριση  του φυσικού περιβάλλοντος,  και 
τη  δημιουργία  νέων  επιχειρηματικών  ευκαιριών.  Στην 
πραγματικότητα,  οι  Τοπικές  Αρχές  αναλαμβάνουν 
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών ενέργειας 
σε τοπικό επίπεδο. 
 
Προσκεκλημένη  ομιλήτρια  στο  Συνέδριο  ήταν  και  η 
Διευθύντρια  του  Ενεργειακού  Γραφείου  Κυπρίων 
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Πολιτών,  η  οποία  παρουσίασε  το  Ενεργειακό 
Σχέδιο  του  Δήμου  Στροβόλου  (σχεδιασμός  και 
εφαρμογή). 
 
Περισσότερα: 
http://www.energycity.es/index_en.html 
 

 
 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ (ON LINE QUIZ) 
 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών  συνεχίζει  το  μηνιαίο 
ηλεκτρονικό  παιδικό 
διαγωνισμό  γνώσεων 
(εκπαιδευτικό  κουίζ 
ερωτήσεων)  με  χορηγό  την 
Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύπρου.  Ο 
διαγωνισμός  είναι  διαθέσιμος 

στην  Παιδική  Γωνιά  στον  ιστόχωρο  του 
Ενεργειακού  Γραφείου  http://www.cea.org.cy. 
Στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος παιδιά ηλικίας 6‐
12  ετών.  Μπορούν  να  εγγραφούν  και  να 
απαντήσουν  σωστά  σε  10  ερωτήσεις  σε  θέματα 
ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  εξοικονόμησης 
ενέργειας και παραγωγής ενέργειας. Στο τέλος του 
μήνα  αναδεικνύεται  ένας  νικητής  και  του 
αποστέλλεται ένα εκπαιδευτικό βραβείο. 
 

Για το μήνα Απρίλιο αναδείχθηκε νικητής ο:  
 Γιώργος  Γερασίμου  της  Στ’  1  από  το  Δημοτικό 

Σχολείο Περβολιών  
 

Επικροτούμε  την  προσπάθεια  όλων  των  παιδιών  που 
έλαβαν μέρος! 
 
ΈΝΑΡΞΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΧΕΔΙΩΝ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΧΟΡΗΓΙΩΝ  ΓΙΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Photo source: http://www.wjm.co.uk/ 

 
Η  Επιτροπή  Διαχείρισης  του  Ειδικού  Ταμείου  ΑΠΕ  και 
ΕΞ.Ε  ανακοίνωσε  την  έναρξη  λειτουργίας  των 
ακόλουθων Σχεδίων Χορηγιών για το έτος 2011: 
α)  Ενθάρρυνση  της  χρήσης  των  ανανεώσιμων  πηγών 
ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας για φυσικά 
και  νομικά  πρόσωπα  καθώς  και  φορείς  του  δημοσίου 
τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 
β)  Ενθάρρυνση  της  χρήσης  των  ανανεώσιμων  πηγών 
ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας για φυσικά 
πρόσωπα και οργανισμούς, στο βαθμό που δεν ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα. 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προμηθεύονται  τα 
κείμενα  των  Σχεδίων,  τα  έντυπα  αιτήσεων  και  τους 
σχετικούς  οδηγούς  ενεργειακών  επενδύσεων  από  τη 
Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και  ΕΞ.Ε, 
τα  κατά  τόπους  επαρχιακά  γραφεία  του  Υπουργείου 
Εμπορίου,  Βιομηχανίας  και  Τουρισμού  και  την 
ιστοσελίδα  του  Ιδρύματος  Ενέργειας  Κύπρου 
http://www.cie.org.cy  από  την  Τετάρτη  20  Απριλίου 
2011. 
 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για όλες τις κατηγορίες και 
υποκατηγορίες  επενδύσεων που περιλαμβάνονται στα 
δύο  πιο  πάνω  σχέδια,  από  την  Πέμπτη  21  Απριλίου 
2011 μέχρι την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011. 
 
Όσον  αφορά  το  Σχέδιο  Παροχής  Χορηγιών  για 
ενθάρρυνση  της  ηλεκτροπαραγωγής  από  μεγάλα 
εμπορικά  αιολικά,  ηλιοθερμικά,  φωτοβολταϊκά 
συστήματα  και  συστήματα  αξιοποίησης  βιομάζας  (το 
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οποίο  περιλαμβάνει  μεταξύ  άλλων  και  την 
κατηγορία  φωτοβολταϊκών  συστημάτων 
δυναμικότητας  έως  150kW,  η  ημερομηνία 
διάθεσης  του  κειμένου  του  σχεδίου  και  των 
σχετικών  εντύπων  αίτησης  καθώς  επίσης  και  η 
περίοδος  υποβολής  αιτήσεων  θα  κοινοποιηθούν 
σύντομα. 
 
 

 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
 

ΣΧΕΔΙΟ  ΔΡΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ενέκρινε  στις  8  Μαρτίου 
2011  ένα  σχέδιο  για  την  εξοικονόμηση  ενέργειας 
μέσω  συγκεκριμένων  μέτρων.  Η  δέσμη  των 
προτεινόμενων μέτρων αποσκοπεί στη δημιουργία 
σημαντικών  ωφελειών  για  τα  νοικοκυριά,  τις 
επιχειρήσεις  και  τις  δημόσιες  αρχές, 
εξοικονομώντας  έως  και  €1000  ανά  νοικοκυριό 
κάθε  χρόνο  και  βελτιώνοντας  τη  βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα  της  Ε.Ε.  με  δυναμικό  για  τη 
δημιουργία  πάνω  από  2  εκατομμύρια  θέσεις 
εργασίας.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  το  σχέδιο  δράσης 
προτείνει διάφορες νέες δράσεις: 

• Προωθεί  τον  υποδειγματικό  ρόλο  του 
δημόσιου  τομέα  και  προτείνει  ένα δεσμευτικό 
στόχο  για  την  επιτάχυνση  του  ρυθμού 
ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων. 

• Στοχεύει  στην  ενεργοποίηση  της  διαδικασίας 
ανακαίνισης  των  ιδιωτικών  κτιρίων  και  στη 
βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  των 
συσκευών. 

• Επιδιώκει  στη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας 
της  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  και 
θερμότητας. 

• Προβλέπει  προδιαγραφές  ενεργειακής  απόδοσης 
για βιομηχανικό εξοπλισμό, βελτίωση της παροχής 
πληροφοριών  για  τις  ΜΜΕ  και  για  ενεργειακούς 
ελέγχους  και  συστήματα  ενεργειακής  διαχείρισης 
για μεγάλες επιχειρήσεις. 

• Εστιάζει  στην  ανάπτυξη  των  ευφυών  δικτύων  και 
έξυπνων  μετρητών  ηλεκτρικής  ενέργειας  που 
παρέχουν στους καταναλωτές τις πληροφορίες και 
υπηρεσίες  που  είναι  αναγκαίες  για  τη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης 
και στον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η  Επιτροπή  θα  παρακολουθεί  την  εφαρμογή  του 
Σχεδίου Δράσης και θα μετατρέψει αυτές τις ενέργειες 
σε μια νομοθετική πρόταση κατά τους προσεχείς μήνες. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/action_plan/acti
on_plan_en.htm 

 

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

 
 
Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  υιοθέτησε  στις  28  Μαρτίου 
2011  μια  Λευκή  Βίβλο  με  τίτλο  «Οι  Μεταφορές  το 
2050» για ένα ανταγωνιστικό σύστημα μεταφορών, με 
την  οποία  θα  αυξηθεί  η  κινητικότητα,  θα  αρθούν  τα 
κύρια  εμπόδια  σε  καίριες  περιοχές  και  θα 
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τροφοδοτηθεί  η  ανάπτυξη  και  η  απασχόληση. 
Ταυτόχρονα,  με  την  υλοποίηση  προτάσεων  θα 
μειωθεί δραστικά η εξάρτηση της Ευρώπης από τις 
εισαγωγές  πετρελαίου  και  θα  περικοπούν  έως  το 
2050  κατά  60%  οι  εκπομπές  διοξειδίου  του 
άνθρακα από τις μεταφορές. 
 
Ο  νέος  Χάρτης  Πορείας  για  τον  Ενιαίο  Ευρωπαϊκό 
Χώρο  Μεταφορών  προβλέπει  σαράντα 
συγκεκριμένα  μέτρα,  τα  οποία  στοχεύουν  έως  το 
2050 σε: 

• Απαγόρευση  της  κυκλοφορίας  στις  πόλεις  των 
αυτοκινήτων  που  κινούνται  με  συμβατικά 
καύσιμα. 

• Χρήση  40%  βιώσιμων  καυσίμων  με  χαμηλές 
εκπομπές  διοξειδίου  του  άνθρακα  στις 
αερομεταφορές,  περικοπές  των  εκπομπών  στη 
ναυτιλία τουλάχιστον κατά 40%. 

• Στροφή  50%  των  υπεραστικών  επιβατικών  και 
εμπορευματικών  μετακινήσεων  μεσαίων 
αποστάσεων από τις οδικές στις σιδηροδρομικές 
και τις πλωτές μεταφορές. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_whi
te_paper_en.htm 
 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  

 

Η  ΕΕ πρόσφατα  ξεκίνησε μια διαβούλευση σχετικά με 
έξυπνες  πόλεις  στις  οποίες  προσελκύονται 
συγκεκριμένες  ιδέες  για  διαφορετικές  τεχνολογίες.  Η 
EHA  σε  συνεργασία  με HyRaMP,  ΝΕΑ  IG  και  Fuel  Cell 
Europe διοργάνωσε σεμινάριο στις 13 Απριλίου κατά τη 
διάρκεια  της  Sustainable  Energy  Week  για  να 
επισημάνει  το  δυναμικό  του  υδρογόνου  για  τη 
δημιουργία  Έξυπνων  και  Βιώσιμων  Ευρωπαϊκών 
Πόλεων. 

Το υδρογόνο έχει ήδη καταστεί μέρος του ευρωπαϊκού 
συστημάτων  αστικών  μεταφορών.  Μέσω  του  έργου 
Clean Hydrogen  In  European  Cities  ‐CHIC,  έχουν  τεθεί 
σε  λειτουργία  3  λεωφορεία  τακτικών  δρομολόγιων 
στους  δρόμους  του  Λονδίνου  με  καύσιμο  κυψέλες 
υδρογόνου  (Fuel  Cell  Hydrogen  FCH),  και  θα 
προστεθούν  ακόμη  5  μέχρι  το  τέλος  του  2011 
(εγκαίρως  για  Ολυμπιακούς  Αγώνες  του  Λονδίνου  το 
2012). Συνολικά 26 λεωφορεία θα πρέπει να εισαχθούν 
σε  4  περιοχές  στο  πλαίσιο  του  έργου  (Aargau, Milan, 
Oslo, and Bozen/Bolzano).  

 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
 
Συνοδευόμενος από εκπροσώπους της βιομηχανίας και 
της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  το συμβούλιο  της HyRaMP 
ανακοίνωσε  την  πρόθεσή  του  να  συνεργαστεί  για  την 
ανάπτυξη  ενός  αειφόρου  ανεφοδιασμού  και 
επαναφόρτισης των υποδομών για τη διευκόλυνση της 
ευρείας  κλίμακας  ανάπτυξη  των  κυψελών  καυσίμου 
ηλεκτρικών και των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.  
 

 
 
Η  HyRaMP,  σε  συνεργασία  με  τα  σκανδιναβικά  μέλη 
της HyRaMP, σχεδιάζει εκδήλωση στις 21 με 22 Ιούνιος 
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2011  στο  Όσλο.  Η  εκδήλωση  αυτή  επιδιώκει  να 
συγκεντρώσει  πολιτικούς  και  βιομήχανους  προς 
συζήτηση  αναδιατάσσοντας  εφαρμογή  του 
υδρογόνου,  την  ανάπτυξη  και  τη  δημιουργία 
υποδομών  διευκολύνοντας  την  αρχή  μιας 
ολοκληρωμένης  και  συλλογικής  προσέγγισης  σε 
ολόκληρη την Ευρώπη για να εξασφαλιστεί  ταχεία 
ανάπτυξη  της  αγοράς. Με  αυτές  τις  εκδηλώσεις  η 
HyRaMP  προσπαθεί  να  ενθαρρύνει  τις  τοπικές 
αρχές  να  συμμετάσχουν  με  πρωτοβουλία  και  να 
είναι  πιο  αποτελεσματική  στην  αύξηση  του 
πολιτικού  και  βιομηχανικού  ενδιαφέροντος 
καθαρότερη  τοπικά  συστήματα  ενέργειας  στις 
μεταφορές. 
 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ΕΤΙΑΣ 2008‐2011 & ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 

20ΧΡΟΝΩΝ ΕΤΕΚ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΣΤΗΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
 

 
Ο  Πρόεδρος  και  τα  μέλη  του  Γενικού  Συμβουλίου 
του  ΕΤΕΚ  προσκαλούν  του  ενδιαφερομένους  στην 
επίσημη  τελετή  παρουσίασης  του  Απολογισμού 
δράσης  και  οικονομικής  δραστηριότητας  της 
τριετίας  2008‐2011  που  θα  πραγματοποιηθεί  το 
Σάββατο 7 Μαΐου 2011 στις 5:30μμ στον περίβολο 
του  οικήματος  του  ΕΤΕΚ  στην  εντός  των  τειχών 
πόλη  της  Λευκωσίας.  Στα  πλαίσια  των  εορτασμών 
των  20χρόνων,  το  πρωί  της  ίδιας  μέρας,  θα 
πραγματοποιηθούν  σχετικές  με  την  επέτειο 
εκθέσεις. 
 
2Ο  ΕΤΗΣΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΓΙΑ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΚΑΙ  ΨΥΞΗ  ΜΕ  ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  ΠΗΓΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  5‐6  ΜΑΪΟΥ 

2011, ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ  
 

 

Η συνάντηση αφορά θέματα θέρμανσης και ψύξης 
χώρων με τη χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. 

Η  συνάντηση  αναμένεται  να  δώσει  την  ευκαιρία  σε 
βιομήχανους  και  επιστήμονες  να  συμμετάσχουν  σε 
έναν  αποτελεσματικό  διάλογο  με  τη  συμμετοχή 
στελεχών από την ΕΕ, τις εθνικές και τοπικές διοικήσεις. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες:  http://www.rhc‐
platform.org/cms/index.php?id=84  

 
ΗΜΕΡΙΔΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,  ΥΓΡΑ  ΚΑΙ  ΣΤΕΡΕΑ  ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ  – 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ,  18  ΜΑΪΟΥ  2011,  CLEOPATRA  HOTEL 
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

 

Το  Ενεργειακό  Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει 
ημερίδα κατάρτισης που στοχεύει στην ενημέρωση των 
εμπλεκομένων με  τις  τεχνολογίες παραγωγής ή/και  τη 
χρήση υγρών και στερεών βιοκαυσίμων, καθώς και για 
τα  νέα  πρότυπα  και  πρόσφατες  εξελίξεις  στον  τομέα 
αυτό. 
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να 
απευθύνεστε  στο  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων 
Πολιτών www.cea.org.cy  
 
EUROPE’S  RENEWABLE  ENERGY  POLICY  CONFERENCE, 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 24 ΜΑΪΟΥ 2011 
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Το  διετές  συνέδριο  διοργανώνεται  από  EREC 
(Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  Ανανεώσιμων  Πηγών 
Ενέργειας) και από το 2004 που πραγματοποιήθηκε 
η  πρώτη  διοργάνωση,    αποτελεί  μία  πολύ 
σημαντική  ευκαιρία  της  Ευρώπης  για  την 
ανταλλαγή  και  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  της 
βιομηχανίας, της έρευνας και της πολιτικής. 

Ευρωπαϊκοί  και  εθνικοί φορείς  χάραξης πολιτικής, 
οι  ηγέτες  της  βιομηχανίας  και  ειδικοί  της  έρευνας 
θα  συναντηθούν  στο  επίκεντρο  των  ευρωπαϊκών 
αποφάσεων  για  να  συζητήσουν  τις  τάσεις  της 
αγοράς,  τις  νομοθετικές  εξελίξεις,  καθώς  και  τις 
μελλοντικές ενεργειακές στρατηγικές. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.erec.org/erec2011/conference/general
‐info.html  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 

Το  ΚΕΕ  (ΕΤΕΚ)  διοργανώνει  το  σεμινάριο  Ανάλυση 
Φωτοβολταϊκών  και  Θερμικών  Ηλιακών 
Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής  

Σκοπός  του  προγράμματος  είναι  η  εισαγωγή  των 
συμμετεχόντων  στις  βασικές  αρχές  ανάλυσης  των 
φωτοβολταïκών  και  θερμικών  ηλιακών 
συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής.  

Στόχοι του σεμιναρίου: 

Στόχοι  του  προγράμματος  είναι: 
‐Γνωριμία  με  την  πολιτική  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  (ΕΕ)  για  τα  μελλοντικά  ενεργειακά  και 

ανάλυση  των  εναλλακτικών  πηγών  ενέργειας. 
‐Γνωριμία  με  τεχνολογίες  διασπαρμένης  παραγωγής, 
ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  περιβαλλοντική 
νομοθεσία  της  ΕΕ  και  η  οικονομία  υδρογόνου. 
‐Εισαγωγή στις βασικές αρχές της τεχνικής, οικονομικής 
και  περιβαλλοντικής  ανάλυσης  με  έμφαση  στα 
φωτοβολταϊκά  και  θερμικά  ηλιακά  συστήματα 
ηλεκτροπαραγωγής. 

‐Σύγκριση του κόστους παραγωγής που προκύπτει από 
τη  χρήση  φωτοβολταϊκών  και  θερμικών  ηλιακών 
συστημάτων  ηλεκτρικής  ενέργειας  με  το  κόστος  που 
προκύπτει από το υφιστάμενο σύστημα παραγωγής της 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 
Περισσότερες  πληροφορίες  στο  τηλέφωνο:  77777252 
Φαξ:22466635, E‐mail: reception@editc.com  

BIOMASS CONFERENCE, 6‐10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011, ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
 

http://www.conference‐biomass.com/  
 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, 6‐7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, ΛΟΝΔΙΝΟ 

 
Η  2η  ετήσια  εκδήλωση  είναι  η  μια  ευκαιρία  για 
βασικούς χρηματοδότες επιχειρήσεων κοινής ωφελείας 
και  κορυφαίους  προγραμματιστές  να  διαμορφώσουν 
στρατηγικές  εταιρικές  σχέσεις  και  να  βοηθήσουν  στο 
ρυθμό  ανάπτυξης  της  βιομηχανίας  στην  αιολικής 
ενέργειας. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες: 
www2.greenpowerconferences.co.uk   
 

 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ/NEW PUBLICATIONS 
Cost optimal building performance requirements 
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Free to download 
http://www.eceee.org/buildings 


