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ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΠΟΥ  ΕΓΙΝΑΝ  ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ  ΜΕ 

ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΑΠΕ, ΕΞΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 
Το  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων  Πολιτών  στα 
πλαίσια  των  δραστηριοτήτων  του,  ετοίμασε  μία 
εμπεριστατωμένη έκθεση που περιέχει στοιχεία για 
αρκετές  από  τις  μελέτες,  έρευνες  ή  δημοσιεύσεις 
που  έγιναν  στην  Κύπρο  σχετικές  με  τις 
Ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  εξοικονόμηση 
ενέργειας και τις κλιματικές αλλαγές. Ο σκοπός της 
αποδελτίωσης  (ανασκόπησης)  ήταν  να 
δημιουργηθεί  μία  έκθεση  συγκεντρωμένων 
στοιχείων.  Η  έκθεση  αυτή  είναι  διαθέσιμη  στο 
διαδίκτυο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα 
του Ενεργειακού Γραφείου. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  4ΟΥ  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΒΙΩΣΙΜΑ  ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» 
 
Για  4η  συνεχή  χρονιά  το  Ενεργειακό  Γραφείο 
Κυπρίων  Πολιτών  διοργάνωσε  τον  Παγκύπριο 
διαγωνισμό  για  παιδιά  δημοτικής.  Ο  διαγωνισμός 
εγκρίθηκε,  όπως  κάθε  χρόνο,  από  το  Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

Κατά  την  αξιολόγηση  των  σχεδίων  που 
παραλήφθηκαν,  Νικήτρια  του  διαγωνισμού 
αναδείχθηκε  η Μύρια  Φλωρίδου  της  Στ΄  τάξης  του 
Δημοτικού Σχολείου Σιάς.  Το έργο είχε σαν θέμα τα 
βιώσιμα μέσα μεταφοράς με τίτλο «Με το ποδήλατο 
πηγαίνεις φθηνά κι έχεις ένα πράσινο περιβάλλον». 
 
Το  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων  Πολιτών  έχει 
προχωρήσει  και  έχει  εγγράψει  το  Δημοτικό  Σχολείο 
της  Σιας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό  του U4energy 
όπου  τα αποτελέσματα αναμένονται  το Φθινόπωρο 
του 2012. 
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  παρακαλώ 
επικοινωνήστε  με  το  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων 
Πολιτών στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22667716/26 ή 
μέσω e‐mail: info@cea.org.cy  
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (SEAP PLUS) 
 

 
 
Πραγματοποιήθηκε  στις  11‐13  Ιουλίου  2012  στην 
Κύπρο  η  πρώτη  συνάντηση  του  Ενεργειακού 
Γραφείου  Κυπρίων  Πολιτών  με  το  Ενεργειακό 
Γραφείο  της  Περιφέρειας  της  Cosenza  της  Ιταλίας 
στα πλαίσια του έργου SEAP PLUS.  
 
Στόχος  είναι  η  ανταλλαγή  εμπειριών  και 
τεχνογνωσίας  μεταξύ  Ενεργειακών  Γραφείων  με 
εμπειρία στην ετοιμασία SEAP (Ενεργειακών Σχεδίων 
Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια)  για Τοπικές Αρχές 
και μη έμπειρων Ενεργειακών Γραφείων.  
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

http://www.cea.org.cy/NEWS/2012/Review_of_Energy_Studies_Cyprus_2012.pdf
mailto:info@cea.org.cy
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Σε  αυτήν  τη  συνάντηση  το  Ενεργειακό  Γραφείο 
παρείχε  στους  εταίρους  από  την  Ιταλία  τις 
κατευθυντήριες  γραμμές  σχετικά  με  τη  συλλογή 
δεδομένων  για  την  ετοιμασία  των  SEAP, 
παρουσιάστηκε  ο  τρόπος  συμπλήρωσης  του 
προτύπου  καταγραφής  εκπομπών  CO2  (εργαλείο 
του  Σύμφωνου  των  Δημάρχων),  παραδείγματα 
ενεργειακών  ισοζυγίων  από  Τόκες  Αρχές  της 
Κύπρου  καθώς  και  διάφορα  εργαλεία 
παρακολούθησης  SEAP.  Επίσης  συζητήθηκαν 
δυσκολίες  και  εμπόδια  που  προκύπτουν  κατά  την 
ετοιμασία SEAP και οι τρόποι επίλυσής τους.  
 
Στις  12  Ιουλίου  σε  συνεργασία  με  το  Ενεργειακό 
Κέντρο  Περιφέρειας  Κρήτης,  Δήμαρχοι  και 
λειτουργοί  από  Δήμους  της  Κρήτης 
παρακολούθησαν μέσω του διαδικτύου απευθείας 
μέρος  της  συνάντησης  αυτής,  στον  χώρο  του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου.  
 
Στις  13  Ιουλίου  οι  εταίροι  από  την  Cosenza  είχαν 
την  ευκαιρία  να  επισκεφτούν  τους  Δήμους 
Στροβόλου  και  Λάρνακας,  οι  οποίοι  εφαρμόζουν 
Ενεργειακά Σχέδια Δράσης και να έρθουν σε επαφή 
με μέλη των Ενεργειακών Ομάδων των δύο αυτών 
Δήμων.  
 
Τέλος  προγραμματίστηκε  η  επόμενη  συνάντηση, 
που θα διεξαχθεί στην Cosenza της Ιταλίας. 
 
Στο  έργο  SEAP PLUS  που  συγχρηματοδοτείται  από 
το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», 
συμμετέχουν  13  εταίροι  από  όλη  την  Ευρώπη  με 
συντονιστή  εταίρο  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο 
Ελλάδος.  

 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ TΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ EWAVE, 9 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 

 
Στις 9  Ιουλίου 2012  πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία 
στην  Πανεπιστημιούπολη  στη  Λευκωσία  η  ημερίδα 
του  ερευνητικού  έργου  EWAVE  με  τίτλο «Κυματική 
ενέργεια  στην  Ανατολική  Μεσόγειο: 
Ποσοτικοποίηση και Εκμετάλλευση». Στην ημερίδα, 
στην  οποία  συμμετείχαν  πάνω  από  70  άτομα  από 
την Κύπρο και το εξωτερικό, παρουσιάστηκαν μεταξύ 
άλλων  τα  αποτελέσματα  του  ερευνητικού  αυτού 
έργου. Την ημερίδα χαιρέτησε ο Υπουργός Γεωργίας, 
Φυσικών  Πόρων  και  Περιβάλλοντος,  Δρ  Σοφοκλής 
Αλετράρης. 
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου ΕWAVE, έχει 
δημιουργηθεί  ένας  ψηφιακός  χάρτης  υψηλής 
ανάλυσης  για  το  ενεργειακό  δυναμικό  και  τα 
κλιματολογικά  χαρακτηριστικά  του  ανέμου  και  των 
θαλάσσιων κυμάτων στη Ανατολική Μεσόγειο.   
 
Επιπρόσθετα  παρουσιάστηκαν  αποτελέσματα  από 
άλλα  σχετικά  ερευνητικά  προγράμματα,  διάφορες 
τεχνολογίες  και  ειδικές  εφαρμογές  για  την 
αξιοποίηση  της  κυματικής  ενέργειας  για  παραγωγή 
ηλεκτρισμού, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ενέργεια και  το Κλίμα καθώς και ο Ενεργειακός 
Σχεδιασμός  της  Κύπρου  και  προβλέψεις  για  τον 
Ενεργειακό Χάρτη της Κύπρου μέχρι το 2020.  
 
Στην  ημερίδα  διαφάνηκε  ότι  υπάρχουν  σημαντικές 
προοπτικές  αξιοποίησης  της  Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου για παραγωγή 
ενέργειας  από  τα  θαλάσσια  κύματα.  Για 
περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
Το Έργο ΕWAVE συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια της 
Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία 2009‐2010, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 

http://www.oceanography.ucy.ac.cy/ewave
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ENPI  MED,  MID  –  TERM  CONFERENCE,  17‐18  ΙΟΥΛΙΟΥ 
2012, ΡΩΜΗ 
 

 
 
Στις  17‐18  Ιουλίου  πραγματοποιήθηκε  στη  Ρώμη 
της  Ιταλίας  το  Mid  –  Term  Conference,  ENPI 
(European  Neighbourhood  and  Partnership 
Instrument)  Med  community,  δίνοντας  έτσι  την 
ευκαιρία να παρουσιαστούν  τα αποτελέσματα του 
προγράμματος, να παρουσιαστούν ορισμένα ENPI ‐ 
CBCMED  έργα  που  είναι  σε  εξέλιξη  και  να 
προσδιοριστούν  οι  προσδοκίες  της  επόμενης 
προγραμματιζόμενης περιόδου 2014‐2020. 
 
Στο  συνέδριο  επίσης  συζητήθηκε  από  τους 
συμμετέχοντες  εκπροσώπους  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, τις τοπικές αρχές και τον επιχειρηματικό 
τομέα  ευρωπαϊκών  και  μεσογειακών  χωρών,  η 
υφιστάμενη  κατάσταση  μεταξύ  των 
Ευρωμεσογειακών  σχέσεων  και  πως  επηρεάζει  τις 
μελλοντικές  προοπτικές  συνεργασίας  του 
προγράμματος. 
 
Την  Κύπρο  εκπροσώπησε  με  ομιλία  της  η  κα. 
Κωνσταντία  Κωνσταντίνου,  Λειτουργός  του 
Γραφείου  Προγραμματισμού,  ενώ  το  Ενεργειακό 
Γραφείο συμμετείχε στο συνέδριο ως εκπρόσωπος 
του έργου MED – ALGAE. 
 
ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ 6Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ 
Η  Ομοσπονδία  Εργοδοτών  και  Βιομηχάνων  (ΟΕΒ), 
το  Υπουργείο  Εμπορίου,  Βιομηχανίας  και 
Τουρισμού και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  (ΑΗΚ) 

για  να  αναγνωρίσουν  και  επιβραβεύσουν  τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιτυγχάνουν τα 
καλύτερα  αποτελέσματα  στον  τομέα  τις 
εξοικονόμησης  ενέργειας  στα  υποστατικά  τους 
απονέμουν  κάθε  χρόνο  Ειδικό  Βραβείο 
Εξοικονόμησης  Ενέργειας.  Ο  θεσμός  του  βραβείου 
στοχεύει  επίσης  στην  ευαισθητοποίηση  ων 
επιχειρήσεων  και  των  οικιακών  καταναλωτών 
ενέργειας σε προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης 
ενέργειας και παραγωγής ενέργειας με τη χρήση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
 
Τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:  

 κα  Μαρτίνα  Σολωμού  από  το  Παραλίμνι,  η 
οποία προέβη στην αποδοτικότερη επένδυση σε 
προϊόντα  εξοικονόμησης  ενέργειας  και 
αξιοποίησης  

 Photos  Photiades Breweries  LTD  και  στο C &  S 
American  Heart  Institute  που  προέβησαν  στις 
αποδοτικότερες  επενδύσεις  σε  τεχνολογίες 
εξοικονόμησης ενέργειας το έτος 2011. 

 Aphrodite Hills Resort έπαινος για την επένδυση 
σε  σύστημα  ανάκτησης  θερμότητας  και 
γεωθερμικό σύστημα. 
 

 
 
 

 
ENERGEE‐WATCH, EUROPEAN NETWORK OF REGIONAL GHG 

EMISSIONS AND ENERGY WATCH 
 

 
 
Στo  ClimactRegions  συγκεντρώθηκαν  από 
πανευρωπαϊκή  έρευνα  περισσότερες  από  140  ορθές 
πρακτικές  στον  τομέα  της  μείωσης  των  εκπομπών 
θερμοκηπίων  αερίων,  τις  πολιτικές  προστασίας  του 
κλίματος και της διακυβέρνησης.  

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

http://www.enpicbcmed.eu/programme
http://www.med-algae.eu/
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Το European Network of Regional GHG Emissions and 
Energy  Watch  ‐  ENERGee‐Watch  είναι  ένας  χώρος 
για ανταλλαγή απόψεων  και  την  παροχή διαφόρων 
φορέων  με  μεθοδολογικά  εργαλεία  και 
παρατήρησης.  Εκτός  από  τη  διευκόλυνση  της 
δημιουργίας  των  περιφερειακών  παρατηρητηρίων, 
θα  ενισχύσει  επίσης  την  ποιότητα  των  έργων  σε 
Ευρωπαϊκό  επίπεδο  και  την  υποστήριξη  των 
πολιτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων τους.   
 
Στόχος  είναι  να  ενισχυθεί  ο  διάλογος  μεταξύ  των 
περιφερειών και της ΕΕ σχετικά με τις πολιτικές της 
κλιματικής  αλλαγής  και  την  εφαρμογή  τους  στην 
πράξη. 
 
Πηγή ClimAct Regions www.climactregions.eu 
 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 

 
 

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  αναμένεται  να  προβεί  σε 
Ανακοίνωση,  για  τα  όρια  στις  εκπομπές  διοξείδιου 
του  άνθρακα  σε  αυτοκίνητα  και  φορτηγά  με  στόχο 
τη  μείωση  των  λογαριασμών  καυσίμων  και  τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
 
Οι δεσμευτικοί στόχοι για το 2020, περιορίζοντας τις 
εκπομπές  CO2  κατά  μέσο  όρο  95  γραμμάρια  ανά 
χιλιόμετρο  (g/km)  για αυτοκίνητα  και 147 g/km  για 
τα φορτηγά. 
 

Μετά από εκτεταμένες πιέσεις της βιομηχανίας, πηγές 
της  ΕΕ  δήλωσαν  ότι  αναμένεται  περιορισμένη 
ευελιξία που θα περιλαμβάνεται στην πρόταση, αλλά 
οι  συνολικοί  στόχοι  για  μείωση  των  εκπομπών  θα 
δρομολογηθούν έτσι ώστε  τα οχήματα να καταστούν 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 
 
 

 
 
ΝΕΕΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»  ΤΟΥ  7ΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ 
 

 
 
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να σας 
ενημερώσει για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων 
στο  πλαίσιο  των  νέων  Προσκλήσεων  της  Θεματικής 
Προτεραιότητας  «Ενέργεια»  του  7ου  Προγράμματος 
Πλαισίου της ΕΕ για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 
(7ο ΠΠ).  Σημειώνεται ότι πρόκειται  για  τις  τελευταίες 
Προσκλήσεις της Θεματικής στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. 
 
Στον  Πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  οι  Νέες 
Προσκλήσεις  Υποβολής  Προτάσεων  για  τη  Θεματική 
Προτεραιότητα «Ενέργεια»: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

http://www.climactregions.eu/


Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

 

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

 
 

 

 
5

Ιούλιος 2012 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Ενεργειακού Γραφείου 

Κυπρίων Πολιτών 
ISSN 1986-4787 

 
Περισσότερες  πληροφορίες  αναφορικά  με  τις  νέες 
Προσκλήσεις  Υποβολής  Προτάσεων  υπάρχουν  στην 
ιστοσελίδα . 
 
Επιπρόσθετα,  στον  πίνακα  που  επισυνάπτεται 
παρουσιάζονται  όλες  οι  επιμέρους  Θεματικές 
Περιοχές  στον  τομέα  της  Ενέργειας,  που 
περιλαμβάνονται  στα  Προγράμματα  Εργασίας  των 
Θεματικών  Προτεραιοτήτων   του  Προγράμματος 
«Συνεργασία» του 7ου  ΠΠ. 
 
Για τυχόν διευκρινήσεις, υποστήριξη στην ετοιμασία 
και  υποβολή  Προτάσεων  ή  άλλες  πληροφορίες  οι 
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  με  τον 
αρμόδιο  Λειτουργό  του  ΙΠΕ,  Εθνικό  Σημείο  Επαφής 
για  τις  Θεματική  Προτεραιότητα  «Ενέργεια»,  κ. 
Μαρίνο  Πορτοκαλλίδη  (τηλ:  22  205052,  e‐mail: 
mportokallides@research.org.cy). 
 
CIP‐EIP‐ECO INNOVATION 2012 

 
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 
προκήρυξης  CIP‐EIP‐ECO  INNOVATION  2012  θα 
κλείσει στις 06 Σεπτεμβρίου 2012 στις 17:00, τοπική 

ώρα  Βρυξελλών.  Προτάσεις  που  θα  παραληφθούν 
μετά την προθεσμία αυτή, δεν θα αξιολογηθούν. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί έως και 50% 
τις  πράσινες  ιδέες:  ο  συνολικός  διαθέσιμος 
προϋπολογισμός  για  την  πρόσκληση  του  2012  είναι 
34,8 εκατ. ευρώ. 
 
Η  παρούσα  πρόσκληση  είναι  ανοικτή  σε  όλα  τα 
νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες, 
αλλά προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις  (ΜΜΕ).  Οι  όμιλοι  των  αιτούντων  και 
σχέδια  που  παρουσιάζουν  ευρωπαϊκή  προστιθέμενη 
αξία  και  έχουν  μεγάλες  δυνατότητες  για  την 
αναπαραγωγή της αγοράς ενθαρρύνονται. 
 
Παρά το γεγονός ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε ΜΜΕ 
και  ιδιώτες  δικαιούχους,  οι  προσκλήσεις  υποβολής 
προτάσεων  είναι  ανοιχτή  σε  κάθε  νομικό  πρόσωπο 
που βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες χώρες: 
27  κράτη  μέλη  της  ΕΕ,  Νορβηγία,  Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν,  Αλβανία,  Κροατία,  πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισραήλ, 
Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία. 
 
Θα  χρηματοδοτηθούν  καινοτόμα  οικολογικά  έργα  σε 
διάφορους τομείς που στοχεύουν στην πρόληψη ή τη 
μείωση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  ή 
συμβάλλουν  στη  βέλτιστη  χρήση  των  πόρων.  Όπως 
για  παράδειγμα  η  Ανακύκλωση  Υλικών,  Βιώσιμων 
προϊόντων οικοδόμησης, Τροφίμων και Ποτών, Νερό, 
Πρασίνισμα των επιχειρήσεων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ «EASTMEETSWEST 2012» 
 
Η  Εκδήλωση  Δικτύωσης  «EastMeetsWest  2012» 
διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και έχει 

Κωδικός Πρόσκλησης  Πρόσκληση 

FP7‐ENERGY‐2013‐1  Energy Call ‐ Part 1 

FP7‐SMARTCITIES‐2013 mart Cities and Communities

FP7‐ENERGY‐2013‐IRP 
Energy Call ‐ Integrated 
Research Programmes

FP7‐ENERGY‐2013‐2  Energy Call part 2 

FP7‐OCEAN‐2013  e Ocean of Tomorrow 2013

FP7‐ERANET‐2013‐RTD  ERA‐NET Call 2013 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation#energy
mailto:mportokallides@research.org.cy
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
http://www.b2match.eu/eastmeetswest2012
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ως  στόχο  να  φέρει  σε  επαφή  άτομα  και 
Οργανισμούς  από  την  Κύπρο  και  το  εξωτερικό, 
μέσω  εκ  των  προτέρων  διευθετημένων 
προσωπικών  συναντήσεων,  για  ανταλλαγή 
απόψεων  σε  καίρια  θέματα  τεχνολογίας  και 
έρευνας  και  ανάπτυξη  επιχειρηματικών, 
ερευνητικών  και  τεχνολογικών  συνεργασιών.  Η 
εκδήλωση  θα  πραγματοποιηθεί  στις   03  &  04 
Σεπτεμβρίου  2012  στο  Αθλητικό  Κέντρο  του 
Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία, παράλληλα 
με  τη  διοργάνωση  του  Διεθνούς  Συνεδρίου  και 
Έκθεσης  «East‐Meets‐West  on  Innovation  and 
Entrepreneurship»  του  Ευρωπαϊκού  Γραφείου 
Κύπρου. 
 
Οι  εγγραφές  για  την  εκδήλωση  έχουν  αρχίσει!  Οι 
συμμετέχοντες  στην  Εκδήλωση  Δικτύωσης 
«EastMeetsWest  2012»  περιλαμβάνουν  ήδη 
σημαντικό  αριθμό  επιχειρήσεων  και  ερευνητών 
από την Κύπρο, καθώς και από χώρες της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένης  της  Ελλάδας,  της 
Πορτογαλίας,  της  Ιταλίας,  της  Ουγγαρίας,  της 
Σερβίας και της Σλοβακίας. 
 
Εγγραφή και Συμμετοχή στην Εκδήλωση 
• Για  συμμετοχή  στην  Εκδήλωση  Δικτύωσης,  οι 

ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  εγγραφούν 
ηλεκτρονικά  στην  Ιστοσελίδα  της  Εκδήλωσης   
και να καταχωρήσουν το προφίλ τους, μαζί με 
τη  δική  τους  αναζήτηση  συνεργασίας  και 
προσφορά τεχνολογίας.  

• Για  τη  συμμετοχή  στην  Εκδήλωση  Δικτύωσης 
δεν  είναι  απαραίτητη  η  συμμετοχή  στο 
Συνέδριο. 

 
Γλώσσα Εκδήλωσης: Αγγλική 
Κόστος  Συμμετοχής  στην  Εκδήλωση  Δικτύωσης:  
Δωρεάν 
Καταληκτική  Ημερομηνία  Εγγραφής  και  Υποβολής 
Προφίλ Συνεργασίας: 27 Αυγούστου 2012 
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την 
Εκδήλωση Δικτύωσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να επικοινωνούν με τo Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

και  το  Ευρωπαϊκό  Κέντρο  Επιχειρηματικής  Στήριξης 
Κύπρου  (κα Μάρσια  Τριλλίδου  –  Βαρζακάκου,  τηλ.: 
+357 22205033, e‐mail: trillidou@research.org.cy).  
 
ENERGY  IN  BUILDINGS,  INTERNATIONAL  CONFERENCE  ON 
ENERGY IN BUILDINGS, 2012 
 

 
 
Η  ASHRAE  διοργανώνει  συνέδριο  για  τα  παθητικά 
κτίρια στις μεσογειακές χώρες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 
SOLARPACES CONFERENCE 2012, 11‐14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ 

ΜΑΡΑΚΕΣ, ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ 
 

 
 
Το SolarPACES είναι ένα φόρουμ που θα λαμβάνουν 
μέρος  φορείς  από  τη  βιομηχανία,  την  έρευνα,  την 
πολιτική  και  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς 
χρηματοδότησης  με  κορυφαίους  εμπειρογνώμονες 
από όλο τον κόσμο.  
 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα απονεμηθούν τα 
ετήσια  βραβεία  SolarPACES  Τεχνολογίας  και 
Καινοτομίας 2012.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 
FINAL  CONFERENCE  PRIMEENERGYIT  ‐  ENERGY  AND  COST 
EFFICIENCY IN DATA CENTRES ‐ NEW TRENDS, STRATEGIES AND 
TOOLS, 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
 
Το συνέδριο παρέχει ενημέρωση για την στρατηγική, 
τεχνολογικά  θέματα  και  λύσεις  για  αύξηση  της 
ενεργειακής απόδοσης. 
 

http://www.eastmeetswest.eu.com/
http://www.eastmeetswest.eu.com/
http://www.eastmeetswest.eu.com/
http://www.b2match.eu/eastmeetswest2012
mailto:trillidou@research.org.cy
http://www.scoop.it/t/energy-in-buildings-2012
http://www.solarpaces.org/
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Για  περισσότερες  πληροφορίες  πατήστε  εδώ  ή 
επικοινωνήστε  μέσω  e‐mail  office@berliner-e-
agentur.de.  
 
EUROPEAN  CONFERENCE ON  SUSTAINABLE RENOVATION  OF 
BUILDINGS,  13‐14  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012,  KARLSRUHE,  ΣΤΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 

 
Η  συνάντηση  στοχεύει  στη  συζήτηση  για  τις 
προκλήσεις  και  τις  ευκαιρίες,  για  να  εξεταστούν  τα 
προβλήματα  και  να  διερευνηθούν  λύσεις  και  να 
παρέχει  τη  δημιουργία  δικτύου  μεταξύ 
επαγγελματιών,  φορέων  χάραξης  πολιτικής  και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.  
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
 
HUSUM  WIND  ENERGY,  18‐22  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012, 
HUSUM, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Η  HUSUM  WindEnergy  είναι  το  πιο  σημαντικό 
σημείο συνάντησης  για  τους υποστηρικτές  και  τους 
φορείς  του  κλάδου  της  αιολικής  ενέργειας  για  25 
χρόνια.  
 
Κάθε  δύο  χρόνια WindEnergy  HUSUM,  παρέχει  το 
καλύτερο περιβάλλον για την πραγματοποίηση νέων 
επιχειρηματικών επαφών.  

Στην  έκθεση  HUSUM  WindEnergy  2010  είχαν  λάβει 
μέρος  περίπου  1.200  εκθέτες  και  36.000  επισκέπτες 
από  95  κράτη,  φέτος  αναμένεται  να  ξεπεραστούν 
αυτά τα νούμερα. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
 
3RD  ANNUAL  SMART  GRIDS  SMART  CITIES  FORUM  2012  ‐ 
HOME  ‐  INTERNATIONAL  CONFERENCES  ‐  FLEMING  EUROPE, 
26‐28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, NICE, ΓΑΛΛΙΑ 
 

 
 
Στο συνέδριο θα έρθουν σε επαφή εμπειρογνώμονες 
τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα 
για  συζητήσουν  τις  πρωτοβουλίες,  επιτυχημένων 
εφαρμογών και την μελλοντική προοπτική για έξυπνες 
πόλεις πέραν του 2012.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 
ECOΔΟΜΗ & SOLAR BUILDING 2012 
17Η  ΈΚΘΕΣΗ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, 27‐30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΑΘΗΝΑ 

 

http://www.efficient-datacenter.eu/
mailto:office@berliner-e-agentur.de
mailto:office@berliner-e-agentur.de
http://www.etechgermany.com/en/ecsr.html
http://www.husumwindenergy.com/
http://energy.flemingeurope.com/smart-grids-smart-cities/?c_trc=C519B1966503F807E040007F01001D13
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Με  την  εμπειρία  16  ετών,  η  17η  της  ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
διοργάνωση  εστιάζει  στην  ενεργειακή  αναβάθμιση 
και  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  στα  υφιστάμενα 
κυρίως  κτίρια,  καλύπτοντας  τις  σύγχρονες 
οικοδομικές απαιτήσεις. 
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  info@intrguide.gr, 
Τηλ. +302102281525. 
 
BIOMASS  POWER  GENERATION  2012,  1‐2  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2012, ΛΟΝΔΙΝΟ 

 
 
Η  Platts  με  την  εναρκτήρια  διάσκεψη  παραγωγή 
ηλεκτρικής  ενέργειας  θα  φέρει  σε  επαφή 
υπεύθυνους  για  την  προώθηση  του  ρόλου  της 
βιομάζας  ως  ανανεώσιμη  πηγή  παραγωγής 
ηλεκτρικής  ενέργειας.  Στο  συνέδριο  θα 
συγκεντρωθούν  προμηθευτές  καυσίμων,  μεγάλες 
επιχειρήσεις  κοινής  ωφέλειας,  ανεξάρτητοι 
προγραμματιστές,  ρυθμιστικές  αρχές  και  άλλοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
 
BIOMASS GASIFICATION AND SYSTEM INTEGRATION, ΣΤΙΣ 18‐
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
 

 
 
Το  σεμινάριο  θα  διαρκέσει  δύο  ημέρες  και  θα 
περιλαμβάνει  παρουσιάσεις  από  κορυφαίους 
εμπειρογνώμονες.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 
2ND  ANNUAL  URBAN  TRANSPORT  AND  MOBILITY  EUROPE 
2012, 7‐9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΠΡΑΓΑ 
 
Οι  αστικές μεταφορές  και  η  κινητικότητα  έχουν  γίνει 
βασικοί δείκτες της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.  
 
Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα πιο κάτω θέματα: 
• Διαχείριση Αστικών Συγκοινωνιών 
• Ασφάλεια Μεταφορών 
• Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 
• Φιλικά  προς  το  περιβάλλον  Μέσων  Μαζικής 

Μεταφοράς 
• Χρήσεων γης και μεταφορών Ολοκλήρωσης 
• Αποτελεσματική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών 
• Έλλειψη Επενδύσεις σε Αστικές Μεταφορές Έργων 
• Αναίρεση τροποποιήσεων 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
vladislav.borovsky@flemingeurope.com  ή  Τηλ.  +421 
257 272151. 
 
7Η  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΔΙΑΣΚΕΨΗ  ΚΑΙ  ΈΚΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΈΚΘΕΣΗ  (IRES  2012),  12‐14 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
 
Το  EUROSOLAR  και  το  Παγκόσμιο  Συμβούλιο  για  τις 
Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργεια  (WCRE)  συνεχίζουν  την 
επιτυχημένη  σειρά  τους  IRES  και  το  2012.  Το  IRES 
2012 θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Βερολίνου, στις 12‐14 Νοεμβρίου 2012.  
 
Η  εκδήλωση  είναι  μια  διεθνής  συνάντηση  όλων  των 
ενδιαφερόμενων  μερών:  από  το  χώρο  των 
επιχειρήσεων για τις ανανεώσιμες και τις συμβατικές 
πηγές ενέργειας, επιχειρήσεις διαχείρισης δικτύου και 
υπηρεσιών  κοινής  ωφελείας,  βιώσιμων  μέσων 
μεταφοράς, την οικοδομική βιομηχανία, κ.ά. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.  
 
 

mailto:info@intrguide.gr
http://www.platts.com/ConferenceDetail/2012/pc250/index
http://www.sgc.se/gasification2012/programme.asp
mailto:vladislav.borovsky@flemingeurope.com
http://www.eurosolar.de/en/index.php?option=com_content&task=view&id=520&Itemid=147
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SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS, 13‐15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2012, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
 

 
Στην  συνάντηση  θα  λάβουν  μέρος,  πολιτικοί, 
στελέχη  της  δημόσιας διοίκησης,  εμπειρογνώμονες, 
επαγγελματίες  από  διαφορετικούς  τομείς  και 
εταιρείες  που  ενδιαφέρονται  για  την  αντιμετώπιση 
των προκλήσεων για ενεργειακή απόδοση. 
 
2ND ANNUAL BIOENERGY COMMODITY TRADING 2012, ΣΤΙΣ 
28‐29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΟ ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  
 

 
 
Αυτή είναι η ιδανική εκδήλωση για να συζήτηση για 
τον  οδικό  χάρτη,  για  μια  βιώσιμη  εφοδιαστική 
αλυσίδα  της  βιοενέργειας,  με  έμφαση  στα  εθνικά 
προγράμματα  επιδότησης  της  βιομάζας,  την 
αειφορία  και  την  πιστοποίηση  θεμάτων  καθώς  και 
την αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου για το 
μέλλον. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 
 
 
 
 
 
 

4TH ANNUAL GEOPOWER EUROPE CONFERENCE AND 
EXHIBITION, 4‐5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
 

 
Το  EGEC  είναι  στην  ευχάριστη  θέση  να  ανακοινώσει 
την  αποδοχή  συμμετοχών  στην  έκθεση  GeoPower  η 
οποία  θα  πραγματοποιηθεί  στις  4  και  5  Δεκεμβρίου 
στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία.  
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  επικοινωνήσετε  με 
com@egec.org  
 
7TH  INTERNATIONAL  ENERGY  FORUM  ON  SOLAR  BUILDING 
SKINS,  ΣΤΙΣ  06‐07  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012,  ΣΤΗΝ  ΠΟΛΗ 

BRESSANONE ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 

 
 
Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να συμβάλει σε 
μια  πολύπλευρη,  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  του 
σχεδιασμού  μεταξύ  αρχιτεκτόνων,  μηχανικών, 
επιστημόνων,  ειδικών  διαχείρισης  ενέργειας  και 
κατασκευαστών, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης με ταυτόχρονη βελτίωση της διαβίωσης 
και  θερμικής  άνεσης  των  ενοίκων  του  κτιρίου. 
Έμφαση  θα  δοθεί  στις  τελευταίες  εξελίξεις  και 
καινοτομίες στον  τομέα των κατασκευών,  ιδίως όσον 
αφορά  τη  χρήση  των ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας 
και το πολυλειτουργικό του κελύφους του κτιρίου.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

http://www.smartcityexpo.com/en/home�
http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCode=GE1212HU&sSessionID=4770217ac0c3d1f96b31592073aa94fe-12900823�
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-eet2.asp
mailto:com@egec.org
http://www.energy-forum.com/
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Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών σας 
εύχεται: 

 
EUROPEAN PELLET CONFERENCE 2013, ΣΤΙΣ 27‐28 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ WELS, ΑΥΣΤΡΙΑ  ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

  
 
 
Η  Ευρωπαϊκή  Διάσκεψη  Pellet 
2013  έχει  ως  στόχο  να  παρέχει 
πληροφορίες  για  την  καινοτομία 
και  τις  τάσεις  της  αγοράς.  Θα 
παρευρεθούν  περισσότερο  από 
600 συμμετέχοντες    

 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

“FOREST‐BASED  BIOMASS  ENERGY,  CONCEPTS  AND 

APPLICATIONS” 
Abbas Ghassemi,  
 

 
ISBN 143986019X,  
514 σελίδες, $127 online 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-conference/

