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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΣΤΙΣ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

     
 
Σε  τελετή  που  πραγματοποιήθηκε  στις  Βρυξέλλες 
στις  19  Ιουνίου  2012  στα  πλαίσια  της  Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας  Βιώσιμης  Ενέργειας,  ανακοινώθηκαν  τα 
«Local Energy Awards 2012».  
 
Οι  Εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  του  Ενεργειακού 
Γραφείου  Κυπρίων  Πολιτών  βρέθηκαν  στις  10 
καλύτερες της Ευρώπης! 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  Η  2Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 
Το  Σάββατο  23  Ιουνίου  2012  στο  Thalassa 
Conference  Centre  στη  Λεμεσό,  πραγματοποιήθηκε 
η  2η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  του  Ενεργειακού 
Γραφείου  Κυπρίων  Πολιτών  για  απολογισμό  των 
πεπραγμένων  και  την  παρουσίαση  και  έγκριση  του 
ετήσιου  σχεδιασμού  των  δραστηριοτήτων  για  το 
2012. Επίσης, εγκρίθηκαν ο ισολογισμός για το έτος 
2011 και ο προϋπολογισμός για το 2012. 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2009‐2011 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
Το  Ενεργειακό  Γραφείο  ενημερώνει  τους 
ενδιαφερόμενους  ότι  έχει  εκδοθεί  ο  Απολογισμός 
της τριετίας 2009‐2011.  
 
 

Όσοι  το  επιθυμούν,  μπορούν  να 
παραλάβουν α τίγραφο από τα γραφεία 
του  Ενεργειακού  Γραφείου Κυπρίων 
Πολιτών, Οδός Λεύκωνος 20, Μαρκίδης 
Κωρτ 13,  Γραφείο 403, 2064  Στρόβολος 
ή  μπορούν   ε λ.: 
22667716/26,  φαξ:  226 7736,  e‐mail: 

ν
 

  να πικοινωνήσουν  τη
6

info@cea.org.cy  
 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΡΕΣ  
 
Μέσα  στο  πλαίσιο  των  εορτασμών  της  Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας, η Κοινότητα Πλατρών 
οργάνωσε  το  Σάββατο  16  Ιουνίου  2012  την  Μέρα 
Πράσινης  Ενέργειας  με  στόχο  την  ευαισθητοποίηση 
του  κοινού  για  τα  θέματα  ανανεώσιμων  πηγών 
ενέργειας,  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  κλιματικής 
δράσης. 
 
Παράλληλα  η  Κοινότητα  Πλατρών  γίνεται  η  πρώτη 
Κοινότητα  του  Τροόδους  που  προχωρεί  σε 
συνεργασία  με  το  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων 
Πολιτών  για  τη  δημιουργία  Σχεδίου  Δράσης  για  τη 
Βιώσιμη Ενέργειας και έχει υπογράψει τη δεσμευτική 
διακήρυξη  προσχώρησης  στο  Σύμφωνο  των 
Δημάρχων.  Η  εκπόνηση  του  Σχεδίου  Δράσης 
εντάχθηκε  στο  συγχρηματοδοτούμενο  Ευρωπαϊκό 
Έργο  SEAP  PLUS  που  συγχρηματοδοτείται  από  το 
πρόγραμμα Intelligent Energy‐Europe. 
 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

mailto:info@cea.org.cy
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Η  εκδήλωση  περιελάμβανε  επίσης  παιδικά 
εργαστήρια,  παρουσιάσεις,  διαλέξεις,  έκθεση 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας που οργανώθηκαν 
σε  συνεργασία  με  το  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων 
Πολιτών  και  τις  εταιρείες  SWAP  Green  Energy 
Systems  και  RE‐NEWCY  και  την  παρουσίαση  του 
πρώτου  πρασίνου  πάρκου  στη  Κοινότητα  με 
φωτισμό από φωτοβολταϊκά πλαίσια. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΕ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 
Ο  Δήμος  Αγίου  Αθανασίου  σε  συνεργασία  με  το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργάνωσαν 
εκπαιδευτικές  παρουσιάσεις  στις 14  και 15  Ιουνίου 
2012  στο  Νηπιαγωγείο  Αγίου  Αθανασίου  και  στο 
Δημοτικό  Σχολείο  Λινόπετρας.  Οι  δράσεις  αυτές 
εντάσονται  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  Τοπικού 
Ενεργειακού  Σχεδιασμού  που  προκύπτει  από  την 
περιβαλλοντική  δέσμευση  Δήμου  Αγίου  Αθανασίου 
μέσω του «Συμφώνου των Δημάρχων» και στοχεύει 
στη μείωση  των  εκπομπών διοξειδίου  του άνθρακα 
και στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 
 

 
 
20Ο  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΒΙΟΜΑΖΑΣ  ΚΑΙ  ΈΚΘΕΣΗ,  18‐21 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΜΙΛΑΝΟ, ΙΤΑΛΙΑ 

 
Τα  αποτελέσματα  του  ερευνητικού  έργου 
«Δυναμικό,  προέλευση  και  χρήσεις  της  βιομάζας 

ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, 
οικονομικών  και  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων»,  το 
οποίο  χρηματοδοτείται  στα  πλαίσια  της  Δέσμης 
Προγραμμάτων για Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία  2009‐2010,  παρουσιάστηκαν  με  επιτυχία 
στο  20ο  Ευρωπαϊκό  Συνέδριο  Βιομάζας,  από 
εκπρόσωπο του Ενεργειακού Γραφείου εκ μέρους των 
συνεργαζόμενων  φορέων.  Το  συνέδριο  αυτό 
χαρακτηρίζεται  ίσως  το  κορυφαίο  διεθνώς  στο 
αντικείμενο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περισσότερες  πληροφορίες  για  το  Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο  Βιομάζας  είναι  διαθέσιμα  στην  ιστοσελίδα: 
www.conference‐biomass.com.  Στην  περίπτωση  που 
επιθυμείτε  να  λάβετε  το  πλήρες  Άρθρο  μπορείτε  να 
επικοινωνήσετε  με  το  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων 
Πολιτών. 
 
ΈΡΓΟ  ENERSCAPES:  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΣΤΟ 

ΤΟΠΙΟ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΕΥΡΥΤΕΡΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΑΠΟ  ΜΙΑ  ΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ  

 
Στις  19‐21  Ιουνίου  2012,  πραγματοποιήθηκε  στο 
Moravske Toplice    της Σλοβενίας η 7η συνάντηση του 
έργου  ENERSCAPES:  Territory,  Landscape  and 
Renewable  Energies,  το  οποίο  συγχρηματοδοτείται 
από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
μέσω  του  Προγράμματος  Διακρατικής  Συνεργασίας 
MED.  

 
Στόχος  του συγκεκριμένου έργου είναι η μείωση των 
επιπτώσεων  που  προκαλεί  η  ενσωμάτωση  των 
τεχνολογιών  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στην 

http://www.conference-biomass.com/
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ευρύτερη  επικράτεια  της  Μεσόγειου  με  τελικό 
σκοπό  τη  δημιουργία  μιας  πρωτότυπης 
μεθοδολογίας  που  θα  καθορίζει  την  αρμονική 
ένταξη  των  Α.Π.Ε  στο  περιβαλλοντικό‐πολιτιστικό 
τοπίο της κάθε χώρας.  

 
Στα  πλαίσια  της  συνάντησης  αναλυθήκαν  τα  τελικά 
σενάρια ανάπτυξης ΑΠΕ από κάθε  εταίρο του έργου 
σε σχέση με το τοπίο της κάθε περιοχής μελέτης που 
έχει  επιλεχθεί  σε  κάθε  χώρα.  Στην  περίπτωση  της 
Κύπρου,  η  περιοχή  μελέτης  είναι  η  Κοινότητα  της 
Αγίας  Άννας.  Το  τελικό  Σχέδιο  Δράσης  Ανάπτυξης 
ΑΠΕ που θα διαμορφωθεί σε κάθε περιοχή μελέτης 
θα  οριστικοποιηθεί  μετά  από  διαβουλεύσεις  με 
εμπλεκόμενους φορείς, οργανωμένα σύνολα και την 
τοπική αρχή και τους κατοίκους. 
 
MEDEEA – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

 
Πραγματοποιήθηκε  στις  Βρυξέλλες  στις  21  Ιουνίου 
2012  δεξίωση  δικτύωσης  που  οργανώθηκε  στα 
πλαίσια  της  υλοποίηση  του  έργου  MEDEEA  και 
εντάχθηκε  στις  εκδηλώσεις  της  Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας  Βιώσιμης  Ενέργειας.  Η  δεξίωση 
πραγματοποιήθηκε  στα  κτίρια  της  Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας  Γραφείων  και  Περιφερειών  για  την 
Ενέργεια και το Περιβάλλον (FEDARENE). 
 
Στη  δεξίωση  δόθηκε  δυνατότητα  στους 
συμμετέχοντες  εκπροσώπους  τοπικών  αρχών, 
εκπροσώπους  ευρωπαϊκών  οργανισμών,  τραπεζών 
και  ευρωβουλευτών  να  ανταλλάξουν  απόψεις  και 
εμπειρίες σχετικά με τον Τοπικό Ενεργειακά Βιώσιμο 

Σχεδιασμό  στις  περιφέρειες  της  Μεσογείου  και 
πιθανή επίλυση σχετικών προβλημάτων. 
 
Έμφαση  δόθηκε  στη  διάδοση  και  υλοποίηση  του 
Ευρωπαϊκού  Ενεργειακού  Βραβείου  (eea®)  και  της 
μεθοδολογίας  του,  που  επιβραβεύει  Δήμους  για  της 
προσπάθειες που καταβάλουν σε Ενεργειακά θέματα 
σε  συνδυασμό  με  την  πρωτοβουλία  του  Συμφώνου 
των  Δημάρχων.  Περισσότερες  πληροφορίες  στην 
ιστοσελίδα του έργου. 
 
Από  την  Κύπρο  συμμετείχε  εκπρόσωπος  του 
Ενεργειακού  Γραφείου  και  εκπρόσωποι  δύο  δήμων 
που  εφαρμόζουν  τη  μεθοδολογία  Ευρωπαϊκού 
Ενεργειακού  Βραβείου  (eea®).  Από  το  Δήμο Λατσιών 
συμμετείχε  ο  Δημοτικός  Γραμματέας,  Δρ.  Μιχάλης 
Σωκράτους και από το Δήμο Αγίου Αθανασίου ο κος. 
Στέλιος Μορφής από την Τεχνική Υπηρεσία. 
 
Παράλληλα  με  τη  συνάντηση  δικτύωσης,  οι 
εκπρόσωποι  των  Δήμων  είχαν  την  ευκαιρία  να 
συμμετέχουν  στις  πρωινές  εργασίες  της  Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2012  (EUSEW) και να 
ενημερωθούν  για  Ευρωπαϊκές  πολικές  και 
πρωτοβουλίες που προωθούνται με στόχο τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

 
Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

     
 

 
 
 

http://www.interregmedeea.eu/
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HONDA ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

 
Σύμφωνα με την ετήσια Περιβαλλοντική της Έκθεση, 
η βιομηχανία κατασκευής οχημάτων HONDA, θεωρεί 
τα θέματα Κλιματικών Αλλαγών και Ενέργειας ως τα 
σημαντικότερα και θέτει φιλόδοξους στόχους για τα 
επόμενα  χρόνια.  Η Honda  ανακοίνωσε  την  πρόοδο 
συμμόρφωσης της με τους παγκόσμιους στόχους για 
τις εκπομπές CO2 μέχρι το 2020. 
 
Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία,  η  πρόοδος  του 
οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, 
έναντι  του  οικονομικoύ  έτους  που  έληξε  στις  31 
Μαρτίου 2001, επιτεύχθηκε: 
‐Μείωση 9,5 % ανά g/km στα αυτοκίνητα 
‐Μείωση 24,1% ανά g/km στις μοτοσικλέτες 
‐Μείωση 13,5% ανά kg/hr στα προϊόντα ισχύος 
 
Για τους στόχους του 2020, απέναντι στους στόχους 
που  είχαν  τεθεί  το  2001,  προβλέπεται  μείωση  30% 
και στις τρεις κατηγορίες. 
 
Στο  πλαίσιο  των  προσπαθειών  της  να 
ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των 
εταιρικών  δραστηριοτήτων  της  στην  Ιαπωνία,  η 
Honda  έχει  καταρτίσει  μεσοπρόθεσμα  σχέδια  για 
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σχετικές με εταιρικές 
δραστηριότητες. 
 
Ένα  παράδειγμα  που  καλό  θα  ήταν  να  το 
ακολουθήσουν και άλλοι. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Η  ΕΥΡΩΠΗ  ΥΣΤΕΡΕΙ  ΣΕ  ΣΧΕΣΗ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥΣ  ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΤΗΣ,  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ  Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (EESC) 
 

 
 
Σε  Δελτίο  Τύπου  η  Ευρωπαϊκή  Οικονομική  και 
Κοινωνική  Επιτροπή  προειδοποιεί  ότι  δεν  έχει 
επιτευχθεί  η  αναμενόμενη  πρόοδος  προς  μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ.  
 
Η  προειδοποίηση  εκδόθηκε  μετά  από  γνωμοδότηση 
της Ευρωπαϊκή Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
σε  συζήτηση  για  τον  ενεργειακό  χάρτη  πορείας  το 
2050, ο οποίος εγκρίθηκε τέλη Μαΐου. 
 
Η ΕΕ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σκοπεύει να 
μειώσει  τις  εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου  κατά 
80‐95% έως το 2050, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 
ασφάλεια  και  η  ανταγωνιστικότητα  του  ενεργειακού 
εφοδιασμού. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή  δεν  πιέζει  για  νέους  μακροπρόθεσμους 
στόχους,  αλλά  πιέζει  για  σαφείς  μεσοπρόθεσμους 
στόχους  που  θα  οδηγήσουν  στην  επιθυμητή  πρόοδο 
τα επόμενα χρόνια. 
 
Η  Ευρωπαϊκή  Οικονομική  και  Κοινωνική  Επιτροπή 
υποστηρίζει  ότι,  οι  ενεργειακές  επενδύσεις 
χρειάζονται  δεκαετίες  για  να  εφαρμοστούν  και  να 
αποδώσουν  καρπούς,  έτσι  είναι  προς  το  συμφέρον 
της ΕΕ τα κράτη μέλη να θέσουν ενδεικτικούς στόχους 
για το 2030 και να τους στηρίξουν με τις κατάλληλες 
πολιτικές. 
 
Πηγή European Economic and Social Committee 
 
 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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Η ΕΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

 
Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  το  Συμβούλιο  και  η 
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  κατέληξαν  σε  πολιτική 
συμφωνία  για  την  οδηγία  για  την  ενεργειακή 
απόδοση.  Η  Επιτροπή  Μόνιμων  Αντιπροσώπων 
κατέληξε  σε  συμφωνία.  Η  αντίστροφη  μέτρηση  για 
την  επίτευξη  του  στόχου  20%  της  ενεργειακής 
απόδοσης  της  Ευρώπης  για  το  2020  έχει  αρχίσει. 
Χωρίς  την  οδηγία  για  την  ενεργειακή  απόδοση,  η 
Ευρώπη θα επιτύχει μόνο  το 10%  περίπου μέχρι  το 
2020.  Με  τα  νέα  νομικά  δεσμευτικά  μέτρα  που 
εις΄΄αγονται  με  τη  νέα  οδηγία  για  την  ενεργειακή 
απόδοση,  εκτιμάται  ότι  η  ΕΕ  θα  μπορεί  να  φθάσει 
περίπου το 17%.  
 
Η  οδηγία  για  την  ενεργειακή  απόδοση  φέρνει  σε 
ισχύ  νομικά  δεσμευτικά  μέτρα  για  να  εντείνει  τις 
προσπάθειες  των  κρατών  μελών  να  χρησιμοποιούν 
την ενέργεια πιο αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια 
της αλυσίδας της ενέργειας ‐ από τη μετατροπή της 
ενέργειας  και  τη  διανομή  της  μέχρι  την  τελική 
κατανάλωση της.  
 
Η Οδηγία μεταξύ άλλων προνοιών περιλαμβάνει:  
o νομική  υποχρέωση  να  θεσπιστούν 

υποχρεώσεις  ενεργειακής  απόδοσης 
συστημάτων  ή  μέτρων  πολιτικής  σε  όλα  τα 
κράτη  μέλη  επιφέροντας  βελτιώσεις  της 
ενεργειακής  απόδοσης  σε  βιομηχανίες 
νοικοκυριά και μεταφορές, 

o υποδειγματικό  ρόλο  που  θα  διαδραματίσει  ο 
δημόσιος τομέας, 

o το  δικαίωμα  των  καταναλωτών  να  γνωρίζουν 
πόση ενέργεια καταναλώνουν, 

o ενθάρρυνση  διενέργειας  ενεργειακών  ελέγχων 
από  τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  και  τα 
νοικοκυριά  και  την  υποχρέωση  για  τις  μεγάλες 
εταιρείες  να αξιολογήσουν  τις  δυνατότητες  της 
ενεργειακής τους εξοικονόμησης, 

o αυξημένη  αποτελεσματικότητα  στην  παραγωγή 
ενέργειας, μεταφορά και διανομή.  

 
Η  βελτιωμένη  ενεργειακή απόδοση  θα  βοηθήσει  την 
οικονομία  της  ΕΕ  να  είναι  πιο  ανταγωνιστική,  και  να 
δημιουργήσει  ανάπτυξη  έως  και  400.000  επιπλέον 
θέσεων εργασίας.  
 
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GÜNTHER OETTINGER XΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΔΗΓΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
 
Σε  Δελτίο  Τύπου,  ο  Επίτροπος  Ενέργειας,  ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι «για πρώτη φορά έχουμε νομικώς 
δεσμευτικά  μέτρα  ενεργειακής  απόδοσης  στην 
Ευρώπη. Τώρα η ΕΕ είναι σε πολύ καλύτερη θέση να 
επιτύχει  το  20%  του  στόχου  της  ενεργειακής 
απόδοσης  για  το  2020.  Τα  μέτρα  θα  μειώσουν  το 
λογαριασμό  ενέργειας  μας,  ενώ  παράλληλα 
δημιουργούν  περαιτέρω  ανάπτυξη  και  απασχόληση. 
Θα  τονώσει  τις  επενδύσεις  στον  τομέα  και  θα 
καταστήσει την χρήση ενέργειας πιο αποτελεσματική. 
Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  το  Συμβούλιο  έχουν 
διαδραματίσει  εποικοδομητικό  ρόλο  στην  εξεύρεση 
συμβιβασμού.  Επίσης  δείχνει  την  ικανότητα  της 
Ευρώπης  να  λάβει  αποφάσεις  σε  δύσκολες 
οικονομικές περιόδους». 
 
Πηγή European Commission  
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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. 
 
EUROGIA+:  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΕ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
 
Το  EUROGIA+  αποτελεί 
σύμπλεγμα  φορέων  (cluster) 
του  δικτύου  EUREKA,  το  οποίο 
στοχεύει  στην  ενίσχυση  της 

ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας  μέσω  της 

υποστήριξης  επιχειρήσεων,  ερευνητικών 
κέντρων και πανεπιστημίων για τη συμμετοχή 
τους  σε  διακρατικά  σχέδια  σχετικά  με  την 
ενέργεια  και  τις  τεχνολογίες  γενικής 
εφαρμογής.  Η  πρωτοβουλία  αυτή  ξεκίνησε  το  2008 
και  έχει  υποστηρίξει  με  επιτυχία  ερευνητικά  σχέδια 
αξίας  100  εκατ.  ευρώ  σε  πάνω  από  17  ευρωπαϊκές 
χώρες.  Απευθύνεται  σε  όλες  τις  καινοτόμες 
τεχνολογίες  ενέργειας  που  θα  μειώσουν  το 
αποτύπωμα  άνθρακα  κατά  την  παραγωγή  και  τη 
χρήση  ενέργειας  και  οι  οποίες  θα  αναπτύξουν  νέες 
τεχνολογίες  για  την  παραγωγή  ενέργειας,  όπως 
ηλιακή,  αιολική,  βιομάζα,  γεωθερμική,  ενεργειακή 
απόδοση, κλπ.  
 
Το  EUROGIA+  βασίζεται  σε  μια  προσέγγιση  από  τη 
βάση  προς  την  κορυφή,  δηλαδή  η  βιομηχανία,  οι 
μικρές  επιχειρήσεις,  τα  ερευνητικά  ινστιτούτα 
παρουσιάζουν  τις  δικές  τους  ιδέες  για  σχέδια  στην 
Τεχνική  Επιτροπή  του  EUROGIA+,  η  οποία  αξιολογεί 
και  ορίζει  τα  καλύτερα  σχέδια  για  χρηματοδότηση 
από  τις  εθνικές  αρχές.  Σημειώνεται  ότι  το EUROGIA+ 
δεν  παρέχει  χρηματοδότηση  για  σχέδια.  Η 
χρηματοδότηση  χορηγείται  μέσω  των  εθνικών 
προγραμμάτων  των  χωρών  μελών  του  EUREKA.  Η 
συμμετοχή στο EUROGIA+ προϋποθέτει τη συμμετοχή 
2  ή  περισσότερων  εταιρειών  από  2  διαφορετικές 
χώρες  μέλη  του  EUREKA∙  την  επίδειξη  τεχνικής 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
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καινοτομίας∙  την  ύπαρξη  ισχυρών  δεσμεύσεων  για 
εμπορική εκμετάλλευση. 
 
Η  διαδικασία  υποβολής  προτάσεων  σχεδίων  στο 
EUROGIA+  αποτελεί  μια  διαδικασία  υποβολής  και 
αξιολόγησης  σε  δυο  στάδια.  Η  πρώτη  φάση 
αποτελείται  από  τη  συμπλήρωση  και  υποβολή  της 
περιγραφής  του  σχεδίου  (ως  και  15  σελίδες),  ενώ 
στη δεύτερη φάση μετά την επιτυχή αξιολόγηση του 
προσχεδίου της πρότασης από την Τεχνική Επιτροπή, 
οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν  την  πλήρη  πρόταση  σχεδίου.  Εφόσον  η 
πρόταση  είναι  επιτυχής,  θα  απονεμηθεί  το  σήμα 
EUROGIA+  στο  σχέδιο.  Με  το  σήμα  EUROGIA+,  οι 
εταίροι του σχεδίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για  χρηματοδότηση  στις  χώρες  τους.  Η  παραπάνω 
διαδικασία διαρκεί μόνο 6 μήνες και οι αιτούντες θα 
μπορούν  να  λάβουν  χρηματοδότηση  αμέσως  μετά 
την απονομή του σήματος στις περισσότερες χώρες. 
 
Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  ανακοινώνονται  4 
προθεσμίες υποβολής προτάσεων στο EUROGIA+. Η 
επόμενη  προθεσμία  υποβολής  προτάσεων  είναι  η 
14η Σεπτεμβρίου 2012.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
 

 
 

PROFESSIONAL  CERTIFICATE  IN  STRATEGIC  ENVIRONMENTAL 

PLANNING  AND  SUSTAINABILITY,  2‐6  ΙΟΥΛΙΟΥ  2012, 
ΛΟΝΔΙΝΟ 

 
Το  πιστοποιητικό  αναγνωρίζεται  από  το  Chartered 
Management  Institute,  το  ηγετικό  όργανο  που 
απονέμει  διεθνώς  αναγνωρισμένα  προσόντα 
διαχείρισης και ηγεσίας. 

Το  πιστοποιημένο  πρόγραμμα  έχει  σχεδιαστεί  ειδικά 
για  όσους  ασχολούνται  με  το  περιβάλλον,  το 
σχεδιασμό και τη διαχείριση της αειφορίας.  
 
ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ TΟΝ ΉΛΙΟ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ  2012 ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 
 

 
 
Για άλλη μια φορά ηλιακά οχήματα θα αγωνιστούν με 
τον  ήλιο!  Η  εκδήλωση  συνδιοργανώνεται  από  το 
Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Νεαπόλεως  και  των  Δήμων  Πάφου  και  Γεροσκήπου. 
Τα  ηλιακά  οχήματα  θα  αγωνιστούν  στις  δημόσιες 
οδούς  Πάφου  και  Γεροσκήπου.  Οι  συμμετέχοντες 
φέτος θα είναι ένας συνδυασμός τοπικών και διεθνών 
σχολείων  και  πανεπιστημιακών  ομάδων,  που  έχουν 
σχεδιάσει,  κατασκευάσει,  οχήματα  που  θα 
αγωνιστούν αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια για την 
κίνησή τους.  
 
Ο  αγώνας  είναι  ανοικτός  σε  όσους  επιθυμούν  να  το 
παρακολουθήσουν την Κυριακή 8 Ιουλίου στην Πάφο. 
Τα  οχήματα  θα  ξεκινήσουν  από  το  Πανεπιστήμιο 
Νεάπολης στις 10:00  και θα τερματίσουν στο κάστρο 
της Πάφου, και η τελετή απονομής των βραβείων θα 
πραγματοποιηθεί στις 13:45. 
 
ΗΜΕΡΙΔΑ:  ΔΥΝΑΜΙΚΟ  ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
Στα πλαίσια το έργου E‐WAVΕ διοργανώνεται ημερίδα 
στις  9  Ιουλίου  2012,  09:00‐  14:00  στο  Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.  
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

http://www.eurogia.com/
http://www.environment.parlicentre.org/
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To  έργο  E‐WAVΕ  συγχρηματοδοτείται  στα  πλαίσια 
της Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009‐2010, του Ιδρύματος 
Προώθησης  Έρευνας  και  είναι  σχετικό  με  τις 
προοπτικές  αξιοποίησης  της  κυματικής  ενέργειας 
στην  Κύπρο.  Το  έργο  συντονίζει  το  Ωκεανογραφικό 
Κέντρο  (Πανεπιστήμιο  Κύπρου)  που  είναι  και  ο 
ανάδοχος  φορέας,  ενώ  ως  Συνεργαζόμενοι  Φορείς 
συμμετέχουν  το  Εθνικό  και  Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  το  Ενεργειακό  Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών,  το Ocean Analysis and Prediction 
Lab  –  USA  Naval  Postgraduate  School  και  η 
Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου. Το έργο ξεκίνησε 
τον  Ιανουάριο  του  2011  και  έχει  διάρκεια 
υλοποίησης 24 μήνες. 
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  για  τις  δηλώσεις 
συμμετοχής,  μπορείτε  να  επικοινωνήσετε με  τον κο 
Ορέστη  Κυριάκου,  στοιχεία  επικοινωνίας  τηλ.: 
22667716/26,  φαξ:  22667736  e‐mail: 
Orestis.Kyriakou@cea.org.cy  
 
ECOΔΟΜΗ & SOLAR BUILDING 2012 
17Η  ΈΚΘΕΣΗ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, 27‐30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΑΘΗΝΑ 
 
Με  την  εμπειρία  16  ετών  στην  διοργάνωση  της 
οικοδομικής έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ, η 17η 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. 
 
ΈΚΘΕΣΗ  CONSTRUCTIONS,  4‐7  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012, 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

 
 
Η  έκθεση  CONSTRUCTIONS  επιστρέφει  στην 
Λευκωσία,  όπου  πέρυσι  αγκαλιάστηκε  από 
επαγγελματίες και κοινό, ως η νέα, δυναμική έκθεση 
για  την  οικοδομή  και  την  Πράσινη  Δόμηση.  Φέτος 
παρουσιάζεται ακόμη πιο πλούσια, με  την προσθήκη 
του τομέα της Εσωτερικής Διακόσμησης, αλλά και με 
την  διεύρυνση  του  τομέα  της  Ενέργειας,  των 
Πράσινων Υλικών και τεχνολογιών. 
 
Μετά  την  επιτυχημένη  διοργάνωση  του  2011,  η 
ΕΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS ανοίγει και φέτος τις πύλες 
της,  4  με  7  Οκτωβρίου  2012,  στο  εκθεσιακό  κέντρο 
EXPO  CYPRUS,  στη  Λευκωσία,  (Χώρος  Διεθνούς 
Έκθεσης). 
 

http://kataskeves.com.gr/�
mailto:Orestis.Kyriakou@cea.org.cy
mailto:info@intrguide.gr
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 Η  ΕΚΘΕΣΗ  CONSTRUCTIONS  καλύπτει  το  πλήρες 
φάσμα  της  σύγχρονης  δόμησης  και  χωρίζεται  σε  3 
τμήματα: 

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. 

• Δομικά υλικά 
• Δόμηση & Διακόσμηση  
• Πράσινη Ενέργεια  

Εξασφαλίστε  από  τώρα  τη  συμμετοχή  σας,  στην 
πλέον  δυναμική  &  πολυθεματική  έκθεση  για  την 
Δόμηση στην Κύπρο. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.   

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.   
4TH ANNUAL GEOPOWER EUROPE CONFERENCE AND 
EXHIBITION, 4‐5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

 
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.  
  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.  

Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα πιο κάτω θέματα: 
• Διαχείριση Αστικών Συγκοινωνιών 
• Ασφάλεια Μεταφορών 
• Ευφυή Συστήματα Μεταφορών   
• Φιλικά  προς  το  περιβάλλον  Μέσων  Μαζικής 

Μεταφοράς 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  επικοινωνήσετε  με 
com@egec.org  

• Χρήσεων γης και μεταφορών Ολοκλήρωσης   
• Αποτελεσματική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ • Έλλειψη  Επενδύσεις  σε  Αστικές  Μεταφορές 
Έργων 

• Αναίρεση τροποποιήσεων  RENEWABLE ENERGY IN THE GCC COUNTRIES 
  RESOURCES, POTENTIAL, AND PROSPECTS 
Για περισσότερες πληροφορίες:  Imen Jeridi Bachellerie 
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.  

ISBN: 978‐9948‐490‐50‐0,  
232 σελίδες, Free download  

http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCode=GE1212HU&sSessionID=4770217ac0c3d1f96b31592073aa94fe-12900823�
http://kataskeves.com.gr/
mailto:vladislav.borovsky@flemingeurope.com
http://www.eurosolar.de/en/index.php?option=com_content&task=view&id=520&Itemid=147
mailto:com@egec.org

