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ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΟ ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ! 

Εκπρόσωπος του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 

συνόδευσε μαθητές Δημοτικών Σχολειών του Δήμου Αγλαντζιάς 

σε διαδρομές γνωριμίας με το λεωφορείο. Στόχος των 

διαδρομών αυτών είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις 

δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης τους, πολλοί από τους 

οποίους δε χρησιμοποίησαν ποτέ τα αστικά λεωφορεία για τις 

μετακινήσεις τους. 

Οι μαθητές παίρνουν το λεωφορείο από τη στάση που 

βρίσκεται έξω από το σχολείο τους με τελικό προορισμό το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο ή τη 

Λεβέντειο Πινακοθήκη, στην παλιά Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής γίνεται συζήτηση με 

τους μαθητές για τα πλεονεκτήματα του λεωφορείου και για τους λόγους που οι Κύπριοι δε 

χρησιμοποιούμε το λεωφορείο για τις μετακινήσεις μας στην πόλη. Οι διαδρομές αυτές είναι μια 

πρωτοβουλία του Δήμου Αγλαντζιάς, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και 

τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ). 

 

ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ”  

Οι κάτοικοι της κοινότητας Ακακίου είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν για τις λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 

εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους σε διάλεξη που 

πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 2016, στο Ακάκι. 

Στη διάλεξη παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες για ενεργειακή 

αναβάθμιση κτιρίων με την ενίσχυση του Σχεδίου «Εξοικονομώ –Αναβαθμίζω», αλλά και απλές 

πρακτικές εφαρμογές για ορθολογιστική χρήση της ενέργειας.  

Ομιλητές της διάλεξης ήταν ο Δρ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, λέκτορας στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και εκπρόσωπος του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.  

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ” 

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2016 συνάντηση 

στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Υποστηρίζοντας επενδύσεις 

στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης”. Η συνάντηση 

διοργανώθηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 

το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Αναδόμηση και την Ανάπτυξη 

(EBRD), με την στήριξη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και της Υπηρεσίας 

Ενέργειας. 

Στόχος της συνάντησης ήταν να αναδειχθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ενεργειακής 

απόδοσης και να εντοπιστούν οι τρόποι με τους οποίους θα δοθεί λύση στα προβλήματα τα οποία 

αντιμετωπίζει η κυπριακή αγορά στην προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της 

εξοικονόμησης ενέργειας. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τραπεζικά ιδρύματα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, αρμόδια 

κυβερνητικά τμήματα και συνδέσμους επιχειρηματιών και επαγγελματιών. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ENERFUND, το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο «Ορίζοντας 2020» και υποστηρίζεται από το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και το ΕΤΕΚ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου.   

 

ΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ" 

Διοργανώθηκε στις 9 Απριλίου 2016 από τον Δήμο 

Λευκωσίας και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 

Πολιτών ημερίδα με θέμα τον βιοκλιματικό σχεδιασμό 

και  τις λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση 

κατοικιών. 

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των δημοτών της πόλης για θέματα 

ενέργειας και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν στη γενικότερη προστασία 

του περιβάλλοντος. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σημαντικά θέματα 

εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι, αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και για 

τον βιοκλιματικό κήπο και σχεδιασμό κτιρίων.  

Στο τέλος της εκδήλωσης κληρώθηκαν δύο μετρητές ενέργειας και όλοι είχαν την ευκαιρία να 

πάρουν στο σπίτι τους δενδρύλλια λυγαριάς, τα οποία παρείχε το Τμήμα Δασών. 

http://www.enerfund.eu/
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LET’S DO IT CYPRUS! 2016 

Το «Let’s do it Cyprus!» είναι μέρος της καμπάνιας «Let’s do it World!», μιας παγκόσμιας 

εκστρατείας καθαρισμού, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές και αστικές περιοχές του κόσμου 

από σκουπίδια. Είναι το μεγαλύτερο εθελοντικό πρόγραμμα και η μεγαλύτερη κίνηση πολιτών, που 

έχει οργανωθεί ποτέ στον κόσμο. Η ιδέα για αυτή την κινητοποίηση γεννήθηκε το 2008 στην 

Εσθονία. Σήμερα στο «Let’s do it World!» συμμετέχουν πέραν των 100 χωρών, ανάμεσά τους και η 

Κύπρος. 

Στην Κύπρο η εκστρατεία διοργανώνεται από την ομάδα του «Let’s do it Cyprus!» και το γραφείο της 

Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κας Ιωάννας Παναγιώτου, η οποία έχει θέσει τη δράση αυτή υπό την 

αιγίδα της. 

Η εκστρατεία «Let’s do it Cyprus! – Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μία μέρα» πραγματοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια της εβδομάδας 3-10 Απριλίου 2016, ενώ η κορύφωσή της πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 

10 Απριλίου 2016. Το προσωπικό του Ενεργειακού Γραφείου συμμετείχε στη φετινή εκστρατεία 

καθαρισμού, όπως και στις προηγούμενες, και καθάρισε την περιοχή της Φανερωμένης, στην εντός 

των τειχών Λευκωσία. 

 

 

 

 

 

 

Στις τρεις προηγούμενες εκστρατείες καθαρισμού, το 2012, το 2014 και το 2015 οι συμμετοχές των 

εθελοντών ανήλθαν περίπου στις 4.000, 10.000 και 9.500 αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της 

εκστρατείας του 2014 είχαν περισυλλέγει 25.541Kg σύμμεικτα σκουπίδια και 7.000Kg ανακυκλώσιμα 

από 708 σημεία καθαρισμού, ενώ το 2015 είχαν περισυλλέγει 23.000κg σύμμεικτα σκουπίδια και 

3.000kg ανακυκλώσιμα.  

Φέτος, ο τελικός αριθμός εθελοντών ήταν 15.047, ενώ έχουν περισυλλέγει 19.500kg σύμμεικτα 

σκουπίδια και 2.800kg ανακυκλώσιμα. Επίσης, περισσότερα από 100 λάστιχα αυτοκινήτων έχουν 

μαζευτεί από φυσικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του βυθού της θάλασσας.  

Το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος εκφράζει θερμές ευχαριστίες στις τοπικές αρχές, τις 

περιβαλλοντικές και εθελοντικές οργανώσεις, τα τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου και 

ημιδημόσιου τομέα, τους οργανισμούς και επιχειρήσεις, τα πολιτικά κόμματα, τα σχολεία, την 
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Εθνική Φρουρά και όλους τους πολίτες που έδρασαν, ούτως ώστε αυτή η παγκύπρια εκστρατεία να 

γίνει πραγματικότητα. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 160 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΈΡΓΟΥ FIESTA 

Ο Δήμος Λάρνακας συμμετέχει στο έργο FIESTA, το οποίο ξεκίνησε  τον Οκτώβριο του 

2014 και θα διαρκέσει τρία έτη. Στο πρόγραμμα FIESTA συμμετέχουν 19 εταίροι 

από πέντε Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Βουλγαρία 

και Κύπρο). 

Στα πλαίσια του έργου θα εκπονηθούν 2.100 έλεγχοι κατανάλωσης 

ενέργειας στην Ευρώπη, κυρίως σε οικογένειες με παιδιά, οι οποίες 

έχουν συνήθως ιδιαίτερα υψηλές ενεργειακές ανάγκες, με σκοπό την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των ενεργειακών τους δαπανών. Για 

την υλοποίηση των ελέγχων θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου 

FIESTA.  

Οι ενδιαφερόμενες οικογένειες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ή να λάβουν 

επιπρόσθετες πληροφορίες για τους ελέγχους ενεργειακής κατανάλωσης που θα 

πραγματοποιηθούν, μέσω της ιστοσελίδας του έργου http://www.fiesta-audit.eu/el/ ή τηλεφωνικώς 

στο 24816556 ή να επισκεφθούν το Γραφείο Υποστήριξης του Δήμου Λάρνακας στον 3ο όροφο του 

Δημοτικού Μεγάρου Λάρνακας. 

ΈΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 

Στις 12 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η έναρξη 

του 3ου δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος για 

τους εγκαταστάτες θερμομόνωσης. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού προγράμματος WE-Qualify “Βελτίωση 

δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για 

κατασκευή κτιρίων με βελτιωμένη ενεργειακή 

απόδοση", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» μέσω του «Build Up Skills – Πυλώνας II». 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν 28 άτομα, προερχόμενα από την οικοδομική βιομηχανία. 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 33 ώρες, εκ των οποίων οι 24 αφορούν το θεωρητικό 

μέρος και οι εννέα ώρες την πρακτική εξάσκηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου.  

 

http://www.fiesta-audit.eu/el/
http://www.cea.org.cy/we_qualify/
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ΗΜΕΡΙΔΑ “ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ” 

Διοργανώθηκε την Τετάρτη 13 

Απριλίου 2016 στην αίθουσα 

διαλέξεων της Ομοσπονδίας 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

(ΟΕΒ), ημερίδα με τίτλο "Ηλιακά 

θερμικά συστήματα και 

πρότυπα", από την Ένωση 

Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ), την ΟΕΒ και το 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Μετά το πέρας της ημερίδας, οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη 

δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ενέργειας του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
      

ENERFUND – ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ 

Το ENERFUND είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη και την προώθηση ενός 

εργαλείου με σκοπό την αξιοποίηση του από τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα των κτιρίων, 

ούτως ώστε να τους υποστηρίζει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον καθορισμό στρατηγικής 

για τις ενεργειακές ανακαινίσεις και τη χρηματοδότησή τους.  

Το έργο ENERFUND χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» και έχει θέσει ένα φιλόδοξο στόχο ο οποίος είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης 

επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

το εταιρικό σχήμα του έργου προσανατολίζεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) ευαισθητοποίηση του 

κοινού και οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς τις επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, (β) εντοπισμός 

και αξιολόγηση χρηματοδοτικών εργαλείων και κίνητρων για τις ενεργειακές ανακαινίσεις και (γ) 

αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα των ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων. 

Η ενδελεχής αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης των εμποδίων και των αναγκών στον τομέα των 

κτιρίων αναμένεται να τροφοδοτήσει το εργαλείο του ENERFUND με τις απαραίτητες πληροφορίες, 

ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στους στόχους του έργου. Το 

εργαλείο θα προωθηθεί στα πλαίσια του έργου και ο αντίκτυπος του θα προσμετρηθεί και θα 

αξιολογηθεί. 

Το εταιρικό σχήμα συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και αποτελείται από 15 

εταίρους που εκπροσωπούν 12 Ευρωπαϊκά Κράτη μέλη. Απαρτίζεται από πανεπιστήμια (ΤΕΠΑΚ και 

το Πανεπιστήμιο του Άλμποργκ στη Δανία), δύο ιδιωτικές εταιρίες με εξειδίκευση στην ανάπτυξη 

ψηφιακών βάσεων δεδομένων και διεπαφών χαρτογράφησης (ENERMAP από Κύπρο και το Energy 

Action από Ιρλανδία), το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκηση της Ρουμανίας 

καθώς και 10 Ενεργειακά Γραφεία, ΜΚΟ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ιδρύματα: Το Κέντρο 
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Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της Ρουμανίας, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, το SERA 

Energy & Resources E.U από την Αυστρία, το Ενεργειακό Κέντρο της Μπρατισλάβας, το Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την Ελλάδα, το Severn Wye Energy Agency από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, το Ινστιτούτο για τα Κτίρια στη Βαλένθια, το Γραφείο για την Αειφόρο Ενεργειακή 

Ανάπτυξη στη Βουλγαρία, το Ινστιτούτο Jozef Stefan από τη Σλοβενία και το ENERGIES 2050 από τη 

Γαλλία. 

Όλοι οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν στοχεύοντας στη διευκόλυνση και την ενίσχυση των 

επενδύσεων, εντοπίζοντας αγορές οι οποίες προσφέρουν ιδανικές ευκαιρίες για ενεργειακές 

ανακαινίσεις κτιρίων. Το ENERFUND επενδύει στην εμπειρογνωμοσύνη και την εξειδίκευση που 

υπάρχει ανάμεσα στο εταιρικό σχήμα για την ανάπτυξη και την προώθηση του εργαλείου του 

ENERFUND. Το εργαλείο αυτό θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο με φιλική για το χρήστη μορφή και 

διαδραστική απεικόνιση χάρτη και δεδομένων. Το εργαλείο αναμένεται να διευκολύνει τους 

εμπλεκόμενους φορείς στον καθορισμό στρατηγικών και στη λήψη αποφάσεων για τις ενεργειακές 

ανακαινίσεις. 

Το έργο ENERFUND θα έχει διάρκεια 3 χρόνια και έχει επίσημα ξεκινήσει τις εργασίες του με την 

εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 στη Λεμεσό, στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου ή επικοινωνήστε με τον 

συντονιστή του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexandros@energylab.ac.cy. 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ» ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΟ DISNEY WORLD 

Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο που σχηματίζει την 

όψη του Μίκυ Μάους τροφοδοτεί με καθαρή, 

ηλιακή ενέργεια τις τεράστιες εγκαταστάσεις του 

Disney World στο Ορλάντο της Φλόριντα. 

Ο «φωτοβολταϊκός» Μίκυ Μάους αποτελείται 

από 48.000 πάνελ εγκατεστημένα σε μια έκταση 

90 στρεμμάτων και έχει ισχύ πέντε μεγαβάτ, 

επαρκή για να ηλεκτροδοτήσει 820 νοικοκυριά. 

Τα πάνελ δεν τροφοδοτούν μόνο το Disney World, αλλά και τις γύρω ξενοδοχειακές μονάδες. 

Η κατασκευή του πάρκου εντάσσεται στα σχέδια της Disney για μείωση του περιβαλλοντικού της 

αποτυπώματος κατά το ήμισυ μέχρι το 2020. 

Μπορείτε να δείτε σχετικό βίντεο πατώντας εδώ. 

 

 

http://www.enerfund.eu/
mailto:alexandros@energylab.ac.cy
https://www.youtube.com/watch?v=AHO5F3bjBTo
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΈΡΓΑ  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μία νέα διαδικτυακή πύλη 

αναζήτησης επενδυτών για ευρωπαϊκά προγράμματα (European 

Investment Project Portal-EIPP). Σκοπός της πύλης αυτής είναι η 

εξεύρεση επενδύσεων από όλο τον κόσμο για υλοποίηση μεγάλων 

ευρωπαϊκών έργων. Μέσω του EIPP, οι πιθανοί επενδυτές θα έχουν την 

ευκαιρία να αναζητούν πιθανά έργα που θα τους ενδιέφερε να 

χρηματοδοτήσουν και να παραμένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις γύρω από αυτά. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
      

Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑ! ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκηρύξει Δημόσια Διαβούλευση για την ανάπτυξη 

συνολικής και ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την 

Ανταγωνιστικότητα της Ενεργειακής Ένωσης. 

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των ιδιωτικών 

και δημόσιων οργανισμών, όσον αφορά την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 

έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα για την Ενεργειακή Ένωση.  

Η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση είναι ιδιαίτερα καθοριστική 

για την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών στόχων για δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, παρέχοντας σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες 

λύσεις στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα 

όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και των μεταφορών, 

αλλά και της βιομηχανίας, της γεωργίας/βιοοικονομίας και του κατασκευαστικού τομέα. 

Οι απόψεις που θα υποβληθούν θα τύχουν ανάλυσης και θα ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξης 

της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την Έρευνα, την Καινοτομία  και την Ανταγωνιστικότητα της 

Ενεργειακής Ένωσης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016. Περαιτέρω 

στοχευμένες διαδικασίες διαβούλευσης με συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους για την ενέργεια και 

τις μεταφορές θα πραγματοποιηθούν μέσω υφιστάμενων φόρουμ, καθώς και μέσα από τη 

δημιουργία ομάδων εμπειρογνωμόνων.  

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση πατώντας σε αυτό τον σύνδεσμό. 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ENERGY_UNION_RIC_STRATEGY
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ - 

EMAS  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής 

Κρατικών Χορηγιών 2016 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με βάση τον Κανονισμό ΕΚ/1221/ για 

το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Το Σχέδιο 

αφορά την παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των 

οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σχέδιο 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το EMAS, το οποίο στοχεύει στην 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων/οργανισμών, τη 

μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. 

Για σκοπούς ευρύτερης διάδοσης του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου στην Κύπρο, 

παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τα μέλη και τους πελάτες σας, τόσο για το σχέδιο χορηγιών, όσο 

και για τα οφέλη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τόσο οικονομικά όσο και 

περιβαλλοντικά.  

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου 2016. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις/οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης 

στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία. Ο Οδηγός του Σχεδίου και 

τα έντυπα αίτησης για καταχώριση στο μητρώο και παροχή της κρατικής ενίσχυσης, είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση 

www.moa.gov.cy/environment (Έντυπα Αιτήσεων > Αειφόρος Ανάπτυξη). 

HORIZON 2020, ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016-2017 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει τα επόμενα δύο χρόνια 16 

δισεκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία, μέσω του 

χρηματοδοτικού προγράμματος Horizon 2020. Το νέο Πρόγραμμα 

Εργασίας 2016-2017, που υιοθετήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015 

προσφέρει πολλές χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέσα από μια σειρά προσκλήσεων για υποβολή 

προτάσεων, δημόσιων συμβάσεων και άλλων δράσεων, όπως τα Βραβεία Horizon, που όλα μαζί 

καλύπτουν σχεδόν 600 θέματα.  

Το νέο πρόγραμμα εργασίας που αφορά στην ενέργεια έχει τον τίτλο «Ασφαλής, Καθαρή και 

Αποδοτική Ενέργεια» και χρηματοδοτεί προγράμματα για την ενέργεια κάτω από τους άξονες 

«ενεργειακή αποδοτικότητα» και «ανταγωνιστική οικονομία χαμηλού άνθρακα». 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

http://www.moa.gov.cy/environment
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Ολόκληρο το πρόγραμμα εργασίας για την ενέργεια, όπως και λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες 

υποβολής προτάσεων μπορείτε να δείτε εδώ. 

 

BALKAN-MED 2014‐2020: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Το νέο πρόγραμμα Balkan‐Mediterranean 2014‐2020 

αποτελεί ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας 

που απευθύνεται σε εταίρους από τρεις χώρες μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Κύπρο και 

Βουλγαρία) και από δύο υπό ένταξη χώρες (Αλβανία 

και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας).     

Το πρόγραμμα Balkan-Med συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) και θα διαθέσει συνολικά 

39.727.654 ευρώ.  

Οι προτάσεις για υποβολή έργων πρέπει να εμπίπτουν στους δύο άξονες προτεραιότητας 

(Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία και Περιβάλλον). 

Η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έχει ήδη ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Απριλίου 2016.  

Περισσότερες πληροφορίες για την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος μπορείτε να βρείτε σε 

αυτό το σύνδεσμο. 

 
INTERREG EUROPE: ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Interreg 

Europe, έχει ανακοινωθεί η δεύτερη πρόσκληση για υποβολή 

προτάσεων έργων, τα οποία θα εμπίπτουν σε μία από τις εξής 

κατηγορίες: 

1. Έρευνα και καινοτομία 

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

3. Οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

4. Περιβάλλον και διαχείριση πόρων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 5 Απριλίου μέχρι τις 13 

Μαΐου 2016.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο. 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-energy_en.pdf
http://www.interreg.gr/images/news-en/Balkan-Mediterranean/161215/BMP_1stCallForProposals.pdf
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/31/application-dates-for-second-call-published/
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ URBACT ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ  

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής 

Πολιτικής δημοσιεύει την πρώτη προκήρυξη της 

πρωτοβουλίας URBACT INNOVATIVE ACTIONS. Το 

ποσό της πρώτης προκήρυξης ανέρχεται σε 80 εκ. 

ευρώ και επικεντρώνεται στα ακόλουθα τέσσερα θέματα: 

• Ενεργειακή μετάβαση 

• Αστική φτώχεια (με έμφαση στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές) 

• Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων 

• Απασχόληση και δεξιότητες στην τοπική οικονομία 

Η πρωτοβουλία URBACT INNOVATIVE ACTIONS προσβλέπει στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων για 

την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστικές αρχές. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας είναι 371 εκ. ευρώ για την περίοδο 2015-2020. Τα έργα που θα 

επιλεγούν θα έχουν μέγιστο προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ  από κοινοτική συνδρομή (ΕΤΠΑ), με μέγιστο 

ποσοστό συγχρηματοδότησης 80% και διάρκεια υλοποίησης  έως τρία έτη.  

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία URBACT INNOVATIVE ACTIONS, επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας, http://www.uia-initiative.eu/.  

 

ΔΙΚΤΥΟ SOLAR-ERA.NET   

Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET που δραστηριοποιείται στον 

τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από Ηλιακή 

Ενέργεια, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας, ανακοίνωσε Κοινή Διεθνική Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων.   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, στο τηλέφωνο 

22205033. 

 

URBACT III – ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Από το 2002, το URBACT αποτελεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Εδαφικής Συνεργασίας για την προώθηση της ολοκληρωμένης και 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και 

την Ελβετία. Το URBACT είναι όργανο της Πολιτικής Συνοχής, 

συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΤΠΑ) και τα Κράτη Μέλη/Κράτη Εταίρους.  

Μετά το URBACT Ι και ΙΙ, το URBACT ΙΙΙ, με συνολικό προϋπολογισμό 96,3 εκ. ευρώ, θα συνεχίσει να 

προωθεί την ολοκληρωμένη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να συμβάλλει στην υλοποίηση της 

http://www.uia-initiative.eu/
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στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Μέσω της δικτύωσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της 

κεφαλαιοποίησης ορθών πρακτικών, θα στηρίξει τους διαμορφωτές πολιτικής και τους εταίρους σε 

θέματα αστικής ανάπτυξης στην ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Στα δίκτυα του URBACT οι πόλεις μοιράζονται τις εμπειρίες τους και μαθαίνουν η μία από την άλλη, 

αποκομίζουν γνώσεις και μεταφέρουν ορθές πρακτικές για την ενίσχυση της αστικής τους πολιτικής.  

Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για δημιουργία δικτύων έχει ήδη ανοίξει και οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 22 Ιουνίου 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό τον σύνδεσμό. 

 

 

 

 

 

5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MSE, 5-6 ΜΑΪΟΥ 2016 

Διοργανώνεται και φέτος το 5ο Διεθνές 

Συνέδριο MSE για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, στις 5-6 

Μαΐου 2016, στο Ξενοδοχείο Hilton στη 

Λευκωσία. 

Το διεθνές συνέδριο διοργανώνεται για πέμπτη φορά με μεγάλη επιτυχία και αποτελεί μία πολύ 

σημαντική διοργάνωση λόγω της ευκαιρίας που παρέχει σε συνέδρους από διάφορους τομείς για 

ανταλλαγή εμπειριών, και μεταφορά νέων γνώσεων και πληροφοριών. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να 

φέρει σε επαφή όλους τους βασικούς φορείς που ενδιαφέρονται για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τα συμβατικά καύσιμα: βιομηχανία, εμπειρογνώμονες, 

ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικές αρχές κ.λπ.  

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, 8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης 

με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων – Κατοικίες”, στις 8-9 

Ιουνίου 2016, διάρκειας 14 ωρών, στην Αίθουσα Διαλέξεων 1 του 

Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. Το σεμινάριο στοχεύει στην 

παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση 

υφιστάμενων εμπορικών κτιρίων. Επιχορηγούμενο από ΑνΑΔ. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

http://urbact.eu/urbact-glance
http://www.mse.com.cy/energy
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Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, 

www.cea.org.cy. Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την κα Μαρία Ιωαννίδου, στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726, ή μέσω email: 

maria.ioannidou@cea.org.cy. 

 

3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RENEWABLE ENERGY GAS TECHNOLOGY (REGATEC), 10-11 ΜΑΪΟΥ 2016, ΜΑΛΜΟ, ΣΟΥΗΔΙΑ 

To 3o Διεθνές Συνέδριο REGATEC 2016, που θα πραγματοποιηθεί 

στις 10-11 Μαΐου στην πόλη Μάλμο της Σουηδίας, εστιάζει στην 

παραγωγή βιομεθανίου μέσω μικροβιακών και θερμοχημικών 

μετατροπών της βιομάζας και των αποβλήτων, στην αεριοποίηση 

βιομάζας για την συμπαραγωγή δροσισμού και θερμότητας και στην κρυογονική 

αναβάθμιση/υγροποίηση. 

Υπάρχουν πολλές συνέργειες μεταξύ των μικροβιακών και θερμοχημικών διαδρομών βιομεθανίου 

που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί και το REGATEC 2016 φιλοδοξεί να συμβάλει στη συνεργασία και 

στην αλληλεπίδραση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας ως προς την προώθηση 

νέων, εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης βιομάζας και βιοαερίου για ενεργειακούς σκοπούς.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, πατήστε εδώ. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ISBEMCY, ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔ, 12-13 ΜΑΪΟΥ 2016  

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης 

“Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy”, στις 12-13 Μαΐου 2016, 

διάρκειας 14 ωρών, στην Αίθουσα Διαλέξεων 2 του Ενεργειακού Γραφείου 

Κυπρίων Πολιτών, επιχορηγούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Το σεμινάριο στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων σχετικά 

με μεθοδολογία και το λογισμικό iSBEMcy.  

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου 

Κυπρίων Πολιτών, www.cea.org.cy. Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Ιωαννίδου, στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726 ή 

μέσω email: maria.ioannidou@cea.org.cy. 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σας 

προσκαλεί στην ημερίδα «Εκμηδενίζοντας την κατανάλωση ενέργειας στα σχολεία», 

http://www.cea.org.cy/
mailto:maria.ioannidou@cea.org.cy
http://regatec.org/
http://www.cea.org.cy/
mailto:maria.ioannidou@cea.org.cy
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που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 1η Ιουνίου 2016,  στο χώρο στέγασης του Europe Direct 

Λάρνακας (αναπαλαιωμένο κτήριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας, στην Πλατεία Βασιλέως 

Παύλου, έναντι Μουσείου Πιερίδη και Περιπτέρου ΚΟΤ, στη Λάρνακα).  

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο 24620993 ή στο email 

europedirectlarnaca@cytanet.com.cy.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδιο 

Λειτουργό του Europe Direct Δήμου Λάρνακας, κ. Μυρτώ Κατσούρη στο τηλέφωνο 24620993.  

 

EU GREEN WEEK: 30 ΜΑΪΟΥ – 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

H Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2016 ορίστηκε για 

τις 30 Μαΐου – 3 Ιουνίου και έχοντας ως σύνθημα 

«Επενδύοντας για ένα πιο πράσινο μέλλον», 

ευελπιστεί να συμβάλει στην προώθηση της 

έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης στην Ευρώπη.  

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
      

ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ”, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ως αρμόδια αρχή για την 

προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, ανακοινώνει τη 

διεξαγωγή μαθητικού διαγωνισμού για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών 

Σχολών, για την παραγωγή σύντομου βίντεο με θέμα τις «Πράσινες 

Μεταφορές και Βιώσιμη Ενέργεια για όλους». Το βίντεο που θα 

πάρει την πρώτη θέση θα αποτελέσει το διαφημιστικό σποτ της 

εκδήλωσης και θα βραβευτεί με το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.  

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2016, στο πάρκο της 

Ακρόπολης. Η εκδήλωση αποτελεί την εθνική συνεισφορά στην 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

EUSEW στον ακόλουθο σύνδεσμο http://eusew.eu/energy-days/green-transport-and-sustainable-

energy-all. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον μαθητικό διαγωνισμό και την εκδήλωση, μπορείτε να βρείτε σε 

αυτό τον σύνδεσμο. 

 

mailto:europedirectlarnaca@cytanet.com.cy
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index_en.html
http://eusew.eu/energy-days/green-transport-and-sustainable-energy-all
http://eusew.eu/energy-days/green-transport-and-sustainable-energy-all
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/8EFDF63A6677F55FC2257FB9002CA42C?OpenDocument
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 13- 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Η Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2016 θα 

πραγματοποιηθεί στις 13-17 Ιουνίου 2016. Οι 

Ημέρες Ενέργειας μπορούν να διοργανωθούν και 

τοπικά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μήνα Ιουνίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή στις διάφορες εκδηλώσεις, δηλώσεις συμμετοχής, αλλά και 

υποβολής εθνικής εκδήλωσης πατήστε εδώ. 

 

 

 

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES AND TECHNOLOGIES: PROCESS DESIGN AND OPERATION 

Martín, Mariano (Ed.) (2016). Alternative Energy Sources and Technologies: Process Design and 

Operation. Springer. 

 

eBook €107,09 (ISBN 978-3-319-28752-2) 

Βιβλίο €129,99 (ISBN 978-3-319-28750-8) 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 

http://eusew.eu/apply-award

