Νοέμβριος 2009
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ (QUIZ)
Συνεχίζεται ο μηνιαίος
ηλεκτρονικός παιδικός
διαγωνισμός γνώσεων
(εκπαιδευτικό
κουίζ
ερωτήσεων)
του
Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών με
χρηματοδότηση
από
την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι
διαθέσιμος στην Παιδική Γωνιά στον
ιστόχωρο του Γραφείου μας
http://www.cea.org.cy . Στον διαγωνισμό
μπορούν να 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 θα αναδεικνύεται ένας
νικητής που απάντησε σωστά και στις 10
ερωτήσεις και θα του αποστέλλεται ένα
εκπαιδευτικό βραβείο. Επιθυμία μας είναι
να ενθαρρύνετε τα παιδιά να δοκιμάσουν
τις γνώσεις τους.
Για τον μήνα Νοέμβριο δεν βρέθηκε νικητής
που να απαντήσει σωστά και στις 10
ερωτήσεις. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών
αποφάσισε
να
αποστείλει
εκπαιδευτικό αναμνηστικό βραβείο για την
συμμετοχή τους σε 3 παιδιά που απάντησαν
σωστά σε 9 ερωτήσεις και είναι οι
παρακάτω:
• Λοίζος Θεοχάρους, Γ’ Τάξη, Α’ Δημοτικό
Σχολείο Μακεδονίτισσας
• Χρίστος Σιάλος, Γ΄Τάξη, Α΄Δημοτικό
Σχολείο Καϊμακλίου
• Μαρία Σταύρου, Τάξη Ε2, Δ’ Δημοτικό
Σχολείο Λακατάμιας
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που
συμμετείχαν!
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ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (RECAST) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
2002/91/ΕΚ
Όλα τα κτίρια που χτίζονται μετά από τις 31
Δεκεμβρίου 2020 πρέπει να έχουν τα υψηλά
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Οι δημόσιες
αρχές θα ανοίξουν το δρόμο δύο έτη νωρίτερα
και μέρος της χρηματοδότησης για αυτές τις
αλλαγές θα προέλθει από την ΕΕ. Αυτά είναι
μεταξύ άλλων ορισμένα από τα σημεία κλειδιά
μιας διαπραγμάτευσης που ολοκληρώθηκε την
Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009 μεταξύ του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Μέχρι το τέλος 2020 τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει
να εξασφαλίσουν ότι όλα τα πρόσφατα
κατασκευασμένα κτίρια έχουν υψηλή ενεργειακή
απόδοση, σύμφωνα με τους νέους κανόνες
που τίθενται με την αναθεώρηση της Οδηγίας
2002/91/ΕΚ. Οι ενεργειακές ανάγκες τους πρέπει
να καλυφθούν σε μια πολύ σημαντική έκταση
από τη χρήση των επιτόπιων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Η συμφωνία αυτή θεωρείται
πολύ μεγάλη πρόοδος για την ενίσχυση του
ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην προσπάθεια κατά
της κλιματικής αλλαγής.

3RD EUROPEAN RENEWABLE ENERGY
CONFERENCE, 16-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

POLICY

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16-17
Νοεμβρίου το 3ο ετήσιο διεθνές συνέδριο για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου ήταν
προσκεκλημένοι
ομιλητές
ανώτεροι
αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
εκπρόσωποι ευρωπαϊκών φορέων και της
βιομηχανίας τεχνολογιών ΑΠΕ. Το Ενεργειακό
Γραφείο
συμμετείχε
στις
εργασίες
του
Συνεδρίου.
Κατά τις εργασίες αναφέρθηκε ότι η ΕΕ θα
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να
καταστρώσει σήμερα το Χάρτη Πορείας για το
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2050. Οι καθυστερήσεις στη δράση ακόμη
και 10 ετών θα σήμαιναν αποτυχία του
στόχου μείωσης κατά 2 βαθμούς Κελσίου
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (γνωστή
ως έκθεση McKinsey).
Η ΕΕ δεν κατάφερε να επιτύχει τους
στόχους
του
2010,
αλλά
έχουν
πραγματοποιηθεί
σημαντικά
βήματα
προόδου τα οποία θέτουν γερές βάσεις
για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων
του 2020. Τα θεσμικά κενά που υπήρχαν
τώρα εξαλείφθηκαν με την υιοθέτηση της
Νέας Οδηγίας για την προώθηση της
ενέργειας
που
παράγεται
από
ανανεώσιμες πηγές 2009/28/ΕΚ μιας και
τίθενται τομεακοί στόχοι όχι μόνο για την
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ αλλά και της
ενέργειας από ΑΠΕ για θέρμανση/ψύξη και
τα βιοκαύσιμα μεταφορών.
Οι διατιμήσεις ηλεκτρικής παροχής Feed-in
Tariffs (μέσω κρατικών επιδοτήσεων)
αποδείχθηκε ένας καλός τρόπος να
προωθούνται οι ΑΠΕ μιας και παρέχει ένα
σταθερό και μόνιμο κίνητρο, και δεν
περιέχει
μεγάλο
κίνδυνο
για
τους
επενδυτές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ INTERREG III ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων
5/10/2009 - 7/12/2009
Περιγραφή Μέτρου
• Ανταγωνιστικότητα
• Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
• Προσβασιμότητα και Ασφάλεια
Τελικοί Δικαιούχοι
• εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές
δημόσιες αρχές,
• οργανισμοί δημοσίου δικαίου,
• ιδιωτικοί οργανισμοί
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7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Προσκλήσεις
υποβολής
προτάσεων
βάσει
των
προγραμμάτων εργασίας για το
2009
και
2010
του
7ου
προγράμματος-πλαισίου
δραστηριοτήτων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fus
eaction=UserSite.FP7CallsPage

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
7-18 Δεκεμβρίου 2009
Σύνοδος κορυφής της
Κοπεγχάγης
Κορυφαίοι
αξιωματούχοι
(αντιπρόσωποι από 192
χώρες) συναντώνται τα
τελευταία δύο χρόνια, στο πλαίσιο ενός «οδικού
χάρτη» με τελικό προορισμό τη διάσκεψη της
Κοπεγχάγης η οποία θα καταρτίσει τη νέα
διεθνή σύμβαση για το κλίμα, σε αντικατάσταση
του Πρωτοκόλλου του Κιότο και για την περίοδο
από το 2012 και μετά.
11-12 Δεκεμβρίου 2009
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Θέματα Προώθησης
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην
Μεσόγειο – DISTRES

Θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton στη
Λευκωσία Ευρωπαϊκό Συνέδριο για θέματα
προώθησης
των
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας στη Μεσόγειο (DISTRES). Το Συνέδριο
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να φέρει σε
επαφή ερευνητές, παράγοντες του πολιτικού και
ενεργειακού τομέα, ακαδημαϊκούς, στελέχη
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χρηματοδοτικών οργανισμών, φορείς του
Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης
και όσους ενδιαφέρονται για τις τρέχουσες
εξελίξεις
και
τις
προοπτικές
στον
ενεργειακό τομέα και ειδικότερα στους
τομείς των ηλιακών θερμικών συστημάτων
ηλεκτροπαραγωγής
και
των
φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Πληροφορίες
για
το
λεπτομερές
πρόγραμμα του συνεδρίου και για
εγγραφή συμμετοχή στο Συνέδριο δίνονται
στην ιστοσελίδα:
http://www.cyprusconferences.org/distre
s ή στο τηλέφωνο 22591900.
10-12 Δεκεμβρίου 2009
Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και
νομοθεσία
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση
και κατάρτιση των μηχανικών, στελεχών
των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, για
την
περιβαλλοντική
πολιτική
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές
νομοθεσίες που εφαρμόζονται στην
Κύπρο. Γίνεται εκτενής αναφορά στο
περιβαλλοντικό σύστημα της Κύπρου και
ανάλυση
της
νομοθεσίας
για
τις
Περιβαλλοντικές Μελέτες.
Στο: EdITC Conference Center, Λευκωσία
Πληροφορίες και λεπτομέρειες στο ΕΤΕΚ
22877644 και cyprus@etek.org.cy

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

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

3

