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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Στον ιστόχωρο του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 
Πολιτών  είναι  διαθέσιμα  τα  τοπικά  ενεργειακά 
ισοζυγια για Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου για 
το  έτος  2009  όπου  υπήρχαν  συνολικά  διαθέσιμα 
στοιχεία.  

 
Μπορείτε  να  περιηγηθείτε  και  να  δείτε  την 
συνολική  κατανάλωση  ενέργειας  σε  toe  (Τόνους 
ισοδύναμου  πετρελαίου)  στην  περιοχή  που 
διαμένετε  και  το  είδος  καυσίμου,  καθώς  και  την 
κατανομή της κατανάλωσης ανά τομέα. 
 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ (ON LINE QUIZ)  
 

Το  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων 
Πολιτών  συνεχίζει  και  για  αυτή 
την  ακαδημαϊκή  χρονιά  2011‐
2012  το  διμηνιαίο  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. 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  τους  μήνες  Μαρτίου‐Απριλίου  2012,  νικήτρια 
αναδείχθηκε η:  

• Τόνια  Χαρά  Μυλωνά,  Τάξη  Ε’2,  Δημοτικό 
Σχολείο Βεργίνας 

Επικροτούμε  την  προσπάθεια  όλων  των  παιδιών  που 
έλαβαν μέρος! 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΕ  5  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Οι  μαθητές  επιλεγμένων  δημοτικών  σχολείων  Β’ 
Αραδίππου,  Πεύκιος  Γεωργιάδης,  Γ’  Σωτήρας,  Β’ 
Γεροσκήπου  και  Α’  Λεμεσού,  θα  παρακολουθήσουν 
αρχικά  εκπαιδευτικές  παρουσιάσεις  απλών  μεθόδων 
εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία τους.  
 
Θα κληθούν στη συνέχεια μέσω φύλλων εργασίας που 
θα  τους  δοθούν  να  τις  εφαρμόσουν  για  συγκεκριμένο 
χρονικό  διάστημα  στο  σχολείο  τους  και  θα  πρέπει  να 
τηρούν  αρχείο  με  στοιχεία  για  την  κατανάλωση 
ηλεκτρικής  ενέργειας  ανα  τακτά  χρονικά  διαστήματα 
και  να  παρακολουθούν  τις  ενδείξεις  των  μετρητών. 
Κάθε  έτος  το  δημοτικό  σχολείο  που  θα  επιτύχει  τη 
μεγαλύτερη  δυνατή  εξοικονόμηση  ενέργειας  θα 
κερδίζει το διαγωνισμό. 
 
Ο  διαγωνισμός  εγκρίθηκε  από  το  Υπουργείο  Παιδείας 
και  Πολιτισμού,  με  την  πολύτιμη  βοήθεια  του 
Τεχνολογικού  Πανεπιστημίου  Κύπρου  και  χορηγό  την 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

http://www.cea.org.cy/
http://www.cea.org.cy/
http://www.cea.org.cy/quiz.html
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΈΓΚΩΜΗ 

 
 
Μεγάλη πασχαλινή εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος 
Έγκωμης  την  Τρίτη  του  Πάσχα,  στα  γήπεδα 
φούτσαλ  του  σωματείου  Ε.Θ.Α.  Έγκωμης.  Πλήθος 
κόσμου  και  κυρίως  παιδιά,  συμμετείχαν  με 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό στα παραδοσιακά παιχνίδια 
καθώς  και  στο  γιγάντιο  παιχνίδι  το  «φιδάκι  της 
ενέργειας» που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. 
 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΑΓΙΑ ΆΝΝΑ" ΤΗΣ ROKAS 
RENEWABLE 
 
Tελετή  εγκαινίων  του  Αιολικού  Πάρκου  «Αγία 
Άννα»  πραγματοποίησε  την  Παρασκευή  4  Μαΐου 
2012  η Rokas Aeoliki Cyprus,  θυγατρική  της Rokas 
Renewables,  η  οποία  είναι  μέλος  του  διεθνούς 
ομίλου Iberdrola. 
 
Το  Αιολικό  Πάρκο  βρίσκεται  στα  όρια  των 
κοινοτήτων  Ψευδάς  και  Αγία  Άννα,  της  επαρχίας 
Λάρνακας στην Κύπρο. Το έργο εγκαινιάστηκε από 
τον  Υπουργό  Εμπορίου,  Βιομηχανίας  και 
Τουρισμού, κο Νεοκλή Συλικιώτη, ενώ τον αγιασμό 
τέλεσε  ο  Πανοσιολογιότατος  Αρχιμανδρίτης  κ. 
Νεόφυτος ο Εγκλειστριώτης. 
 
To  Αιολικό  Πάρκο  «Αγία  Άννα»  διαθέτει  10 
ανεμογεννήτριες  δυναμικότητας  2MW  έκαστη  και 
βρίσκεται  σε  πλήρη  λειτουργία  ήδη  από  το  2011, 
βάζοντας δυναμικά την Κύπρο στον χάρτη των ΑΠΕ.  
 

Παράλληλα,  η  εγκατάσταση  του  Αιολικού  Πάρκου 
«Αγία  Άννα»  έχει  πρόσθετα  πλεονεκτήματα  καθώς 
υπολογίζεται  ότι  οι  κοινότητες  στις  οποίες  είναι 
εγκατεστημένο  το  Αιολικό  Πάρκο  λαμβάνουν  περίπου 
€100.000 ετησίως. 
Πηγή: www.capital.gr 
 
ΝΕΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ GERONIMO II BIOGAS  
 

 
 
Στα πλαίσια  του Geronimo  II‐BIOGAS  δημιουργήθηκαν 
2  φυλλάδια  ενημέρωσης  για  το  Βιοαέριο,  που 
απευθύνονται  σε  κτηνοτρόφους  και  σε  θεσμικούς 
παράγοντες για το Βιοαέριο. Τα ενημερωτικά φυλλάδια 
προσαρμόστηκαν  σε  όλες  τις  χώρες  των 
συνεργαζόμενων  φορέων  και  είναι  διαθέσιμα  σε 
έντυπη  μορφή  στο  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων 
Πολιτών. 
 
Η  τρίτη  συνάντηση  των  εταίρων  του  Έργου 
πραγματοποιήθηκε  στις  2  και  3  Απριλίου  2012  στην 
Τσεχία, όπου συζητήθηκαν η πορεία του έργου σε όλα 
τα  πακέτα  εργασίας,  καθώς  επίσης  και  οι  επόμενες 
εργασίες  για  κάθε  εταίρο,  αναφορικά  με  το  έργο. 
Σημαντική  έκθεση  που  είναι  διαθέσιμη  ηλεκτρονικά 
είναι αυτή που περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση 
βιοαερίου σε χώρες της ΕΕ.  

 
To  έργο  Geronimo  II  –  Biogas,  διάρκειας  30  μηνών, 
συγχρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα  «Intelligent 
Energy Europe». Το έργο σκοπεύει  στη συνεργασία των 
εταίρων  του  έργου  με  κτηνοτρόφους  στην  Ευρώπη, 
στην  εξεύρεση  του  δυναμικού  βιοαερίου  από  τα 
κτηνοτροφικά  απόβλητα  σε  φάρμες  εκτροφής  καθώς 
και  στην  ανάδειξη  του  περιβαλλοντικού  και 
οικονομικού οφέλους από μια μελλοντική εγκατάσταση 
ενός σταθμού βιοαερίου σε αυτές τις φάρμες. 
 

http://energy4farms.eu/
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΕ  ΣΤΑΘΜΟ  ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΙΔΑ  ΣΤΗ  ΤΣΕΧΙΑ  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ 
ΈΡΓΟΥ GERONIMO II BIOGAS ΣΤΙΣ 3‐4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 
 

    
 
Στα  πλαίσια  του  Έργου  GERONIMO  II  BIOGAS, 
κτηνοτρόφοι  από  τις  χώρες  που  συμμετέχουν  στο 
έργο  και  4  κτηνοτρόφοι  από  την  Κύπρο  είχαν  την 
ευκαιρία  να  συμμετέχουν  σε  επίσκεψη σε  σταθμό 
βιοαερίου  στην  Τσεχία  καθώς  και  να 
παρακολουθήσουν  εκπαιδευτική  ημερίδα  για  το 
βιοαέριο  στην  πόλη  Μπρνο  της  Τσεχίας. 
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε σταθμό βιοαερίου 
στην  Τσεχία  και  δόθηκε  η  ευκαιρία  στους 
συμμετέχοντες  να  συζητήσουν  για  την  κατασκευή 
και  λειτουργία  του  σταθμού  με  εκπρόσωπο  της 
κατασκευάστριας εταιρίας του σταθμού καθώς και 
με τους ιδιοκτήτες της μονάδας.  
 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  ΣΧΕΔΙΩΝ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ 

ΈΡΓΟΥ SEAP PLUS 
 

 
Πραγματοποιήθηκε στις 11‐12 Απριλίου 2012 στην 
Αθήνα  η  εναρκτήρια  συνάντηση  του  έργου  SEAP 
PLUS  που συγχρηματοδοτείται από  το Πρόγραμμα 
«Ευφυής  Ενέργεια  για  την  Ευρώπη».  Στο 
πρόγραμμα  συμμετέχουν  13  εταίροι  από  όλη  την 
Ευρώπη  με  συντονιστή  εταίρο  το  Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος. Η γεωγραφική κάλυψη του 
έργου  SEAP  PLUS  φαίνεται  στο  χάρτη  που 
ακολουθεί.  Η  διάρκεια  του  έργου  είναι  30  μήνες 

και  ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  είναι  περίπου € 
2.000.000.  Από  την  Κύπρο  συμμετέχει  ως  εταίρος  το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. 

 
 
Στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ 
έμπειρων  εταίρων  στην  ετοιμασία  Αειφόρων 
Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης (SEAP) για Τοπικές Αρχές 
και  μη  έμπειρων  εταίρων.  Το  Ενεργειακό  Γραφείο 
Κυπρίων  Πολιτών  συγκαταλέγεται  στους  έμπειρους 
εταίρους  με  εκπόνηση  μέχρι  σήμερα  15  SEAP  για 
Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου και θα συνεργαστεί 
με το Ενεργειακό Γραφείο της Περιφέρειας της Cosenza 
της  Ιταλίας.  Με  την  ολοκλήρωση  του  Έργου  θα 
εκπονηθούν 65 συνολικά SEAP. 
 
MEDEEA – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ eea ® 

 
Πραγματοποιήθηκε στο Χαέν  της Ανδαλουσίας στις 18 
με  19  Απριλίου  2012  η  συνάντηση  των  εταίρων  του 
έργου MEDEEA. Στο παρόν στάδιο, οι εταίροι του έργου 
έχουν  ολοκληρώσει  τη  μεταφορά  της  μεθοδολογίας 
του  Ευρωπαϊκού  Ενεργειακού  Βραβείου  eea  ®  στις 
συνθήκες  κάθε  χώρας  που  συμμετέχει  και  βρίσκονται 
στο στάδιο της εφαρμογής του. 
 
Το  Ενεργειακό  Βραβείο  θα  εξασφαλιστεί  από  τους 
Δήμους  που  συμμετέχουν  εφόσον  πετύχουν 

http://energy4farms.eu/
http://www.interregmedeea.eu/
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βαθμολογία  μεγαλύτερη  του  50%  κατά  την 
επιθεώρηση τους από εξωτερικό επιθεωρητή. 
 
Στην  Κύπρο  έχει  ολοκληρωθεί  από  το  Ενεργειακό 
Γραφείο  η  συμβουλευτική  αξιολόγηση  των  Δήμων 
Στροβόλου,  Λάρνακας,  Αγίου Αθανασίου,  Έγκωμης 
και Πόλης Χρυσοχούς και απομένει αξιολόγηση των 
Δήμων  Λατσιών,  Αγλαντζιάς  και  Λευκάρων. Μέχρι 
στιγμής,  ο  Δήμος  Αγίου  Αθανασίου  έχει 
συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 
 
Στόχος  του  έργου  είναι  τουλάχιστον  3  Δήμοι  από 
κάθε  εταίρο  να  εξασφαλίσουν  το  Ευρωπαϊκό 
Ενεργειακό Βραβείο. 
 
Επίσης,  παράλληλα  με  τη  συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε  η  Έκθεση  Ενέργειας  Bioptima 
και  το  Συνέδριο  με  θέμα  την  εφαρμογή  του 
Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου. 
 
Στην  Bioptima,  εκθέτες  από  όλη  την  Ισπανία 
παρουσίασαν  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες  τους 
με  ιδιαίτερη  έμφαση  στη  χρήση  βιομάζας. 
Σημειώνουμε, ότι η πόλη του Χαέν θεωρείται ως η 
Πρωτεύουσα του Ελαιόλαδου λόγω του ότι έχει τη 
μεγαλύτερη  παραγωγή  στον  κόσμο  και  έχει  να 
παρουσιάσει  εξαιρετικά  παραδείγματα  καλών 
πρακτικών στην αξιοποίηση της Ελιάς. 
 
Η  αξιοποίηση  της  ελιάς  δεν  περιορίζεται  στην 
παραγωγή ελαιολάδου αλλά και στην χρήση της ως 
πηγή  ενέργειας  (βιομάζα)  τόσο  στον  οικιακό  αλλά 
και  στον  εμπορικό  τομέα.  Η  χρήση  της  βιομάζας 
τυγχάνει ευρείας αποδοχής στην περιοχή με τζάκια, 
ξυλόσομπες  και  λέβητες.  Χρησιμοποιείται  επίσης 
για  την  παραγωγή  ηλεκτρισμού  σε  σταθμό 
συνολικής ισχύς 12 MW.  

 

 

     
 

     
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

     
 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
 
Η πρόταση Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση μπήκε 
στην  τελική  ευθεία  των  τροποποιήσεων  κατά  τον 
διάλογο  μεταξύ  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  του 
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβούλιου  που  έγινε  σε  μια 
άτυπη συνεδρίαση στις 11 Απριλίου. 
 
Οι  κυβερνήσεις  των  κρατών  μελών  έχουν  αρνηθεί 
δεσμευτικούς  στόχους  και  έχουν  αποδυναμώσει  τις 
κύριες διατάξεις της Οδηγίας, αλλά η Δανική Προεδρία 
αποδέχθηκε  την  εντολή  για  να  εντατικοποιηθούν  οι 
συζητήσεις  και  να  επιταχυνθεί  η  λήψη  αποφάσεων 
πριν την 1η Ιουλίου 2012, όταν παραδίδει την προεδρία 
στην Κύπρο. 
 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

http://www.bioptima.es/
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
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Η Δανική Προεδρία  θα  πρέπει  να φέρει  εις  πέρας 
στο  επόμενο  δίμηνο  την  κατάληξη  σε  συμφωνία 
κυρίως  για  2  ζητήματα:  τα  κράτη  μέλη  να 
συμφωνήσουν  για  φιλόδοξους  και  δεσμευτικούς 
στόχους  και  δεσμευτικών  μέτρων  αύξησης  της 
ενεργειακής απόδοσης. 
 

 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΧΟΡΗΓΙΩΝ  2012  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ  EMAS 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/122/2009) 
 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοίνωσε 
την  προκήρυξη  του  Σχέδιο  Κρατικής 
Παροχής  Χορηγιών  2012  για  την 
Εισαγωγή  Συστήματος 
Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  σε 
Επιχειρήσεις  με  βάση  το  Ευρωπαϊκό 
Σύστημα  Οικολογικής  Διαχείρισης  και 
Ελέγχου  EMAS  (Κανονισμός 
ΕΚ/122/2009).  
Το  σχέδιο  αφορά  την  παροχή 
χορηγιών  σε  υφιστάμενες 
επιχειρήσεις  όλων  των  οικονομικών 

τομέων  που  σκοπεύουν  να  εγκαταστήσουν  Σχέδιο 
Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  σύμφωνα  με  το 
EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών  πτυχών  των  επιχειρήσεων,  τη 
μείωση  της  χρήσης φυσικών πόρων  και  τη συνεχή 
βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης. 

 
Ως  καταληκτική  ημερομηνία  για  την  υποβολή 
αιτήσεων  έχει  οριστεί  η  14η  Σεπτεμβρίου  2012. 
Δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  έχουν  όσες 
επιχειρήσεις  υπέβαλλαν  αίτηση  καταχώρησης  στο 
Μητρώο  EMAS  το  αργότερο  μέχρι  την  31η 
Αυγούστου  2012.  Ο  Οδηγός  του  Σχεδίου  και  τα 
έντυπα  αίτησης  για  καταχώρηση  στο  μητρώο  και 
παροχή  της  κρατικής  ενίσχυσης  μπορείτε  να  τα 

βρείτε  στη  διεύθυνση  www.moa.gov.cy/environment 
(Έντυπα Αίτησης > Αειφόρος Ανάπτυξη).   
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ LIFE + 

 
Στις  13  Μαρτίου  2012  ανακοινώθηκε  η  6η  προκήρυξη 
για  υποβολή  προτάσεων  στα  πλαίσια  του 
Προγράμματος LIFE+. Το LIFE+, το Χρηματοδοτικό Μέσο 
για  το  Περιβάλλον  τέθηκε  σε  ισχύ  στις  9.6.2007.  Ο 
συνολικός  προϋπολογισμός  του  Προγράμματος 
ανέρχεται  στα  €2.143  δις.  για  την  περίοδο  2007‐2013 
και  ο  κύριος  στόχος  του  είναι  η  χρηματοδότηση  της 
εφαρμογής  της  Κοινοτικής  περιβαλλοντικής  πολιτικής 
και νομοθεσίας.  
 
Οι  τρεις  πυλώνες  του  Προγράμματος  είναι  οι 
ακόλουθοι: 
∙ LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα 
∙ LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 
∙ LIFE+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία 
 
Οι πληροφορίες για τους όρους της προκήρυξης και οι 
οδηγοί  υποβολής  προτάσεων  βρίσκονται  στην 
ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2
012/index.htm 
 
Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προτάσεων 
26.9.2012 
 
Στοιχεία  Επικοινωνίας  για  οποιεσδήποτε  διευκρινίσεις 
ή πληροφορίες:  
Χαράλαμπος Χατζηπάκκος, Ανώτερος Λειτουργός 
Περιβάλλοντος chajipakkos@environment.moa.gov.cy, 
τηλ.22408927, τηλεομ. 22774945 
 
Μαριλένα Παπασταύρου, Λειτουργός Περιβάλλοντος  
mpapastavrou@environment.gov.cy, τηλ. 22408926, 
τηλεομ. 22774945  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

http://www.moa.gov.cy/environment
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/index.htm
mailto:chajipakkos@environment.moa.gov.cy
mailto:mpapastavrou@environment.gov.cy
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012, 
CLEOPATRA HOTEL 

 
 

Το  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων  Πολιτών 
διοργανώνει  ημερίδα  κατάρτισης  για  τις 
τεχνολογικές  επιλογές  και  λύσεις  για  τις  βιώσιμες 
αστικές  μεταφορές  και  συγκοινωνίες.  Η  ημερίδα 
στοχεύει  στην  επιμόρφωση  μελετητών  και 
εμπλεκομένων με τις μεταφορές για τις σύγχρονες 
εξελίξεις και τις κύριες προκλήσεις στον τομέα των 
μεταφορών,  στην  εκπόνηση  συγκοινωνιακών 
μελετών,  για  τους  τρόπους  βελτίωσης  της 
συγκοινωνιακής  υποδομής  και  μέτρα  διαχείρισης 
της  κυκλοφορίας,  στις  εφαρμογές  για  τη  βιώσιμη 
αστική  κινητικότητα  και  νέων  οχημάτων  φιλικών 
προς το περιβάλλον. 
 
Η  ημερίδα  κατάρτισης  απευθύνεται  σε: 
Μηχανολόγους  Μηχανικούς,  Ηλεκτρολόγους 
Μηχανικούς,  Πολιτικούς  Μηχανικούς,  Χημικούς 
Μηχανικούς,  Μηχανικούς  Περιβάλλοντος, 
Αρχιτέκτονες  Μηχανικούς,  Πολεοδόμους  και 
Περιβαλλοντολόγους. 

 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να 
απευθύνεστε  στο  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυπρίων 

Πολιτών  κα  Μαρία  Ιωαννίδου  στα  τηλέφωνα: 
22667716, 22667726, φαξ 22667736 και email:  
Μaria.Ιoannidou@cea.org.cy 
 
Η  ημερίδα  κατάρτισης  χρηματοδοτείται  από  την  Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 
 

6H SOUTH EAST EUROPE ENERGY DIALOGUE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
30‐31 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

 
 
Το συνέδριο διοργανώνεται από το ΙΕΝΕ. Τελεί υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Κυβέρνηση και με την υποστήριξη 
των κυριότερων διεθνών οργανώσεων Ο σκοπός αυτής 
της  διεθνούς  συνάντησης,  είναι  να  φέρει  σε  επαφή 
υψηλόβαθμους  κυβερνητικούς  εκπροσώπους  με 
ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και ειδικούς σε θέματα 
ενέργειας  από  τις  χώρες  της  Νοτιοδυτικής  Ευρώπη 
αλλά και από μεγάλες  χώρες που παράγουν ενέργεια. 
Στόχο  είναι  η  ανταλλαγή  πληροφοριών  και  ιδεών, 
δικτύωση,  συζήτηση,  διαμόρφωση  της  πολιτικής 
δράσης που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει 
την αυξημένη παγκόσμια και περιφερειακή ενεργειακή 
και περιβαλλοντική προκλήσεις.  
 
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. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

mailto:%CE%9Caria.%CE%99oannidou@cea.org.cy
http://www.energia.gr/btncong.asp?cng_id=53
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Το  πιστοποιημένο  πρόγραμμα  έχει  σχεδιαστεί 
ειδικά για όσους ασχολούνται με το περιβάλλον, το 
σχεδιασμό και τη διαχείριση της αειφορίας.  
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  ΓΙΑ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ: REFUREC, 13‐14 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.refurec.org/stockholm2012  
 
EVALUATION:  KEY  TO  DELIVERY  OF  ENERGY  EFFICIENCY, 
12‐14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΡΩΜΗ 

 

 
 
Το  Διεθνές  Πρόγραμμα  Ενεργειακής  Αξιολόγησης 
(IEPEC)  είναι  μια  ετήσια  διάσκεψη  για  την 
επαγγελματική  υλοποίηση  προγραμμάτων  για  την 
ενέργεια.  Το  συνέδριο  απευθύνεται  σε  τοπικούς, 
δημοτικούς,  εθνικούς  και  διεθνείς  εκπροσώπους, 
καθώς  και  ακαδημαϊκούς  ερευνητές  που 
εργάζονται ενεργά στον  τομέα της αξιολόγησης. Ο 
σκοπός  του  συνεδρίου  είναι  να  παρέχει 
παρουσίαση,  ανάπτυξη  κριτικής  και  συζήτηση  των 
αντικειμενικών  αξιολογήσεων  των  ενεργειακών 
προγραμμάτων. 
Το συνέδριο θα ασχοληθεί με: 
• Τεχνικές 
•  Εναρμόνιση  της  πολιτικής  και  τον  καθορισμό 
στόχων 
• Διαδικασίες 
• Οικονομικά, σχέδια τμηματοποίηση αγοράς, και 
• Στόχους ενεργειακής απόδοσης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
samb@caenergy.com 
 
 

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

 
 
http://www.conference‐biomass.com/Information‐
about‐Registration.1032.0.html  

 
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ‐ EMR2012 
20‐22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΙΣΠΑΝΙΑ 
 

 
 
Το  συνέδριο  αυτό  θα  φέρει  σε  επαφή  ερευνητές  και 
επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης και 
της  εφαρμοσμένης  μηχανικής,  με  στόχο  την  κοινή 
χρήση  των υλικών  και  τις  καινοτομίες  της διαδικασίας 
στους τομείς:  
• Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα – Βιοκαύσιμα 
• Ηλιακή Ενέργεια – Φωτοβολταϊκά 
• Κυψέλες καυσίμου 
• Υδρογόνο 
• Αιολική Ενέργεια 
• Γεωθερμική Ενέργεια 
•Κυματική, παλιρροϊκή και η υδροηλεκτρική ενέργεια 
• Η πυρηνική ενέργεια 
• Η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα 
• Διανομής και αποθήκευση ενέργειας 
• Φωτισμός 
• Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
• Εξοικονόμηση Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: info@emr2012.org. 
 
EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK, 18‐22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

 
Πρόκειται  για  τη  μεγαλύτερη  ετήσια  ευρωπαϊκή 
διοργάνωση για τα θέματα βιώσιμης ενέργειας. 

http://www.environment.parlicentre.org/
http://www.refurec.org/stockholm2012
mailto:samb@caenergy.com
http://www.conference-biomass.com/Information-about-Registration.1032.0.html
http://www.conference-biomass.com/Information-about-Registration.1032.0.html
http://www.formatex.org/emr2012
mailto:info@emr2012.org
http://eusew.eu/index.php
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SG PARIS 2012 ΈΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ, 20‐21‐22 ΙΟΥΝΙΟΥ2012   

 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 
Για  περισσότερες  πληροφορίες: 
www.sgparis2012.com  

DETERMINING  ENERGY  SAVING  FOR  ENERGY  EFFICIENCY 
OBLIGATION SCHEMES 

   
ΈΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS 

 

 
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. 

Free Download  

 
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). 
 
Η  ΕΚΘΕΣΗ  CONSTRUCTIONS  καλύπτει  το  πλήρες 
φάσμα της σύγχρονης δόμησης και χωρίζεται σε 3 
τμήματα: 

• 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: 
http://kataskeves.com.gr/ 

http://kataskeves.com.gr/�
http://www.sgparis2012.com/
http://kataskeves.com.gr/
http://www.eceee.org/press/2012/eceee-and-RAP-report-on-energy-efficiency-obligations

