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ΠΟΛΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 8 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου MEDEEA «Μεταφορά του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου στη 
Μεσόγειο», το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το δίκτυο των εταίρων, διοργάνωσε τελετή 
βράβευσης τοπικών αρχών με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea®) και Διεθνές Συνέδριο, 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία στις 15 και 16 Μαΐου 2013. 
 
Ο γενικός σκοπός του έργου MEDEEA είναι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ «20-20-20» στις 
περιφέρειες της Μεσογείου, μέσω της βελτίωσης της τοπικής διακυβέρνησης σε ενεργειακά θέματα, 
με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου (eea®), το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα 
κοινό εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού για τις πόλεις των Μεσογειακών χωρών. Αν και η περιοχή της 
Μεσογείου διαθέτει μεγάλες δυνατότητες ως προς τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μια από 
τις βασικές αδυναμίες της είναι το χαμηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, το οποίο βρίσκεται κάτω 
από το μέσο όρο της Ε.Ε.  
 
Το έργο MEDEEA έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την Κύπρο όσο και για τις υπόλοιπες χώρες της 
Μεσογείου και τις περιφέρειές τους. Με τη συμμετοχή 7 μεσογειακών κρατών (Πορτογαλία, Ισπανία, 
Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα, Σλοβενία και Κύπρος) και 73 μεσογειακών τοπικών αρχών έχει δημιουργηθεί 
μια δυναμική προσπάθεια προς την κατεύθυνση του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και του 
τοπικού βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού.  
 
Οι 9 εταίροι του έργου Medeea έχουν συνεργαστεί για 36 μήνες και έχουν εμπλέξει μεσογειακές 
τοπικές αρχές με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πόλεις της μεσογείου μέσα από 
την εξοικονόμηση ενέργειας, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις βιώσιμες 
μεταφορές, την ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων, την αντιμετώπιση αλλά και την 
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προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea®) απονέμεται σε τοπικές 
αρχές οι οποίες κατάφεραν να καταστρώσουν πολιτική, να αποδείξουν ότι μπορούν να την 
εφαρμόσουν για τους πιο πάνω τομείς και αξιολογήθηκαν από επιθεωρητές του εξωτερικού και 
εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω από 50%. Από τις 73 τοπικές αρχές που είχαν εμπλακεί στη 
διαδικασία οι 43 κατάφεραν να εξασφαλίσουν το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο. Από την Κύπρο, οι 
8 τοπικές αρχές που συμμετείχαν (Δήμοι Στροβόλου, Λάρνακας, Αγίου Αθανασίου, Λατσιών, 
Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Πόλης Χρυσοχούς και Λευκάρων), κατάφεραν όλες να βραβευτούν. 
Παρακολουθήσετε το σχετικό video. 
 
Στις 15 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου 
eea®, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, για τις νέες τοπικές αρχές που έχουν καταφέρει να 
αποκτήσουν την επιθυμητή βαθμολογία κατά την αξιολόγηση τους. Κατά την τελετή βραβεύθηκαν 
συνολικά 25 τοπικές αρχές: 8 τοπικές αρχές της Κύπρου, 5 από την Κρήτη, 8 από την Ισπανία και 4 από 
την Πορτογαλία. 
 
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων υλικών της εταιρείας Green Dot, στο σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων της ευρύτερης 
Λευκωσίας ΔΕΠΛ (σταθμός Δημαρχείου Σροβόλου-Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου) και τέλος στο κτίριο της 
βιβλιοθήκης του Δήμου Στροβόλου το οποίο ανακαινίστηκε με κριτήρια κτιρίου με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας. 
 
Στις 16 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια, το Διεθνές Συνέδριο μέσα 
από το οποίο, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες εκπροσώπους τοπικών αρχών, 
εκπροσώπους ευρωπαϊκών οργανισμών, τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς αλλά και εκπροσώπους των 
πολιτών να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τον Βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό σε 
τοπικό επίπεδο στις περιφέρειες της Μεσογείου. 
 
Έμφαση δόθηκε στη διάδοση και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου (eea®) και της 
μεθοδολογίας του, που επιβραβεύει Δήμους για τις προσπάθειες που καταβάλουν σε Ενεργειακά 
θέματα σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, τηλ. 22667716 ή 
στην ιστοσελίδα www.interregmedeea.eu. Στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες αρκετές χρήσιμες 
εκδόσεις και εργαλεία.  
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ - ΕΡΓΟ SMILEGOV 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Απριλίου 2013 στη Σαντορίνη η εναρκτήρια συνάντηση του έργου 
SMILEGOV που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». Στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν 13 εταίροι από όλη την Ευρώπη με συντονιστή εταίρο το Δίκτυο Αειφόρων 
Νήσων του Αιγαίου Δάφνη. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες, ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 
περίπου € 1.500.000 και συμμετέχουν εταίροι από Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία, Εσθονία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Δανία, Μάλτα και Ηνωμένο Βασίλειο. Από την Κύπρο συμμετέχει ως εταίρος το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. 
 
Στρατηγικό στόχος του έργου είναι η δημιουργία των προοπτικών μείωσης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα περισσότερο από 20% μέχρι το 2020 σε Ευρωπαϊκά Νησιά. Επιμέρους στόχοι του έργου 
είναι: 
• η δημιουργία συμπλεγμάτων νησιών για τη διάδοση του Συμφώνου των Νησιών, 
• τη δημιουργία δομών επικοινωνίας στα συμπλέγματα, 
• να αναπτυχθούν οι ικανότητες των Τοπικών Αρχών στα Νησιά στη δημιουργία και υλοποίηση 

Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ), 
• ανάπτυξη δυνατοτήτων σε όλα τα νησιώτικα συμπλέγματα για συνεργασία σε όλα τα επίπεδα 

διοίκησης, 
• η προώθηση της ανάπτυξης και υλοποίησης ΣΔΒΕ σε όλα τα Ευρωπαϊκά Νησιά, 
• η προώθηση έργων  ενεργειακής αποδοτικότητας, βιώσιμων μεταφορών και ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, 
• η ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό, Περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

υλοποίηση ΣΔΒΕ σε Ευρωπαϊκά Νησιά. 

 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μας στο:   
  «Ενεργειακό Γραφείο» 

 

 

 
4

Απρίλιος - Μάιος 2013 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Ενεργειακού Γραφείου  

Κυπρίων Πολιτών  
ISSN 1986-4787 

 «ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ» ERACOBUILD  
 
Πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Μαΐου 2013 στα γραφεία του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών η 
3η συνάντηση των εταίρων του έργου «Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα» 
ERACOBUILD.  
 
Στη συνάντηση παρευρέθησαν εκπρόσωποι των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο όπου ανάλυσαν 
τις εξελίξεις των παραδοτέων του έργου. Στόχος του έργου είναι να πραγματοποιηθεί έρευνα, 
ανάπτυξη και επικοινωνία μιας ενιαίας πρακτικής προσέγγισης για την ανακαίνιση κατοικιών με τη 
δυνατότητα να συμβάλουν ουσιαστικά στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε τρεις χώρες 
Ελλάδα-Κύπρος-Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Στην Κύπρο εξετάζονται από τις αρχές Μαρτίου 2013 οι επισκέψεις σε 20 κατοικίες ενδιαφερόμενων 
ιδιοκτητών να προβούν σε ενεργειακή αναβάθμιση, για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών 
στοιχείων. Στις επισκέψεις γινόταν σύντομη συνέντευξη στον κάθε ιδιοκτήτες για να παρουσιάσει την 
ενεργειακή κατάσταση που επικρατεί στη κατοικία του και ακολουθούσε συμπλήρωση συγκεκριμένου 
ερωτηματολογίου. Επίσης πραγματοποιούνταν μετρήσεις του συντελεστή θερμοπερατότητας της 
εξωτερικής τοιχοποιίας της κατοικίας, μετρήσεις υγρασίας, θερμοκρασίας και όπου δινόταν η 
δυνατότητα πραγματοποιούνταν θερμογραφήσεις.  

  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου όπου περιέχονται χρήσιμες πληροφορίες. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EURONET 50/50 ΜΑΧ 

 
Πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Μαΐου 2013 η εναρκτήρια 
συνάντηση του έργου Euronet 50/50 max. Το έργο έχει 
διάρκεια 3 έτη και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ευφυής 
Ενέργεια για την Ευρώπη, στο έργο συμμετέχουν 16 
Ευρωπαϊκοί εταίροι, με συντονιστή του έργου το 
Περιφερειακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης (Barcelona 
Provincial Council).  ΤΤ 

 
To EURONET 50/50 max είναι ένα έργο που έχει βραβευθεί 
στην κατηγορία «Learning» με βάση τα European Energy Awards 2013. Βασίζεται στις εμπειρίες και τα 
αποτελέσματα του έργου IEE EURONET 50/50 (IEE/08/710), το οποίο μετέφερε την μεθοδολογία 50/50 
από τη Γερμανία σε περίπου 50 σχολεία σε 8 άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο 
EURONET 50/50 (www.euronet50-50.eu ) απέδειξε ότι η δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα 
σχολικά κτίρια μπορούν να κινητοποιηθούν μέσω της κινήτρων και μέσω της ισχυρής συνεργασίας 
μεταξύ σχολείων και των τοπικών αρχών τους με 50% της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται 
από τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που λαμβάνονται από τους μαθητές και τους δασκάλους, να 
επιστρέφονται μέσω ενός χρηματοδοτικού pay-out. Το υπόλοιπο 50% θα είναι μια καθαρή 
αποταμίευση για τη δημόσια αρχή που πληρώνει τους λογαριασμούς. Ως αποτέλεσμα όλοι κερδίζουν.  
 
Οι βασικοί στόχοι της EURONET 50/50 max επικεντρώνονται στην ευρύτερη διάδοση της έννοιας 
50/50 σε τουλάχιστον έξι νέες χώρες σε όλη την Ευρώπη και τη στρατηγική roll out, το οποίο σημαίνει 
την υιοθέτηση από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και την ολοκλήρωση σε σχετικές 
στρατηγικές ή σχέδια (π.χ. τοπικές ή περιφερειακές πολιτικές για το κλίμα ή βιώσιμες ενεργειακές 
στρατηγικές και προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, τα 
εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση ή άλλων σχετικών εθνικών στρατηγικών). 
 
Ένας άλλος βασικός στόχος της EURONET 50/50 max είναι να οικοδομηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 
τουλάχιστον 500 σχολείων και 48 μη-εκπαιδευτικών κτιρίων, με στόχο να ενθαρρύνει την ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των συνόρων, να βελτιωθούν οι μεθοδολογίες και να προσδιορισθούν οι βέλτιστες 
πρακτικές και  να υποστηρίξουν την εξάπλωση της έννοιας πηγή έμπνευσης για άλλα σχολεία και 
τοπικές αρχές να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα 
βιώσιμο δίκτυο που να διαρκεί και πέρα από τη λήξη της δράσης και παρέχει μια σταθερή υποστήριξη 
για την επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα της ΕΕ. 
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - 
SERPENTE 

 
Πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση των εταίρων του έργου SERPENTE στις 27-29 Μαΐου 2013 στη 
Φλωρεντία. Τη φιλοξενία είχε το Ενεργειακό Γραφείο της Φλωρεντίας (Agenzia Fiorentina per 
l'Energia). Το έργο SERPENTE, υλοποιείται στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας 
Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG IV C και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, συγκεντρώνει 10 εταίρους από 10 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η προτεραιότητα του έργου είναι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της ενέργειας απόδοση 
σε δημόσια κτίρια και η πιλοτική εφαρμογή των καλών πρακτικών λύσεων σε 5 κράτη μέλη. Το έργο 
SERPENTE είναι πιλοτική εφαρμογή αυτών των δράσεων βελτίωσης σε τοπικό επίπεδο, με στόχο να 
προβληθούν οι επιτυχημένες ενέργειες μετασκευής. 
 
Στη συνάντηση προσδιορίστηκαν μέτρα στήριξης για να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων αυτών 
και είναι: 
1) Το πρόγραμμα IEE το οποίο παρέχει μια ανεκτίμητη πηγή χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές 
οργανώσεις να αναλάβουν τη μη τεχνολογικές δράσεις, όπου απαιτείται.  
2) Η στήριξη των δράσεων των τοπικών και περιφερειακών οργανισμών ενέργειας μέσω μηχανισμών 
άμεσης χρηματοδότησης. 
3) Η στήριξη του ρόλου των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων των τοπικών και περιφερειακών 
οργανισμών ενέργειας. 
4) Η στήριξη για βοήθεια στην ανάδειξη των ESCOs. 
5) Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δημόσιων κτιρίων να είναι παραγωγοί ενέργειας και  
6) Τα συστήματα διαχείρισης της ενέργειας και συλλογή ιστορικών δεδομένων ως βασικός πόρος για 
χρήση σε αξιολογήσεις έργων. 
 
Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής κατανάλωση.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
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ENERSCAPES: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΗ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ –ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

 
Στις 23-24 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα η 
τελική συνάντηση και το τελικό διεθνές συνέδριο του 
ερευνητικού 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 
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 των συνεργαζόμενων φορέων συζητήθηκαν πιθανές προοπτικές 
κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου τόσο σε εθνικό επίπεδο της κάθε χώρας που 
συμμετέχει στο έργο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άξιο αναφοράς είναι ότι τα αποτελέσματα του 
έργου έχουν κεφαλαιοποιηθεί με ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας με 
ακρωνύμιο MER το οποίο η επίσημη πρώτη εναρκτήρια συνάντηση έχει προγραμματιστεί τον Ιούλιο.  
 
Με βάση τα παραδοτέα του έργου δημιουργήθηκαν εγχειρίδια που περιγράφουν τα βασικά βήματα 
αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εγκατάσταση ΑΠΕ στο ευρύτερο τοπίο (οικολογικό, 
πολιτιστικό) μιας περιοχής με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από κάθε συνεργαζόμενο φορέα 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Οι εμπειρίες που καταγράφηκαν από κάθε χώρα 
αφορούσαν κυρίως την αξιολόγηση των επιπτώσεων μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία των 
πολιτών στην τελική λήψη αποφάσεων, την εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης (indicators) 
και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS). Όλα τα αποτελέσματα του έργου είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου. 
 
Με επιτυχία θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του έργου αφού υπήρξε 
ικανοποιητική προσέλευση τοπικών φορέων, πολιτών και πολιτικών. 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
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«ΠΕΡΠΑΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ», ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 06 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
και τους Δήμους της Ευρύτερης Αστικής Λευκωσίας 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος, διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο 
«Περπατώ για το τραμ» την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2013. 
 
Κατά την εκδήλωση ομάδα μαθητών με συνοδεία εκπροσώπων Αρμόδιων Υπουργείων, συναντήθηκαν 
με τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, για συζήτηση του θέματος προώθησης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και 
ειδικότερα του τραμ. Στην συνέχεια, ακολούθησε πεζοπορία προς το Προεδρικό Μέγαρο όπου δόθηκε 
εισήγηση στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας οι μαθητές 
διένεμαν ενημερωτικό υλικό στους διερχόμενους πολίτες.  
 

   … 
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“KIDS GO GREEN” Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΧΕΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!! 
 
Με παιδικά χαμόγελα ξεχείλισε ο 
Δημόσιος Κήπος Λεμεσού 
προχθές Κυριακή, 2 Ιουνίου!! Με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Δικαιωμάτων του Παιδιού την 1η 
Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή 2 Ιουνίου, από τις 10 το 
πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, 
στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού, η 
εκδήλωση “Kids Go Green” και 
παράλληλα το ετήσιο Φεστιβάλ 
Παιδιού της Επαρχιακής 
Επιτροπής Προστασίας και 
Ευημερίας  Παιδιού. Την 
εκδήλωση KIDS GO GREEN και το 
ετήσιο Φεστιβάλ Παιδιού 
χαιρέτισαν η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος, ο Δήμαρχος 
Λεμεσού και εκπρόσωπος της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού γύρω στις 11 το πρωί.  
 
Η εκδήλωση “Kids Go Green” συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Λεμεσού και τον όμιλο της εταιρείας 
CYPRONETWORK, στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CONURBANT. Η 
εκδήλωση KIDS GO GREEN πραγματοποιήθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των 
μικρών δημοτών της Λεμεσού σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.  
 
Το παιδικό εργαστήρι χειροτεχνίας της Green Dot έμαθε στα παιδιά να φτιάχνουν σελιδοδείκτες κ.α. 
με ανακυκλώσιμα υλικά, το παιχνίδι «το φιδάκι της Ενέργειας» του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 
Πολιτών εκπαίδευσε τα παιδιά για την εξοικονόμηση ενέργειας, η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού με 
σπιτάκια που κατασκεύασε, βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της βιοκλιματική 
Αρχιτεκτονικής, ενώ η εντυπωσιακή ομάδα του Τσίρκου Prits Prats χάρισε γέλιο ανεβάζοντας έτσι την 
διάθεση. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι οργανισμοί Terra Cypria και Φίλοι της Γης, με 
ενημέρωση προς το ευρύ κοινό για ζητήματα σχετικά με το πράσινο. 
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ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ENERGIOCHI 8, ΠΟΛΗ ABRUZZO ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 

 
 
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού ENERGIOCHI 8, πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2013 
στην πόλη Abruzzo της Ιταλία η Τελετή Βράβευσης. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 2 σχολεία της 
Κύπρου, το Δημοτικό Σχολείου Αγίου Ανδρέα και η Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας όπου το Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Ανδρέα βραβεύτηκε για τα έργα του.  
 
Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός ENERGIOCHI 8 είναι ένα ειδικό πρόγραμμα που εμπλέκει τους μαθητές 
όλων των τάξεων σε νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό 
έτος 2012-13.  
 
Η χρηματοδότηση του γίνεται από την Υπηρεσία Ενεργειακής Πολιτική της περιοχής του Abruzzo, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το Ερευνητικό Πανεπιστήμιο, το Περιφερειακό Γραφείο 
Εκπαίδευσης, τα Πανεπιστημία L'Aquila, Teramo, Chieti και τον οργανισμό ΕΝΕΑ.  
 
Ο στόχος είναι μαθητές να παρουσιάσουν τους προβληματισμούς και την ευαισθησία τους στα 
θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του 
περιβάλλοντος.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα. 
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ΤΟ ΕΚ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ 
 
Το ΕΚ καταψήφισε στις αρχές Απριλίου το 
προτεινόμενο πάγωμα των πλειστηριασμών ορισμένου 
αριθμού δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, κάτι που θα 
οδηγούσε σε αύξηση της πολύ χαμηλής τιμής των 
αδειών εκπομπών. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών 
πιστεύει ότι μία παρέμβαση στην προσφορά των 
δικαιωμάτων θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων (ETS). Σε 
ξεχωριστή ψηφοφορία, οι ευρωβουλευτές 
συμφώνησαν επί του προσωρινού αποκλεισμού των 
διηπειρωτικών πτήσεων από το σύστημα. 
 
Η πρόταση για την παρακράτηση ορισμένου αριθμού δικαιωμάτων, απορρίφθηκε με μικρή 
πλειοψηφία, καθώς 334 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ μιας τροπολογίας να απορριφθεί η πρόταση 
στο σύνολό της, ενώ 315 ψήφισαν κατά της εν λογω τροπολογίας και 63 απείχαν. Η πρόταση θα 
επιστρέψει τώρα στην επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ. 
 
Οι ευρωβουλευτές που αντιτάσσονται στην πρόταση απαιτούν μία πιο ριζική μεταρρύθμιση του 
συστήματος και φοβούνται ότι οι παρεμβάσεις στην προσφορά των δικαιωμάτων θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των παραγόντων στο σύστημα. Ορισμένοι πιστεύουν μάλιστα ότι η 
αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων θα αποτελέσει πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα μετακυληθεί στους λογαριασμούς των νοικοκυριών. 
 
Αντίθετα, οι ευρωβουλευτές που υποστηρίζουν το μέτρο θεωρούν ότι η υπερπροσφορά των 
δικαιωμάτων πρέπει να διορθωθεί προκειμένου να μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά. Οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι η αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων θα αποτελέσει 
καταλυτικό παράγοντα για την μετάβαση της ΕΕ σε μια πιο πράσινη οικονομία μέσω της τόνωσης των 
επενδύσεων και της καινοτομίας. Μια υψηλότερη τιμή θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στη 
σύνδεση της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα με εκείνες των άλλων περιοχών. 
 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
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ΟΙΚΟ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2013  
 
Σας πληροφορούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EACI 
ανακοίνωσε στις  14 Μαΐου 2013 την πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
Οικο-καινοτομία για το 2013. Η πρόσκληση θα λήξει στις 5 
Σεπτεμβρίου 2013, στις 17:00, τοπική ώρα Βρυξελλών. Για 
την προκήρυξη και άλλες σχετικές πληροφορίες, 
ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: 
 
Σημειώνεται ότι, καταβάλλεται προσπάθεια όπως στις αρχές Ιουνίου 2013 πραγματοποιηθεί ημερίδα 
για λεπτομερή ενημέρωση σας σχετικά με την προκήρυξη. Σχετική ενημέρωση θα σας αποσταλεί 
σύντομα.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α  
 
Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό την εκπαίδευση υποψηφίων Ενεργειακών Ελεγκτών 
(ΚΔΠ 184/2012) για εγγραφή στο Μητρώο. 
Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών ανακοινώνουν 
την έναρξη, εγκεκριμένου από την Αρμόδια Αρχή, εκπαιδευτικού προγράμματος υποψήφιων 
ενεργειακών ελεγκτών Κατηγορίας Α (περιλαμβάνει όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως εμβαδού και είδους 
συστήματος κλιματισμού, περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, λιμάνια αεροδρόμια, οδικό φωτισμό). 
 
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί ενεργειακής απόδοσης κατά τη τελική χρήση και ενεργειακές 
υπηρεσίες (ΚΔΠ 184/2012), ενεργειακός ελεγκτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να 
διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους. 
 
Στο Μητρώο της Κατηγορίας Α ενεργειακών ελεγκτών, μπορούν να εγγραφούν μηχανικοί γραμμένοι 
στο ΕΤΕΚ, να κατέχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος σε ισχύ και να έχουν τριετή τουλάχιστον 
επαγγελματική εμπειρία στου ενεργειακούς ελέγχους , νοούμενου ότι έχουν παρακολουθήσει το 
εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 80 ωρών και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις. 
 
Από τις 3/6/2013 μέχρι 17/6/2013 γίνονται δεκτές αιτήσεις από μηχανικούς που πληρούν τις πιο πάνω 
προϋποθέσεις, με στόχο την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετοχής στις 
εξετάσεις, με σκοπό την εγγραφή στο Μητρώο. Στους υποψηφίους θα εκδίδεται πιστοποιητικό 
παρακολούθησης και στους επιτυχόντες μετά από τις εξετάσεις θα δίδεται βεβαίωση επιτυχίας στις 
εξετάσεις. 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 24/6/2013 και θα έχει διάρκεια περίπου 6 εβδομάδων. 
Τα μαθήματα θα παραδίδονται απογευματινές ώρες για καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζόμενων 
μηχανικών. Η καταβολή των διδάκτρων θα πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη του προγράμματος 
και μετά την έγκριση υποψηφίων για παρακολούθηση. 
 
Όλες οι σχετικές πληροφορίες και το έντυπο αίτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού 
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών (www.cea.org.cy ) την 1/6/2013. 
Το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας για το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι: 
κα Μαρία Ιωαννίδου 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
Τηλ. 22667716, 22667726, Φαξ. 22667736 
Email: maria.ioannidou@cea.org.cy  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
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ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
Η Επιτροπή Ενεργειακής Πολιτικής και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΤΕΚ και 
το Πανεπιστήμιο Frederick-Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, σας προσκαλούν 
στην Ημερίδα: «Σημερινές και Mελλοντικές Eξελίξεις των Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων στην Κύπρο» την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013, ώρα 16:45-20:00, 
στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία, (Γιάννη Φρειδερίκου 7, 
Παλλουριώτισσα), στην Αίθουσα Τελετών «Τάσος Παπαδόπουλος», Νέο Κτίριο, 
1ος Όροφος.  
 
Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Eβδομάδας Bιώσιμης 
Eνέργειας 
(EUSEW). 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 22877726 ή στο ηλεκτρ. ταχυδρομείο 
pantelitsa@etek.org.cy . 
 
SUSTAINABLE ENERGY WEEK, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,24-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
 

 
Αναμένετε στις 24-28 Ιουνίου να ανοίξει τις πύλες της η Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας. Η EUSEW 
2013 έχει οριστεί να είναι ένα συναρπαστικό γεγονός γεμάτο από δραστηριότητες που φέρνουν σε 
επαφή τους ενδιαφερόμενους ενέργειας και το ευρύ κοινό. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
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