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ΝΕΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 
Νζα εναρμονιςτικι νομοκεςία κεςπίςκθκε ομόφωνα ςτθν Ολομζλεια 
τθσ Βουλισ για τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ τθσ ενζργειασ από 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και για τα κριτιρια αειφορίασ των 
βιοκαυςίμων και των βιορευςτϊν. 
 
υγκεκριμζνα ψθφίςκθκαν ςε νόμουσ δφο κυβερνθτικά νομοςχζδια, 
τα οποία θ Κοινοβουλευτικι Επιτροπι Εμπορίου είχε εξετάςει ςε δφο 
ςυνεδρίεσ τθσ, που πραγματοποιικθκαν ςτισ 10 και 17 επτεμβρίου 2013. 
 
κοπόσ του ενόσ νόμου είναι θ εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2009/28/ΕΚ για τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ 
τθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και του δευτζρου είναι θ εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 
2009/30/ΕΚ, κακϊσ και θ μερικι εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2009/28/ΕΚ αναφορικά με τισ διατάξεισ 
που ρυκμίηουν τα κριτιρια αειφορίασ των βιοκαυςίμων και βιορευςτϊν. 
 
Σα κείμενα των πιο πάνω νόμων είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του Ενεργειακοφ Γραφείου. 
 
Παρόλα αυτά το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο ανακοίνωςε ςτισ 26 Νοεμβρίου 2013 τθν ειςαγωγι προσ 
εκδίκαςθ προςφυγισ τθσ Κομιςιόν εναντίον τθσ Κφπρου για μθ ζγκαιρθ ενςωμάτωςθ κοινοτικισ 
Οδθγίασ 2009/28/ΕΚ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ςτο εκνικό δίκαιο. Θ Επιτροπι, εκτόσ από 
τθν καταδίκθ, ειςθγείται και τθν επιβολι θμεριςιου χρθματικοφ προςτίμου φψουσ 11.404,80 ευρϊ 
από τθν θμερομθνία δθμοςιεφςεωσ τθσ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου. 
 
Πθγι: philenews 

 
ΠΑΡΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΙΣΗΕΙ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ  

 
Θ ΡΑΕΚ ζδωςε παράταςθ μζχρι το τζλοσ του χρόνου για τθν υποβολι 
αιτιςεων για εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςε ςτζγεσ 
κατοικιϊν μζχρι 3kW. κοπόσ είναι θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 
και κατ’ επζκταςθ τθν ανακοφφιςθ των νοικοκυριϊν. 
 
Με τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ τα νοικοκυριά είναι 
δυνατόν να μειϊςουν το κόςτοσ τουσ ςε θλεκτρικι ενζργεια κατά 90% 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τθ Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ Κφπρου ςτο 
22666363 ι info@cera.org.cy . 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ 
 

http://www.cea.org.cy/RenewableEnergy.html
mailto:info@cera.org.cy
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ΚΤΠΡΙΑΚΕ ΣΡΑΠΕΖΕ ΠΑΡΕΧΟΤΝ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ  Φ/Β ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΕΧΡΙ 3ΚW 
 
Οριςμζνεσ Κυπριακζσ Σράπεηεσ ζχουν ιδθ ανακοινϊςει ςχζδια δανειοδότθςθσ για αγορά 
φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ μζχρι 3KW. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ενεργειακοφ Γραφείου κάτω από τθν Ενότθτα 
«Χρθματοδοτικά μζςα και χορθγίεσ» 
 
WE-QUALIFY – ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΚΑΙ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΒΙΟΜΑΖΑ 
 
Θ πρωτοβουλία «Build Up Skills», που ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυισ Ενζργεια για 
τθν Ευρϊπθ», αποςκοπεί ςτθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των 
εργαηομζνων ςε τεχνικά επαγγζλματα ςτισ Καταςκευζσ κακϊσ και ςε ςυναφείσ τομείσ που αφοροφν 
τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ ςε κτιρια.  Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι τα άτομα αυτά να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, 
δεξιότθτεσ και νοοτροπία ϊςτε να καταςτιςουν τόςο τον τομζα των Καταςκευϊν όςο και τουσ άλλουσ 
ςυναφείσ τομείσ ικανοφσ να ανταποκρικοφν ςτισ ςχετικζσ ςτοχεφςεισ για το 2020. 
 
το πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ, θ κοινοπραξία 6 οργανιςμϊν από τθν Κφπρο, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τον Οδικό Χάρτθ και τισ ειςθγιςεισ που διαμορφϊκθκαν για τθν κατάρτιςθ των τεχνιτϊν ςτισ 
Καταςκευζσ και ςε ςυναφείσ τομείσ κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ φάςθσ του προγράμματοσ Build Up 
Skills, κα προχωριςει ςτον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό και πιλοτικι εφαρμογι προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ για τθν τοποκζτθςθ ςυμβατικισ κερμομόνωςθσ / κερμοςουβά και 
ςυςτθμάτων εξωτερικισ κερμομόνωςθσ, τθν τοποκζτθςθ κουφωμάτων και ςυςτθμάτων 
θλιοπροςταςίασ και τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων βιομάηασ. τόχοσ είναι να 
πραγματοποιθκοφν 5 πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και να πιςτοποιθκοφν 100 
άτομα μζχρι τθ λιξθ του ζργου. 
 
τθν κοινοπραξία ςυμμετζχουν ζξι οργανιςμοί με ςθμαντικι ςυνειςφορά και πείρα ςτουσ τομείσ των 
Καταςκευϊν, τθσ Ενζργειασ και τθσ Ανάπτυξθσ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Οι ςυμμετζχοντεσ 
οργανιςμοί ςτθν κοινοπραξία είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν (υντονιςτισ), το Κζντρο 
Παραγωγικότθτασ (ΚΕΠΑ), το Επιςτθμονικό Σεχνικό Επιμελθτιριο Κφπρου (ΕΣΕΚ), θ Αρχι Ανάπτυξθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΑνΑΔ), ο Κυπριακόσ Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ (CYS) και το Κδρυμα Ενζργειασ 
Κφπρου (ΙΕΚ). 
 

 
 

http://www.cea.org.cy/Finance.html
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ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ 50/50 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΧΟΛΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ 
 
To EURONET 50/50 max είναι ζνα ζργο που ζχει 
βραβευκεί ςτθν κατθγορία «Learning» με βάςθ τα 
European Energy Awards 2013 και βαςίηεται ςτισ 
εμπειρίεσ και τα αποτελζςματα του προθγοφμενου 
ζργου EURONET 50/50, το οποίο μετζφερε τθν 
μεκοδολογία 50/50 από τθ Γερμανία ςε περίπου 50 
ςχολεία ςε 8 άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. Σο ζργο EURONET 50/50 (www.euronet50-
50.eu ) απζδειξε ότι οι δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςτα ςχολικά κτίρια είναι μεγάλεσ. 
 
Σο πρόγραμμα EURONET 50/50 εφαρμόςτθκε με επιτυχία, επιτυγχάνοντασ εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
ςτα ςχολεία. Θ επιτυχία οφειλόταν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτα 
ςχολεία, αλλά και μζςω τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςχολείων (χριςτεσ) και των τοπικϊν αρχϊν τουσ 
(διαχειριςτζσ περιουςίασ και υπεφκυνοι των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ ενζργειασ). Σο 50% των 
χρθμάτων, που προερχόταν από τθν επιτυγχανόμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ λόγω των λθφκζντων 
μζτρων εξοικονόμθςθσ από τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, επιςτρζφονταν ςτο ςχολείο. Σο 
υπόλοιπο 50% ιταν κακαρι αποταμίευςθ για τθν τοπικι αρχι που πλθρϊνει τουσ λογαριαςμοφσ.  
Σα ςχολεία είναι ζνασ τομζασ με τεράςτιεσ δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ςτθ 
δθμιουργίασ κατάλλθλθσ κουλτοφρασ και αλλαγισ ςυνθκειϊν. 
 
Ωςτόςο, δεν υπάρχει μια ςυγκεκριμζνθ ενεργειακι πολιτικι ςτα ςχολεία και ςτισ τοπικζσ αρχζσ. Σο 
ζργο Euronet 50/50 ζδειξε τισ δυνατότθτεσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, μζςω ενόσ κοινοφ 
ςχεδίου υλοποίθςθσ ςτα ςχολεία, με τθν άμεςθ εμπλοκι των μακθτϊν (ωσ κφριοσ φορζασ), τθσ 
εκπαιδευτικισ κοινότθτασ γενικότερα αλλά και των τοπικϊν αρχϊν. Οι Σοπικζσ Αρχζσ (ωσ μζλθ 
ςχολικϊν εφοριϊν) είχαν εμπλακεί ενεργά, με ζνα πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτισ «ομάδεσ ενζργειασ» των 
ςχολικϊν μονάδων, υποςτθρίηοντασ ζτςι τισ εφαρμογζσ του 50/50 και τθ δζςμευςθ να επιςτρζφεται 
το 50% των αποταμιεφςεων ςτο ςχολείο. Πρόκειται για ζνα καινοτόμο τρόπο εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ και χρθμάτων ςε δθμόςια κτίρια. Είναι επίςθσ, μια ευκαιρία για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ και ιδιαίτερα για τισ Σοπικζσ Αρχζσ που ςυμμετζχουν ςτο «φμφωνο των 
Δθμάρχων», κακϊσ το 50/50 ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των δθμόςιων 
κτιρίων και προωκεί ςτθν ανάλθψθ κοινισ ευκφνθσ μεταξφ των χρθςτϊν. 
 
Σο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςυμμετείχε ςτθ 2θ ςυνάντθςθ των εταίρων του ζργου 
EURONET 50/50 max που πραγματοποιικθκε ςτισ 7-8 Νοεμβρίου 2013 ςτθ Βιζννθ. Σο ζργο ζχει 
διάρκεια 3 ζτθ και ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ. το 
ζργο ςυμμετζχουν 16 Ευρωπαϊκοί εταίροι, με ςυντονιςτι του ζργου το Περιφερειακό υμβοφλιο τθσ 
Βαρκελϊνθσ (Barcelona Provincial Council) 
 

http://www.euronet50-50.eu/index.php/news/view/euronet-50-50max
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Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ EURONET 50/50 max είναι θ ευρφτερθ διάδοςθ τθσ ζννοιασ 50/50 ςε 
τουλάχιςτον ζξι νζεσ χϊρεσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και τθ ςτρατθγικι roll out, το οποίο ςθμαίνει τθν 
υιοκζτθςθ από τοπικζσ, περιφερειακζσ και εκνικζσ αρχζσ και τθν ολοκλιρωςθ ςε ςχετικζσ ςτρατθγικζσ 
ι ςχζδια (π.χ. τοπικζσ ι περιφερειακζσ πολιτικζσ για το κλίμα ι βιϊςιμεσ ενεργειακζσ ςτρατθγικζσ και 
προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα ςε όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ, τα εκνικά ςχζδια 
δράςθσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ ι άλλων ςχετικϊν εκνικϊν ςτρατθγικϊν). 
 
Ζνασ ακόμθ βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου EURONET 50/50 max είναι να οικοδομθκεί ζνα ευρωπαϊκό 
δίκτυο τουλάχιςτον 500 ςχολείων και 48 μθ-εκπαιδευτικϊν κτιρίων, με ςτόχο να ενκαρρφνει τθν 
ανταλλαγι εμπειριϊν μεταξφ των ςυνόρων, να βελτιωκοφν οι μεκοδολογίεσ, να προςδιοριςκοφν οι 
βζλτιςτεσ πρακτικζσ και να υποςτθρίξουν τθν εξάπλωςθ τθσ ζννοιασ πθγι ζμπνευςθσ για άλλα 
ςχολεία και τοπικζσ αρχζσ να ακολουκιςουν το παράδειγμά τουσ. Σο ζργο φιλοδοξεί να δθμιουργιςει 
ζνα βιϊςιμο δίκτυο που να διαρκεί και πζρα από τθ λιξθ τθσ δράςθσ τουσ. Παρζχει μια ςτακερι 
υποςτιριξθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων για τθν ενζργεια και το κλίμα τθσ ΕΕ. 
 
Σο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου EURONET 50/50 max 
πρζπει να εφαρμόςει τουσ ςτόχουσ του ζργου ςε 10 ςχολεία και ςε 2 μθ-εκπαιδευτικά κτίρια τθσ 
Κφπρου. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςτα 
τθλζφωνα: 22667716/22667726. 
 
 
 
 
 
ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΩΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ 

ΝΗΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΠΟΛΤΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 
 
Περίπου το 3.5% των Ευρωπαίων πολιτϊν ηουν ςε νθςιά και αυτό το ποςοςτό αυξάνεται ςθμαντικά 
κατά τθ διάρκεια τθσ τουριςτικισ περιόδου, επιβαρφνοντασ ζτςι τα οικοςυςτιματα, τα ςυςτιματα 
μεταφορϊν, τθν ενεργειακι υποδομι και τισ απαιτιςεισ φδρευςθσ των νθςιϊν. Οι Σοπικζσ Αρχζσ των 
νθςιϊν βρίςκονται και ςκοπεφουν να παραμείνουν ςτθν πρϊτθ γραμμι ςτον αγϊνα ενάντια ςτθν 
κλιματικι αλλαγι. Οι νθςιωτικζσ περιοχζσ περιτριγυριςμζνεσ από νερό, με ευπακι οικοςυςτιματα 
και αδφναμεσ τοπικζσ οικονομίεσ, ζχουν ςυνειδθτοποιιςει νωρίσ τθν ανάγκθ να καταςτοφν 
ςθμαντικοί εταίροι ςτθν παγκόςμιεσ κακϊσ και ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ για τθ μείωςθ των 
εκπομπϊν CO2. 
 
Θ ειςαγωγι αειφόρων ςυςτθμάτων ενζργειασ και μεταφορϊν ςτισ νθςιϊτικεσ κοινωνίεσ κα 
εξυπθρετιςει τρεισ κφριουσ ςτόχουσ: 
• Να ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ των Ευρωπαϊκϊν ςτόχων αειφόρου ενζργειασ, όπωσ θ 

μείωςθ των εκπομπϊν του CO2 κατά τουλάχιςτον 20% και θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ κατά τουλάχιςτον 20% μζχρι το 2020; 
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• Να προςτατεφςει τα οικοςυςτιματα των νθςιϊν και να αυξιςει τθν ενεργειακι και υδατικι 
τουσ ανεξαρτθςία; και 

• Να ενιςχφςει τθν τοπικι οικονομικι ανάπτυξθ, τθν δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και να 
αναςτρζψει τθ μείωςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

 
Σοπικζσ Αρχζσ από τθ νθςιά τθσ Ευρϊπθσ αλλά και από τθν Κφπρο, ζχουν δεςμευτεί να αναπτφξουν 
και να υλοποιιςουν τοπικά χζδια Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια υπογράφοντασ το φμφωνο των 
Νθςιϊν ι το φμφωνο των Δθμάρχων. 
 
Κατά τθν υλοποίθςθ ζργων και δράςεων για τθ βιϊςιμθ ενζργεια, ζχουν εντοπιςτεί ςθμαντικά 
εμπόδια λόγω τθσ μθ αποδοτικισ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ. Ο τρόποσ με τον οποίο ςιμερα 
Σοπικζσ Αρχζσ, Επαρχιακζσ Διοικιςεισ και Κεντρικι Κυβζρνθςθ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ κακϊσ και 
ο καταμεριςμόσ αρμοδιοτιτων για τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν για το περιβάλλον και τθν ενζργεια 
πρζπει να γίνει αποτελεςματικότεροσ. 
 
ε ςυνάντθςθ εργαςίασ ομάδασ εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιικθκε ςτισ 18 Οκτωβρίου 2013 
και αποτελείται από εκπροςϊπουσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ, του 
Σμιματοσ Δθμοςίων Ζργων, τθσ Τπθρεςίασ Ενζργειασ, του Γραφείου Προγραμματιςμοφ, τθσ Ζνωςθσ 
Διμων Κφπρου, τθσ Ζνωςθσ Κοινοτιτων Κφπρου, του ΕΣΕΚ, τθσ ΑΘΚ και του Ενεργειακοφ Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτϊν, ςυηθτικθκαν τα προβλιματα και οι δυςκολίεσ που εντοπίηονται ςτθν υλοποίθςθ 
ζργων για τθ βιϊςιμθ ενζργεια και κακορίςτθκαν οι άξονεσ προτεραιότθτασ για να αντιμετωπιςτοφν. 
Θ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου «smilegov - Ενίςχυςθ τθσ 
αποτελεςματικισ εφαρμογισ των χεδίων Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια ςε ευρωπαϊκά νθςιά μζςω 
τθσ ενίςχυςθσ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ», όπου το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν 
ςυμμετζχει ωσ εταίροσ και ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ.  
 
Από τισ ςθμαντικότερεσ αδυναμίεσ που καταγράφθκαν είναι ο κατακερματιςμόσ των υπθρεςιϊν ςε 
τοπικό και εκνικό επίπεδο με αποτζλεςμα τθ δυςκολία υλοποίθςθσ ςυντονιςμζνων κοινϊν 
προςπακειϊν χωρίσ να προκφπτουν κζματα αρμοδιοτιτων. Αδυναμίεσ εντοπίςτθκαν και ςτο νομικό 
πλαίςιο που κακορίηει το ρόλο και τισ δυνατότθτεσ των Σοπικϊν Αρχϊν ϊςτε να μποροφν να 
υλοποιοφν χζδια Δράςθσ, να υλοποιοφν ζργα και να κακορίηουν Σοπικά χζδια Ανάπτυξθσ. 
 
Προκφπτει επίςθσ, ότι θ επερχόμενθ μεταρρφκμιςθ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 
οικονομικι κρίςθ και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ςιμερα οι Σοπικζσ Αρχζσ, μποροφν να 
αποτελζςουν μοναδικι ευκαιρία για να αποκτιςουν αναβακμιςμζνο και πιο αποδοτικό ρόλο οι 
Σοπικζσ Αρχζσ. Θ αμεςότθτα που ζχουν οι Σοπικζσ Αρχζσ με τουσ πολίτεσ τουσ αλλά και θ πολφ καλι 
γνϊςθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ τοπικισ κοινωνίασ, αποτελοφν ακόμθ και ςιμερα το ιςχυρότερο μζςο 
για τθν υλοποίθςθ των εκνικϊν πολιτικϊν ςε τοπικό επίπεδο. Για να αποκτιςουν αναβακμιςμζνο 
ρόλο οι Σοπικζσ Αρχζσ, δεν απαιτοφνται μόνο θ αναδιάρκρωςθ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθ και οι 
νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, αλλά και θ ανάπτυξθ τεχνικϊν ικανοτιτων ςε τοπικό επίπεδο, που κα 
επιτρζψει ςε Σοπικζσ Αρχζσ να καταρτίςουν και να υλοποιιςουν χζδια Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ 
Ενζργεια. 
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Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα www.sustainableislands.eu ι επικοινωνιςτε με το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςτα τθλζφωνα: 22667716/22667726. 
 
 
 
 
 
ΦΟΡΣΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 
 
Από τισ αρχζσ του 2014 κα τοποκετθκοφν από τθν 
ΑΘΚ με τθ ςυνεργαςία τοπικϊν Αρχϊν οι πρϊτοι 15 
φορτιςτζσ ςε δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ. Οι 
κάτοχοι θλεκτρικϊν αυτοκινιτων κα μποροφν μζςω 
αυτϊν να φορτίηουν τα οχιματά τουσ κι ανάλογα να 
χρεϊνεται θ πιςτωτικι τουσ κάρτα. 
 
Οι φορτιςτζσ που κα τοποκετθκοφν κα είναι 
τελευταίασ τεχνολογίασ, όμωσ κα χρειάηονται 
μερικζσ ϊρεσ για τθ φόρτιςθ του κάκε αυτοκινιτου, γι’ αυτό οι κάτοχοί τουσ κα πρζπει να 
προγραμματίηουν ζγκαιρα τθ φόρτιςθ των μπαταριϊν του οχιματόσ τουσ. Θα πρζπει για παράδειγμα 
όταν πθγαίνουν από τθ μια πόλθ ςτθν άλλθ και πρζπει να φορτίςουν τισ μπαταρίεσ για να 
επιςτρζψουν, να αξιοποιοφν τισ ϊρεσ που δεν κα χρθςιμοποιοφν το όχθμα τουσ. 
 
Θ ΑΘΚ ςτθν προςπάκεια για δθμιουργία υποδομισ για τθν φόρτιςθ θλεκτρικϊν οχθμάτων, 
προχϊρθςε πρϊτα με τθν ζκδοςθ προδιαγραφϊν για φορτιςτζσ θλεκτρικϊν οχθμάτων για 
εγκατάςταςθ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ και ςτθ ςυνζχεια ςε ςυνεργαςία με το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτϊν, προχϊρθςε ςε εντοπιςμό πικανϊν κζςεων για εγκατάςταςι τουσ. Ακολοφκωσ 
προχϊρθςε ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τθν αγορά των 15 φορτιςτϊν θλεκτρικϊν οχθμάτων.  
 
Θ πρόςφατθ πρόταςθ Οδθγίασ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ειςθγείται τθν εγκατάςταςθ ςτθν Κφπρο, 
μζχρι το 2020 ςυνολικά 20.000 φορτιςτϊν εν των οποίων οι 2.000 να βρίςκονται ςε δθμόςιουσ 
χϊρουσ. 
 
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εκτιμά ότι ςτθν Κφπρο το 2020 κα υπάρχουν 10.000 θλεκτρικά αυτοκίνθτα. 
ιμερα κυκλοφοροφν ςτουσ κυπριακοφσ δρόμουσ 100 περίπου θλεκτρικά οχιματα. 

http://www.sustainableislands.eu/
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ΕΚΔΗΛΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ» 
 
Με χορθγό τθν Ελλθνικι Σράπεηα πραγματοποιικθκε εκδιλωςθ για τθν ΕΝΕΡΓΕΙΑ, θ όποια 
διοργανϊκθκε από τθ CYMEPA, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπριϊν Πολιτϊν, τον Διμο Λάρνακασ και το 
Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ ςτισ 12 Νοζμβριου 2013, ςτθν πλατειά Ευρϊπθσ ςτθ Λάρνακα. 
τθν εκδιλωςθ του προγράμματοσ "Οικολογικά χολειά" ςυμμετείχαν ςχολειά (Ειδικό χολειό Αγίου 
πυριδϊνα και το Δθμοτικό χολειό Καλογερά ΚΒ) τθσ επαρχεία; Λάρνακα. 
 
Αρχικά, οι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για τισ "Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ, Εξοικονόμθςθ ενεργείασ 
και τα Βιϊςιμα Μζςα Μεταφοράσ" από λειτουργό του Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπριϊν Πολιτϊν, τθ 
ςυνεχεία, εμπζδωςαν τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν ςε επιδαπζδιο επιμορφωτικό / εκπαιδευτικό 
παιχνίδι γφρω από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, το όποιο είχε τοποκετθκεί ςτθν πλατεία. Σζλοσ, όλοι 
οι μακθτζσ ζγιναν οι ιδίου φορείσ για μεταλαμπάδευςθ τθσ γνϊςθσ, για ευαιςκθτοποίθςθ του 
ευρφτερου κοινοφ, διανζμοντασ ενθμερωτικό υλικό ςε όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ ςτο παραλιακό 
μζτωπο των Φοινικοφδων. Σα παιδιά, με τθν κακοδιγθςθ και ςθμαντικι υποςτιριξθ των 
διοργανωτϊν κακϊσ επίςθσ και των εκπαιδευτϊν τουσ, αγκάλιαςαν αυτιν τθ δραςτθριότθτα με 
ιδιαίτερο ενκουςιαςμό και ζχουν πλζον καταςτεί ενεργοί κοινωνοί τθν πλθροφόρθςθσ με ςκοπό τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ενεργείασ. 
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ΤΣΕΡΕΙ Η ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΧΟΤ 20/20/20 

 
Μόνο τζςςερισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ βρίςκονται 
ςε καλό δρόμο, για τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ για το 
2020. 
 
τθν ζκκεςθ που κυκλοφόρθςε ςτισ 9 Οκτωβρίου 2013 
από το European Environmental Agency παρζχεται μια 
επιςκόπθςθ τθσ προόδου των ενεργειακϊν ςτόχων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το ζτοσ 2020 . 
 
Οι ςτόχοι αυτοί, περιλαμβάνουν μείωςθ 20% των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, αφξθςθ κατά 
20% τθσ ςυνειςφοράσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ Ευρϊπθσ και 
20% περιςςότερθ αποτελεςματικότθτα ςτθ χριςθ ενζργειασ ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
Ο πρϊτοσ ςτόχοσ είναι πικανότερο να ικανοποιθκεί, «Θ ΕΕ είναι πολφ κοντά ςτθν επίτευξθ *του 
ςτόχου αυτοφ+, οκτϊ χρόνια πριν από το 2020», και κα μποροφςε ακόμθ και να ξεπεράςει το ςτόχο 
τθσ κατά τζςςερισ ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, αναφζρει θ ζκκεςθ. Σα δεκαπζντε κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ που 
εντάχκθκαν πριν από το 2004 πλθςιάηουν τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν ςτο πρωτοκόλλου του Κιότο 
κατά 5,5 % κατά μζςο όρο, ςθμειϊνει θ ζκκεςθ . 
 
Ο δεφτεροσ ςτόχοσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, είναι επίςθσ ςτο προςκινιο. Οι ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ ςυνζβαλαν 13% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ ΕΕ το 2011 και το μερίδιό τουσ 
αναμζνεται να αυξθκεί ςε 20% το 2020, ίςα-ίςα για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ. 
 
Θ επίτευξθ του τρίτου ςτόχου για τθν ενεργειακι απόδοςθ παραμζνει μια μεγάλθ πρόκλθςθ, 
αναφζρει θ ζκκεςθ, καλϊντασ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ να αναλάβουν άμεςθ δράςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κατάςταςθσ ενζργειασ. 
 
τθν ζκκεςθ το European Environmental Agency δίνει μια πιο ςφνκετθ εικόνα ςε επίπεδο κράτουσ 
μζλουσ.  
 
Ο Hans Bruyninckx, εκτελεςτικόσ διευκυντισ του European Environmental Agency, είπε ότι «για να 
επιτευχκοφν οι μειϊςεισ εκπομπϊν που απαιτοφνται, τα κράτθ μζλθ πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι δεν 
κάνουν επιλογζσ που γίνονται ςιμερα εμπόδια για ζνα μζλλον χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του 
άνκρακα». 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΤΞΕΛΛΕ 
 

http://www.euractiv.com/energy/member-states-need-take-action-r-news-530972?utm_source=EurActiv%20Newsletter&utm_campaign=3d58d217b5-newsletter_energy&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-3d58d217b5-245669298
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2014 SUSTAINABLE ENERGY EUROPE & MANAGENERGY AWARDS 

 

2014 Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards 
Calling best-in-class sustainable energy projects 

It’s Your Turn! 

 

The European Commission invites all sustainable energy actors to submit their projects for the 2014 

edition of the 

Sustainable Energy Europe Awards 

& 

ManagEnergy Award 

Have you already been recognised for your accomplishments and contributions to a more sustainable 

Europe? Let the EU know. It’s your turn! 

 

http://energy.createsend4.com/t/r-l-nhyjykt-tjdtthyuky-r/
http://energy.createsend4.com/t/r-l-nhyjykt-tjdtthyuky-y/
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«ΟΡΙΖΟΝΣΑ 2020» 

Tο Κδρυμα Προϊκθςθσ Ζρευνασ επικυμεί να ενθμερϊςει τουσ ενδιαφερόμενουσ ότι θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ζχει αρχίςει τθ δθμοςίευςθ των προςχεδίων των Προγραμμάτων Εργαςίασ του 
Προγράμματοσ «ΟΡΙΗΟΝΣΑ 2020» τθσ Ε.Ε. Σα περιςςότερα προςχζδια βρίςκονται ιδθ αναρτθμζνα 
ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-
documents. 

Σα Προγράμματα Εργαςίασ αναμζνεται οριςτικοποιθκοφν εντόσ των επόμενων θμερϊν και να 
ανακοινωκοφν μαηί με τισ επιμζρουσ Προςκλιςεισ Τποβολισ Προτάςεων ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2013.  

Σζλοσ, ςθμειϊνεται ότι θ εκδιλωςθ για τθν επίςθμθ προκιρυξθ του Προγράμματοσ «Ορίηοντασ 
2020» ςτθν Κφπρο κα πραγματοποιθκεί ςτισ 16 Ιανουαρίου 2014, ςε χώρο που κα ανακοινωκεί 
αργότερα. Θα διοργανωκοφν επιπρόςκετα κεματικζσ ενθμερωτικζσ θμερίδεσ οι οποίεσ κα 
ανακοινώνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ (www.research.org.cy) και ςτο ιςτολόγιο 
http://horizon2020cyprus.blogspot.com/.  

 

ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://www.research.org.cy/
http://horizon2020cyprus.blogspot.com/
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ISO 50001:2011 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ, 16 - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 

2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CLEOPATRA 
 

Θ Κυπριακι Εταιρεία Πιςτοποίθςθσ (Κ.Ε.Π.) διοργανϊνει το πιο πάνω πενκιμερο 
πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτισ 16 - 20 Δεκεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο 
Cleopatra, Λευκωςία, με κζμα: 
 
Σο Πρότυπο ISO 50001 είναι το πρϊτο παγκόςμιο πρότυπο διαχείριςθσ ενζργειασ. 
κοπόσ του είναι να βελτιϊςει τθν ενεργειακι επίδοςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ενεργειακι χριςθ, 
κατανάλωςθ και αποδοτικότθτα. 
 
Με τθν εφαρμογι του προτφπου, επιτυγχάνεται θ μείωςθ του κόςτουσ τθσ ενζργειασ, 
προςδιορίηονται  οι κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι αςφάλεια μζςω βελτίωςθσ 
ενεργειακισ επίδοςθσ και κακιερϊνονται ορκζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ. Ειςθγθτζσ κα 
είναι ο Δρ. Γεϊργιοσ Αναςταςόπουλοσ και θ κα Natalya Roshka.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 22411438 ι πατιςτε εδϊ.  
 

 
 

IEA WEO-2013: AFFORDABLE ENERGY NOT POSSIBLE WITHOUT ENERGY EFFICIENCY 
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