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ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΘΘ ΠΡΑΙΝΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΘΝ ΚΤΠΡΟ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ 

ΖΡΓΟΤ BUY SMART+ 

Οι πράςινεσ ςυμβάςεισ είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και τισ ιδιωτικζσ 

εταιρείεσ κακϊσ ςυμβάλουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ 

επικίνδυνων ουςιϊν και αερίων του κερμοκθπίου. Θ επιλογι και αγορά πράςινων προϊόντων και 

υπθρεςιϊν επιφζρει εξοικονόμθςθ ενζργειασ, μείωςθ των αζριων ρφπων που απελευκερϊνονται ςτο 

περιβάλλον, διατιρθςθ των φυςικϊν πόρων κακϊσ και τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

Μζςω του ζργου Buy Smart+ ζχουν κακιερωκεί γραφεία υποςτιριξθσ Πράςινων υμβάςεων ςτισ 15 

χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο Ζργο, παρζχοντασ τεχνικι υποςτιριξθ, κακοδιγθςθ και εκπαίδευςθ 

ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Σον εν λόγω γραφείο υποςτιριξθσ για τθν Κφπρο είναι το Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν που ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτο ζργο.  

τα πλαίςια αυτοφ του ευρωπαϊκοφ ζργου, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςε ςυνεργαςία 

με το Σμιμα Περιβάλλοντοσ (Τπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Πόρων και Περιβάλλοντοσ) παρζχει 

τεχνικι υποςτιριξθ, κακοδιγθςθ και εκπαίδευςθ για τισ Πράςινεσ υμβάςεισ  που αφοροφν τισ πιο 

κάτω ομάδεσ προϊόντων: 

- Φωτιςμόσ 

- Εξοπλιςμόσ γραφείου και πλθροφορικισ 

- Οχιματα 

- Οικιακζσ ςυςκευζσ 

- Κλιματιςτικά 
 

   
 

Σα εργαλεία που ζχουν αναπτυχκεί, περιλαμβάνουν τεχνικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, εργαλεία 
υπολογιςμοφ του κόςτουσ κφκλου ηωισ των προϊόντων και υλικό εκπαίδευςθσ, το οποίο είναι 
διακζςιμο δωρεάν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου Buy Smart+ (www.buy-
smart.info ) ςτο ςχετικό  ςφνδεςμο τθσ Κφπρου κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Ενεργειακοφ Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτϊν (www.cea.org.cy).  Επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΕ για τισ Πράςινεσ υμβάςεισ 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ 
 

http://www.buy-smart.info/media/file/2372.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_Buy_Smart+_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.pdf
http://www.buy-smart.info/media/file/2413.%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_BuySmart_IT_GR.pdf
http://www.buy-smart.info/media/file/2371.%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_Buy_Smart+_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%BF%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
http://www.buy-smart.info/media/file/2414.%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_BuySmart+_%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%91_GR.pdf
http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/
http://www.cea.org.cy/
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(http://ec.europa.eu/environment/gpp/) υπάρχουν διακζςιμα πράςινα κριτιρια για όρουσ 
προςφορϊν ανά κατθγορία προϊόντων ενϊ ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ διατίκεται 
το Εκνικό χζδιο Δράςθσ ΠΔ για τθν περίοδο 2012-2014.  
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ζργο Buy Smart+ και τισ δράςεισ του επικοινωνιςτε με το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςτα τθλζφωνα 22667716 και 22667726 και ςτο email 
info@cea.org.cy . 

         
 

ΖΝΑΡΞΘ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ WE-QUALIFY  

 

Θ κοινοπραξία του ζργου BUILD UP SKILLS WE Qualify 

ανακοινϊνει τθν ζναρξθ των εργαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του 

ζργου WE-Qualify Improve Skills and Qualifications in the Building 

Workforce in Cyprus το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Ευφυισ Ενζργεια Ευρϊπθ μζςω του Build Up Skills 

Πυλϊνασ II και κα ζχει ςυνολικι διάρκεια 36 μθνϊν. 

Με βάςθ τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ 

των Κτιρίων όλα τα κράτθ μζλθ καλοφνται να βελτιϊςουν τθν 

ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων τόςο υφιςτάμενων όςο και 

νεοανεγειρόμενων. θμαντικι πρόκλθςθ αποτελεί επίςθσ θ 

πρόνοια που ορίηει ότι ζωσ το 2020 όλα τα νεοανεγειρόμενα κτίρια πρζπει να είναι χεδόν 

Μθδενικισ Κατανάλωςθσ Ενζργειασ.  

Κακοριςτικό ρόλο για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν διαδραματίηουν οι δεξιότθτεσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτουσ τομείσ των Καταςκευϊν κακϊσ και των ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ και ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςε κτίρια.  

Θ πρωτοβουλία Build Up Skills 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 κτίρια Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι τα άτομα αυτά να αποκτιςουν τισ 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ δεξιότθτεσ και νοοτροπία ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ ςχετικζσ ςτοχεφςεισ 

ςτθν ενότθτα ενζργεια και κτίριο για το 2020. τθν Κφπρο ςφμφωνα με τον Οδικό Χάρτθ που 

αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του Build Up Skills Πυλϊνασ I εκτιμικθκε ότι χρειάηεται να αποκτιςουν 

πράοινεσ δεξιότθτεσ τουλάχιςτον 4.500 εργαηόμενοι για 13 διαφορετικζσ δεξιότθτεσ ζωσ το 2020 Θ 

κοινοπραξία λαμβάνοντασ υπόψθ τον Οδικό Χάρτθ κα προχωριςει ςτον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/)
mailto:info@cea.org.cy
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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. θμειϊνεται ότι ςτθν 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 CEA ωσ ςυντονιςτισ 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.  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ.  

  
 

ΣΕΡΑΣΙΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΤΠΡΟ ΒΛΕΠΕΙ Θ ΕΠΙΣΡΟΠΟ ΖΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΜΕΩ ΣΟΤ ΟΡΙΗΟΝΣΑ 2020 

Οι δυνατότθτεσ για αναηωογόνθςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ με 

εργαλεία τθν ζρευνα και τθν καινοτομία ιταν το επίκεντρο τθσ επίςθμθσ 

παρουςίαςθσ ςτθ Λευκωςία του νζου χρθματοδοτικοφ Προγράμματοσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για Ζρευνα και Καινοτομία Ορίηοντασ 2020 μζνω 

του οποίου κα διατεκεί ποςό €80 διςεκατομμυρίων κατά τθν περίοδο 

2014-2020.  

το πλαίςιο δθμοςιογραφικισ διάςκεψθσ θ επίτροποσ Ζρευνασ Καινοτομίασ και Επιςτιμθσ κ Maire 

Geoghegan-Quinn θ οποία επιςκζφκθκε τθν Κφπρο ειδικά για τθν παρουςίαςθ, τόνιςε ότι ο Ορίηοντασ 

2020 παρζχει για τθν Κφπρο τεράςτιεσ ευκαιρίεσ και ότι θ ζρευνα και θ καινοτομία μπορεί να 

αποτελζςει εργαλείο για αναχαίτιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμων 

προϊόντων και υπθρεςιϊν και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. Σο κλειδί τόνιςε είναι θ ςυνεργαςία 

μεταξφ επιχειριςεων και ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων, οι διαδικαςίεσ ζχουν απλοποιθκεί ςθμαντικά ενϊ 

δίνονται πολλζσ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Θ κα Quinn κάλεςε τουσ 

ερευνθτζσ τα πανεπιςτιμια τισ επιχειριςεισ περιλαμβανομζνων και των ΜΜΕ να προχωριςουν με τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτο Πρόγραμμα αξιοποιϊντασ και τισ δομζσ υποςτιριξθσ που υπάρχουν ςτθν Κφπρο.  

Ο Ορίηοντασ 2020 αποτελεί τον μθχανιςμό τθσ EE για χρθματοδότθςθ δραςτθριοτιτων ζρευνασ και 

καινοτομίασ δίνει ζμφαςθ ςτθν καινοτομία τισ κοινωνικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ Ευρϊπθ 

υγεία, κακαρι ενζργεια και μεταφορζσ κλπ και τθν προςπάκεια για απλοποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτα 

Κοινοτικά Κονδφλια όλων των Οργανιςμϊν επιχειριςεων ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων κλπ τθσ EE αλλά 

και τρίτων χωρϊν το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του για ςυντονιςμό των δραςτθριοτιτων 

ςυμμετοχισ τθσ Κφπρου ςτον Ορίηοντα 2020, το ΙΠΕ φιλοξενεί τα Εκνικά θμεία Επαφισ ΕΕ για τθν 

Κφπρο για παροχι δωρεάν υπθρεςιϊν ςτιριξθσ ςτουσ ερευνθτζσ για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του 

Προγράμματοσ. 

http://www.eaciprojects.eu/iee/page/Page.jsp?op=projectdetailftprid=2662
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Πλθροφορίεσ επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ EE «Horizon 2020»  κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ιδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ www.research.org.cy . 

 

 

 

ΠΛΑΙΙΟ 2030, ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

Μετά τθν ολομζλεια ςχετικά με τθν ζκκεςθ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου με κζμα «Πλαίςιο 2030, πολιτικζσ για το κλίμα και τθν 

ενζργεια» ζγινε ςαφζσ το μινυμα ότι επικρατοφν οι τρεισ δεςμευτικοί 

ςτόχοι για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, 

αφξθςθ τθσ χριςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ. Εναπόκειται πλζον ςτα κράτθ μζλθ και το 

Ευρωπαϊκό υμβοφλιο να υλοποιιςουν το πακζτο πολιτικισ για τθν 

Ευρϊπθ. 

Ο κοσ Rainer Hinrichs - Rahlwes, Πρόεδροσ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ για τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ 

Ενζργειασ (EREC) διλωςε ότι ςτο Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου αποφαςίςτθκαν τρεισ δεςμευτικοί ςτόχοι 

για το 2030, μεταξφ των οποίων θ αφξθςθ τθσ χριςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ςτζλνοντασ 

ζνα ιςχυρό μινυμα ότι θ πολιτικι βοφλθςθ για υποςτιριξθ των  ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ δίνει 

λφςεισ ςτο ηιτθμα του κλίματοσ. 

Για περιςςότερε πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

ΠΟΛΛΕ ΠΟΛΕΙ ΣΘΡΙΗΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΧΟΤ 2030 ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 

 

Ο πρόεδροσ του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου ηθτά τθ ςτιριξθ των Πόλεων 

για δζςμευςθ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ του 2030 ςτόχουσ για τθν 

ενεργειακι απόδοςθ και τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, ςφμφωνα 

με τθν πρόταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου . 

 

Ο πρόεδροσ τθσ ομάδασ Energy Cities, διλωςε ότι το να καταςτεί μια βαςικι προτεραιότθτα κα 

μποροφςε να δθμιουργιςει κζςεισ εργαςίασ, να ςτείλει μινυμα ςτουσ επενδυτζσ και να βοθκιςει 

ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων του 2030. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΤΞΕΛΛΕ 
 

 

http://ec.europaeu/research/participants/portal/desktop/enhome.html
http://www.research.org.cy/
http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Press_Releases/EREC_Press_Release_EP_rejects_Commission_2030_proposal.pdf
http://www.eceee.org/all-news/news/news_2014/2014-02-18c
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ΩΚΕΑΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Οι κάλαςςεσ και οι ωκεανοί μασ αποτελοφν αςτείρευτθ ανανεϊςιμθ 

πθγι ενζργειασ κυρίωσ, αλλά όχι μόνο, κατά μικοσ τθσ ακτογραμμισ 

του Ατλαντικοφ. Οι τεχνολογίεσ ωκεάνιασ ενζργειασ αναπτφςςονται 

για να μπορζςουμε να αξιοποιιςουμε το δυναμικό των ρευμάτων 

και των κυμάτων κακϊσ και των διαφορϊν κερμοκραςίασ και 

αλατότθτασ. 

 

Θ ανάπτυξθ αυτοφ του αναδυόμενου τομζα, εκτόσ του ότι κα μασ βοθκιςει να επιτφχουμε τουσ 

ςτόχουσ μασ όςον αφορά τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθ μείωςθ των αερίων του 

κερμοκθπίου, κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτθν τόνωςθ τθσ οικονομίασ μζςω τθσ καινοτομίασ και τθσ 

δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ υψθλισ εξειδίκευςθσ. 

 

Θ ΕΕ ςτθρίηει ιδθ τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ μζςω του ερευνθτικοφ τθσ προγράμματοσ. τθν 

ανακοίνωςθ του επτεμβρίου 2012 για τθν Γαλάηια ανάπτυξθ, θ Επιτροπι αναφζρει ότι κα 

αξιολογιςει περαιτζρω δυνατότθτεσ και κα προτείνει τθν ανάλθψθ δράςθσ εντόσ του 2013. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

 

  

«ΟΡΙΗΟΝΣΑ 2020» 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει αρχίςει τθ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων για 

υποβολι προτάςεων ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ «ΟΡΙΗΟΝΣΑ 2020». 

Θα διοργανωκοφν επιπρόςκετα κεματικζσ ενθμερωτικζσ θμερίδεσ οι οποίεσ 

κα ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ 

(www.research.org.cy) και ςτο ιςτολόγιο.  

ΠΡΟΚΛΘΕΙ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_el.htm
http://www.research.org.cy/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ Α ΚΑΙ Α&Β ΑΠΟ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ 

ΚΟΠΟ ΣΘΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ Α ΚΑΙ Α&Β (ΚΔΠ 184/2012) ΓΙΑ 

ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΤ – 14 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014 

 

Θ ςφμπραξθ Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ και 

Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν 

ανακοινϊνουν τθν ζναρξθ, εγκεκριμζνων από τθν 

Τπθρεςία Ενζργειασ, εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

Ενεργειακών Ελεγκτών Α για κτίρια (περιλαμβάνει 

όλα τα κτίρια, ανεξαρτιτωσ εμβαδοφ και είδουσ 

ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, περιλαμβάνει επίςθσ, 

μεταξφ άλλων, λιμάνια αεροδρόμια, οδικό φωτιςμό), 

κακϊσ και για τθν Κατηγορία Β για τη βιομηχανία 

(περιλαμβάνει βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ και διεργαςίεσ, γεωργικζσ εγκαταςτάςεισ) με ςτόχο τθν 

προετοιμαςία υποψθφίων για εγγραφι ςτο Μθτρϊο «Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν». 

 

φμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ περί ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθ τελικι χριςθ και ενεργειακζσ 

υπθρεςίεσ (ΚΔΠ 184/2012), ενεργειακόσ ελεγκτισ είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που μπορεί να 

διενεργεί ενεργειακοφσ ελζγχουσ. 

 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευκφνεται ςε διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ, μζλθ του ΕΣΕΚ 

(ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ) και κατζχουν άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ. Επιςθμαίνεται ότι θ 

επιτυχισ παρακολοφκθςθ εγκεκριμζνου προγράμματοσ κατάρτιςθσ είναι μία εκ των προχποκζςεων 

του Νόμου για εγγραφι ςτο ςχετικό Μθτρϊο Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν.  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν κα Μαρία Ιωαννίδου, Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν, τθλ. 22667716, 22667726, www.cea.org.cy  

 

 

ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΤΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΘΛΩΕΙ/ ΕΚΘΕΕΙ 

http://www.cea.org.cy/
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΘ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΠΟΤ ΧΕΙΡΙΗΟΝΣΑΙ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΣΟ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΣΟΤ- EUREM, 21 ΑΠΡΙΛΙΟΤ  – 26 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014 

 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM είναι ζνα τυποποιθμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
Ευρωπαίουσ Διαχειριςτζσ Ενζργειασ (European Energy Manager) που ςυνδυάηει κεωρθτικά μακιματα, 
αςκιςεισ προςωπικι εκμάκθςθ και πρακτικι εργαςία. Επιπρόςκετα, παρζχει πρόςβαςθ ςε ζνα 
ευρωπαϊκό δίκτυο αποφοίτων αυτισ τθσ εκπαίδευςθσ για ανταλλαγι γνϊςεων και εμπειριϊν.  
Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτθρίηεται ςε πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτφχκθκε ςτθ 
Γερμανία, από το Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο τθσ Νυρεμβζργθσ. 
 

Χαρακτθριςτικό του προγράμματοσ EUREM είναι ότι όλεσ οι χϊρεσ χρθςιμοποιοφν τθν ίδια μζκοδο 

και τυποποιθμζνο εκπαιδευτικό υλικό που τροποποιείται μόνο για να προςαρμοςτεί κατάλλθλα ςτισ 

ειδικζσ ςυνκικεσ κάκε χϊρασ. Σο γεγονόσ αυτό εξαςφαλίηει ζνα υψθλοφ επιπζδου πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ το οποίο προςφζρει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ διευρυμζνεσ γνϊςεισ ςε ενεργειακά κζματα 

και  πρακτικζσ γνϊςεισ για υλοποίθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ ςτισ επιχειριςεισ.  

 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευκφνεται ςε άτομα που χειρίηονται τα ενεργειακά κζματα εντόσ τθσ 

επιχείρθςθσ τουσ/οργανιςμοφ τουσ, κυρίωσ τισ ΜΜΕ από τον τομζα των μεταποιθτικϊν βιομθχανιϊν 

κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, ακόμα και τοπικζσ αρχζσ, ϊςτε να μπορζςουν να αυξιςουν τθν 

ενεργειακι απόδοςθ τουσ και κατά ςυνζπεια τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ. Σα άτομα αυτά πρζπει να 

είναι μθχανικοί ι επαγγελματίεσ απόφοιτοι ανϊτερων τεχνολογικϊν ιδρυμάτων, με τουλάχιςτον 2 

χρόνια εμπειρία ςτθ κζςθ χειριςμοφ κεμάτων ενζργειασ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ τουσ/οργανιςμοφ 

τουσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα: 

www.energymanager.eu. 

Επίςθσ, για πλθροφορίεσ ςχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM (εντυπο αίτθςθσ, ωρολόγιο 

πρόγραμμα, κόςτοσ ςυμμετοχισ, εκπαιδευτζσ του προγράμματοσ), που κα πραγματοποιθκεί ςτθν 

Κφπρο, επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα του Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν www.cea.org.cy. 

Σο αρμόδιο άτομο επικοινωνίασ είναι ο κοσ Ορζςτθσ Κυριάκου orestis.kyriakou@cea.org.cy, 

22667716/26. 

 

 

http://www.energymanager.eu/
http://www.cea.org.cy/
mailto:orestis.kyriakou@cea.org.cy
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“ADAPTTOCLIMATE” 27-28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014, ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

 

Θ Επιςτθμονικι Επιτροπι είναι ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςει ότι το Διεκνζσ υνζδριο 

"ADAPTtoCLIMATE" κα πραγματοποιθκεί ςτο υνεδριακό Κζντρο Φιλοξενία ςτθ Λευκωςία, ςτισ 27 & 

28 Μαρτίου 2014. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςυνζδριο κα ζχουν τθν ευκαιρία να ανταλλάξουν γνϊςεισ, απόψεισ και ιδζεσ 

ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ αλλαγισ του κλίματοσ, τα τρωτά ςθμεία και τθν προςαρμογι.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

3Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΜΠΟΙΟ: Θ ΤΜΒΟΛΘ ΣΘ ΚΤΠΡΟΤ ΣΘ ΝΕΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ, 27-28 ΜΑΡΣΙΟΤ 

2014, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK ΣΘ ΛΕΤΚΩΙΑ 

 

Σο Ινςτιτοφτο Ενζργειασ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ (ΙΕΝΕ) και θ 

Εταιρεία Δθμοςιότθτασ, Επικοινωνίασ, Εκδόςεων, Διαφθμίςεων και 

υνεδρίων financial media way (fmw), οργανϊνουν για 3θ ςυνεχι 

χρονιά το Ενεργειακό υμπόςιο Κφπρου, μια εκδιλωςθ εκνικισ εμβζλειασ με τθ ςυμμετοχι όλων των 

βαςικϊν ενεργειακϊν φορζων και εταιρειϊν. Σο 3ο Ενεργειακό υμπόςιο Κφπρου τελεί για μια ακόμθ 

φορά υπό τθν αιγίδα του Επιμελθτθρίου Κφπρου (ΚΕΒΕ) και κα πραγματοποιθκεί ςτισ 27 – 28 

Μαρτίου 2014, ςτο ξενοδοχείο Hilton Park ςτθ Λευκωςία. 

Σίτλοσ του υμποςίου είναι "Θ υμβολι τθσ Κφπρου ςτθ Νζα Ευρωπαϊκι Ενεργειακι τρατθγικι" και 

πρόκειται να καλφψει ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων του ενεργειακοφ τομζα, όπωσ θ ενεργειακι 

ςτρατθγικι ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και αξιοποίθςθσ των υδρογονανκράκων, θ αγορά πετρελαίου και 

φυςικοφ αερίου, θ αγορά θλεκτριςμοφ, οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΠΕ) και θ ενεργειακι 

αποδοτικότθτα. 

υνολικά ςτο υμπόςιο εκτιμάται ότι κα ςυμμετάςχουν και κα μιλιςουν πζραν των 25 ομιλθτϊν από 

τθν Κφπρο, τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι κα καλφψουν όλο το φάςμα των ενεργειακϊν 

πόρων και εφαρμογϊν. 

Όςοι ενδιαφζρονται να παρακολουκιςουν τισ εργαςίεσ του υμποςίου μποροφν να απευκυνκοφν ςτο 

τθλζφωνο 22342005 και ςτο e-mail: info@fmw.com.cy  

 

http://www.adapttoclimate.uest.gr/
mailto:info@fmw.com.cy
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AFRICAPVSEC, 27-29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014, ΣΘΝ ΠΟΛΘ ΝΣΟΤΡΜΠΑΝ ΣΘ ΝΟΣΙΑ ΑΦΡΙΚΘ  

 

Σο AfricaPVSEC είναι μια νζα πρωτοβουλία τθσ ςφμπραξθσ ΕΕ PVSEC και SNEC για τθν προϊκθςθ και 

τθν ανταλλαγι απόψεων ςτον τομζα τθσ θλιακισ ενζργειασ με τθ χριςθ φωτοβολταϊκϊν 

ςυςτθμάτων. υγκεντρϊνει κορυφαίουσ εμπειρογνϊμονεσ, ερευνθτζσ, δθμόςιεσ αρχζσ, εκπρόςωποι 

των διεκνϊν οργανϊςεων,κλπ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

EUROPEAN BIOMASS TO POWER, 12-2 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014, ΣΘΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΘ, ΔΑΝΙΑ 

 

τθ φετινι διοργάνωςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν ςυνζδρια και 

εκδθλϊςεισ. Αυτό είναι μια μεγάλθ ευκαιρία για να αυξιςουν τθ βάςθ επαφϊν τουσ ςτα κζματα τθσ 

βιοενζργειασ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

ENERGY CITIES ΕΣΘΙΑ ΤΝΑΝΣΘΘ, 23-25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΣΘ ΡΙΓΑ ΣΘ ΛΕΣΟΝΙΑ 

Θ πραγματικι πρόκλθςθ των πόλεων ςε όλο τον κόςμο είναι να βρουν τουσ 

ςωςτοφσ τρόπουσ για να ςτραφοφν γριγορα και ορκά ςε ςτρατθγικά ςχζδια 

δράςθσ για αξιοποίθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ και των βιϊςιμων μζςων μεταφοράσ. 

τισ 23-25 Απριλίου 2014 θ πόλθ Ρίγασ ςτθ Λετονία, κα φιλοξενιςει τθν ετιςια 

ςυνάντθςθ των Energy Cities. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

 

 

AfricaPVSEC%20είναι%20μια%20νέα%20πρωτοβουλία%20της%20σύμπραξης%20ΕΕ%20PVSEC%20και%20SNEC%20για%20την%20προώθηση%20και%20την%20ανταλλαγή%20στον%20τομέα%20της%20ηλιακής%20φωτοβολταϊκής%20ενέργειας.%20Συγκεντρώνει%20κορυφαίους%20εμπειρογνώμονες,%20ερευνητές,%20δημόσιες%20αρχές,%20εκπρόσωποι%20των%20διεθνών%20οργανώσεων,
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-ebp4.asp
http://www.energy-cities.eu/Riga-2014-Latvia
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REGATEC 2014, 22-23 ΜΑΪΟΤ 2014 ΣΘΝ ΠΟΛΘ ΜΑΛΜΟ ΣΘ ΟΤΘΔΙΑ 

 

REGATEC 2014 ζχει μια τεχνικι και βιομθχανικι εςτίαςθ και κατευκφνεται προσ τθν παραγωγι 

βιομεκανίου μζςω μικροβιακϊν και κερμο-χθμικι μετατροπι τθσ βιομάηασ και των αποβλιτων. 

Τπάρχουν πολλζσ ςυνζργειεσ μεταξφ των μικροβιακϊν και κερμο-χθμικϊν διαδρομϊν βιομεκάνιου 

που δεν ζχουν αξιοποιθκεί ακόμθ και θ φιλοδοξία είναι το REGATEC 2014 να πυροδοτιςει νζεσ ιδζεσ 

και ιςχυρότερθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των δφο τομζων και να φζρει τθν τεχνολογία και τθ 

βιομθχανία κοντά. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

MEXICAN INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY CONGRESS, 29-30 ΜΑΪΟΤ 2014, ΣΟ ΜΕΞΙΚΟ 

 

Σο Διεκνζσ υνζδριο για τισ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτο 

Μεξικό είναι κορυφαία εκδιλωςθ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ ςτο Μεξικό, που εςτιάηεται αποκλειςτικά από τθ 

βιομθχανία τθσ αιολικισ και θλιακισ ενζργειασ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

9TH CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS, 20-27 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014  

 

Σο 9ο ςυνζδριο είναι αφιερωμζνο ςτθ βελτίωςθ και τθ διάδοςθ των γνϊςεων ςχετικά με τισ 

μεκόδουσ, τισ πολιτικζσ και τισ τεχνολογίεσ για τθν αφξθςθ τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ τουσ 3 πυλϊνεσ οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

http://www.regatec.org/
http://www.regatec.org/
http://regatec.org/
http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCode=MIREC2014&sSessionID=v43uhfacu15qf9pb9cnt27mga4-10640622
http://www.dubrovnik2013.sdewes.org/
http://www.dubrovnik2013.sdewes.org/
http://www.mediterranean2014.sdewes.org/
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NBC 2014 ΣΙ 27 - 29 ΑΤΓΟΤΣΟ 2014, ΣΘΝ ΠΟΛΘ REYKJAVIK ΣΘΝ ΙΛΑΝΔΙΑ 

 

Σο υνζδριο αποτελεί μια ςθμαντικι πλατφόρμα για τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και γνϊςεων ςτον 

τομζα του βιοαερίου. Θα πραγματοποιθκεί ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν ςχετικά με τθν 

παραγωγι, τθν αναβάκμιςθ, τθ διανομι και χριςθ του βιοαερίου.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 
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