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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

Τιοκετικθκαν τον Ιανουάριο του 2014 οι Κανονιςμοί για τθν 

πιςτοποίθςθ τθσ ικανότθτασ των εγκαταςτατϊν μικρισ 

κλίμακασ ςυςτθμάτων Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ 

(ΑΠΕ). υγκεκριμζνα, οι Κανονιςμοί αφοροφν εγκαταςτάτεσ 

τριϊν κατθγοριϊν ςυςτθμάτων ΑΠΕ: 

Κατθγορία Α: Εγκαταςτάτεσ λεβιτων και κερμαςτρϊν 

βιομάηασ 

Κατθγορία Β: Εγκαταςτάτεσ αντλιϊν κερμότθτασ 

Κατθγορία Γ: Εγκαταςτάτεσ θλιακϊν φωτοβολταϊκϊν ι θλιοκερμικϊν ςυςτθμάτων 

 

τουσ Κανονιςμοφσ κακορίηονται τα προςόντα, θ επαγγελματικι εμπειρία και οι γνϊςεισ που πρζπει 

να ζχουν οι εγκαταςτάτεσ των πιο πάνω Κατθγοριϊν Α, Β και Γ. Οι υποψιφιοι εγκαταςτάτεσ κα 

πρζπει να παρακολουκοφν προγράμματα κατάρτιςθσ και να παρακακίςουν ςε εξετάςεισ. Ζχουν 

κακοριςτεί επίςθσ, τα κριτιρια που κα πρζπει να ζχουν οι φορείσ κατάρτιςθσ κακϊσ και οι 

εξεταςτικοί οργανιςμοί. 

Οι αδειοφχοι εγκαταςτάτεσ κα εγγράφονται ςε μθτρϊο που κα τθρείται από τθν Τπθρεςία 

Ενζργειασ, προςκομίηοντασ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά με βάςθ τουσ Κανονιςμοφσ. Θα τθρείται 

μθτρϊο εγκαταςτατϊν από τθν Τπθρεςία Ενζργειασ. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτιτεσ κα μποροφν να 

βρίςκουν πλθροφορίεσ για τουσ αδειοφχουσ εγκαταςτάτεσ, εγγραμμζνουσ ςτο ςχετικό μθτρϊο, από 

τθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ Ενζργειασ. 

Οι αδειοφχοι εγκαταςτάτεσ κα πρζπει να παρουςιάηουν το πιςτοποιθτικό ικανότθτασ τουσ, ςτον 

ιδιοκτιτθ του χϊρου εγκατάςταςθσ, αν του ηθτθκεί. Θα υποχρεοφνται επίςθσ να εκδίδουν βεβαίωςθ 

προσ τουσ ιδιοκτιτεσ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ ΑΠΕ που ζχουν 

εγκαταςτιςει. Θ διάρκεια πιςτοποίθςθσ των εγκαταςτατϊν κα ιςχφει για 5 χρόνια. Κάκε πενταετία οι 

εγκαταςτάτεσ κα υποχρεοφνται ςε παρακολοφκθςθ βραχφτερων κφκλων επιμόρφωςθσ για κζματα 

τεχνολογιϊν, νομοκεςίασ και προτφπων και άλλων επίκαιρων κεμάτων. 

Οι Κανονιςμοί βρίςκονται ςε δθμόςια διαβοφλευςθ μζχρι τισ 28/2/2014. Περιςςότερα… 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ 
 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/A88B115CF42AEA36C2257A59003DA38F/$file/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD.pdf
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SERPENTE - «ΤΠΕΡΒΑΙΝΟΝΣΑ ΣΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤ ΣΟΧΟΤ ΜΕΩ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΗΜΟΙΩΝ 

ΚΣΙΡΙΩΝ», ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 

 

τα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου SERPENTE - «Τπερβαίνοντασ τουσ 

Ενεργειακοφσ τόχουσ μζςω τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων», 

φιλοξενικθκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν θ ςυνάντθςθ 

των ςυνεργαηόμενων φορζων, τθν Σετάρτθ 22 και Πζμπτθ 23 Ιανουαρίου 

2014 ςτθν Κφπρο. Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

μζςω του Προγράμματοσ Διαπεριφερειακισ υνεργαςίασ INTERREG IVC. το ζργο ςυμμετείχαν 25 

εκπρόςωποι Σοπικϊν Αρχϊν και Ενεργειακϊν Γραφείων από τθν Ιταλία, ουθδία Γαλλία, Βζλγιο, 

λοβακία, Ιςπανία, Σςεχικι Δθμοκρατία, Πολωνία, Ιρλανδία και Κφπρο. 

Βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου SERPENTE είναι θ 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμόςιων 

κτιρίων – με ζμφαςθ ςτα κτίρια τοπικϊν αρχϊν – 

που αςφαλϊσ προχποκζτει τθν ευαιςκθτοποίθςθ 

και ενεργοποίθςθ των αρμόδιων φορζων ςτα 

κζντρα λιψθσ αποφάςεων, των εμπλεκόμενων 

φορζων και οργανιςμϊν και των ιδίων των 

πολιτϊν ςε μια κοινι προςπάκεια αξιοποίθςθσ 

των δυνατοτιτων και των εφαρμοςμζνων 

πρακτικϊν, με τισ δυνατότθτεσ και τισ πρακτικζσ 

εφαρμογζσ για πιο ενεργειακά αποδοτικά δθμόςια κτίρια. θμαντικό είναι το γεγονόσ ότι ςτα πλαίςια 

του προγράμματοσ, καταγράφονται και προωκοφνται ευρωπαϊκζσ καλζσ πρακτικζσ για μείωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ, μζςα από δοκιμαςμζνεσ και πετυχθμζνεσ πρακτικζσ και λφςεισ ςε δθμόςια 

κτίρια. τθν Κφπρο προςδιορίςκθκαν 3 καλζσ πρακτικζσ δθμόςιων κτιρίων που αφοροφν κτίρια 

γραφείων, ιςτορικά κτίρια και ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και είναι το Ολυμπιακό Κολυμβθτιριο 

«Σάςςοσ Παπαδόπουλοσ» του Διμου Γεροςκιπου, θ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ τροβόλου και τα Νζα 

Γραφεία του Διμου Λευκωςίασ.  

Οι ςυμμετζχοντεσ επιςκζφτθκαν τα κτίρια και εγκαταςτάςεισ Σοπικϊν Αρχϊν που αποτελοφν τισ 3 

καλζσ πρακτικζσ τθσ Κφπρου. υγκεκριμζνα, παρουςιάςτθκαν οι ενεργειακζσ αναβακμίςεισ του 

Ολυμπιακοφ Κολυμβθτιριου «Σάςςοσ Παπαδόπουλοσ» του Διμου Γεροςκιπου και τθσ Δθμοτικισ 

Βιβλιοκικθσ τροβόλου. Παρουςιάςτθκαν ποια ιταν τα ηθτιματα που ζπρεπε να αντιμετωπιςτοφν, 

όςον αφορά τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και τα μζτρα που εφαρμοςτικαν ζτςι ϊςτε τα δθμόςια αυτά 

κτίρια να καταςτοφν πιο ενεργειακά αποδοτικά. Κατά τθν επίςκεψθ ςτα Νζα Γραφεία του Διμου 

Λευκωςίασ παρουςιάςτθκαν τα ενεργειακά μζτρα που εφαρμόςτθκαν κατά τον ςχεδιαςμό τουσ, ζτςι 

ϊςτε τα γραφεία να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά με τθ χριςθ πακθτικϊν κυρίωσ μζτρων. 
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επιςκεφτείτε τθν θλεκτρονικι ςελίδα του προγράμματοσ 

http://www.serpente-project.eu/ ι να επικοινωνιςετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 

Πολιτϊν22667716/26. 

 

 

 

 

ELIH-MED «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Ε ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΧΑΜΗΛΟΤ ΕΣΗΙΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ»  

τα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου ELIH MED ςτθν Κφπρο, πραγματοποιοφνται επεμβάςεισ 
αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 25 κατοικιϊν ευάλωτων καταναλωτϊν. Οι επεμβάςεισ 
χρθματοδοτοφνται 85% από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
και 15% από τισ ςυμμετζχουςεσ Σοπικζσ Αρχζσ και τον Κυπριακό Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Γθσ (ΚΟΑΓ). 

 

Επιπρόςκετα, θ Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου παραχϊρθςε δωρεάν τουσ ζξυπνουσ μετρθτζσ και μζλθ 
του υνδζςμου Εταιριϊν Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ Κφπρου ζχουν παραχωριςει δωρεάν 
φωτοβολταϊκά ςυςτιματα που εγκαταςτάκθκαν με το ςφςτθμα ςυμψθφιςμοφ ενζργειασ (net 
metering).  

 

Οι εργαςίεσ βρίςκονται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο και αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν περί τα μζςα 
Μαρτίου 2014. Οι επεμβάςεισ επικεντρϊνονται ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των 
κτιρίων ςτοχεφοντασ τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ αλλά ταυτόχρονα και ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 
άνεςθσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων. Οι επεμβάςεισ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τεχνοοικονομικά 
κριτιρια λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των κτιρίων αλλά και τισ ςυνικειεσ των 
ιδιοκτθτϊν τουσ. ε κάκε κατοικία ζχουν πραγματοποιθκεί κάποιεσ από τισ ακόλουκεσ επεμβάςεισ ι 
ςυνδυαςμόσ επεμβάςεων: 

 Θερμομόνωςθ οροφισ, 

 Θερμομόνωςθ κελφφουσ, 

 Αντικατάςταςθ παρακφρων με διπλά ενεργειακά παράκυρα, 

 Εξωτερικά ςκίαςτρα, 

 Αντικατάςταςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων, 

 Αντικατάςταςθ κλιματιςτικϊν μονάδων με νζεσ υψθλισ ενεργειακισ κλάςθσ, 

 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με νζουσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ, 

 Αντικατάςταςθ παραδοςιακοφ τηακιοφ με ενεργειακι εςτία ξφλου υψθλισ απόδοςθσ (εςτία 
αζρα ι νεροφ τφπου μπόιλερ), 

 Φωτοβολταϊκό ςφςτθμα με net metering, 

 Επιδιορκϊςεισ ςτεγάνωςθσ (υγρομονϊςεισ), 

 

http://www.serpente-project.eu/
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Φωτογραφίεσ από επεμβάςεισ αφξθςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ κατοικίεσ (Θερμομόνωςθ οροφισ, ενεργειακά 
αποδοτικόσ φωτιςμόσ, ενεργειακό τηάκι αζρα, φωτοβολταϊκά, θλιακοί ςυλλζκτεσ) 

 

Για πρϊτθ φορά ςτθν Κφπρο υπάρχουν ςτοιχεία, μζςω τθσ εγκατάςταςθσ των ζξυπνων μετρθτϊν, 
καταγραφισ ανά 15λεπτο των καταναλϊςεων θλεκτρικισ ενζργειασ και του προφίλ των χρθςτϊν, που 
εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των νοικοκυριϊν χαμθλοφ ετιςιου ειςοδιματοσ. Οι καταγραφζσ αυτζσ 
ςυνδυάηονται ςε μερικζσ περιπτϊςεισ με τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ από εγκατεςτθμζνα 
φωτοβολταϊκά ςφςτθμα και μελετάται ο ςυμψθφιςμόσ παραγωγισ-κατανάλωςθσ θλεκτριςμοφ κατά 
τθ διάρκεια μίασ θμζρασ, εβδομάδασ, μινα ι ζτοσ. 

 

 
Γράφθμα θμεριςιων καταγραφών κατανάλωςθσ-παραγωγισ θλεκτριςμοφ ςε κατοικία. 

 

Πραγματοποιικθκε ςτισ 23-24 Ιανουαρίου 2014 ςτθ Μαςςαλία τθσ Γαλλίασ, ςυνάντθςθ όπου 
ςυηθτικθκε θ πρόοδοσ του ζργου ELIHMED και παρουςιάςτθκε θ πρόοδοσ των εργαςιϊν ςτισ 
κατοικίεσ που επιλζγθκαν για πιλοτικι εφαρμογι ενεργειακϊν επεμβάςεων ςτθν Κφπρο και ςε άλλεσ 
Μεςογειακζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Σθσ ςυνάντθςθσ των εταίρων ςτθ Μαςςαλία, ακολοφκθςε 
εκδιλωςθ με κζμα “Towards a new Urban and territorial agenda in Mediterranean countries” όπου 
ςυηθτικθκαν ςε πολιτικό επίπεδο οι ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι 
Μεςογειακζσ Χϊρεσ και οι προοπτικζσ ςυνεργαςίασ που κα οδθγιςουν ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ. τθν 
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εκδιλωςθ ςυμμετείχαν εκπρόςωποι από Μεςογειακζσ Χϊρεσ (όχι μόνο Ευρωπαϊκζσ) Περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ για τθν εκδιλωςθ www.avitem.org. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
ζργου www.elih-med.eu  
 

Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ. 

 

  
 

“MER – MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS”  

 

Πραγματοποιικθκε ςτθ Βαλζνκια τθσ Ιςπανίασ ςτισ 14, 15 και 

16 Ιανουαρίου 2014, ο τρίτοσ και τελευταίοσ γφροσ κεματικϊν 

επιςκζψεων ςε βιομθχανικζσ περιοχζσ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ 

του ζργου “MER – Marketing and governing innovative industrial 

areas”, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, μζςω του προγράμματοσ MED. 

Σα βιομθχανικά ςφνολα που ζχουν επιλεχκεί 

χαρακτθρίηονται για τισ πράςινεσ πρακτικζσ και 

καινοτόμεσ ιδζεσ που εφαρμόηουν με ςυνεπακόλουκθ 

μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 

υγκεκριμζνα οι επιςκζψεισ που πραγματοποιικθκαν 

αφοροφςαν το τεχνολογικό πάρκο Valencia Technology 

Park, 2) το βιομθχανικό πάρκο Eco-Industrial Park of 

Lorcha και 3) το βιομθχανικό πάρκο Benilloba Industrial 

Park. τισ επιςκζψεισ ςυμμετείχαν οι ςυνεργαηόμενοι 

φορείσ του ζργου αλλά και ειδικοί εμπειρογνϊμονεσ από 

διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.  

Από τθν Κφπρο ςτο ζργο ςυμμετζχει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν. Μζςα ςτα πλαίςια των 

επιςκζψεων ςυμμετείχαν επίςθσ λειτουργοί από το Τπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και 

Σουριςμοφ και ςυγκεκριμζνα θ κα. Ιωάννα Θεοδότου και θ κα. Εφθ Αρζςτθ, υπεφκυνεσ ςτον τομζα 

των βιομθχανικϊν περιοχϊν ςτθν Κφπρο. Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ παρουςιάςτθκε από τθν κα. 

Ιωάννα Θεοδότου θ βιομθχανικι περιοχι του Υψωνα και οι πράςινεσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται 

εντόσ τθσ βιομθχανικισ. 

Σο ζργο MER αποτελεί τθν κεφαλαιοποίθςθ 7 Ευρωπαϊκϊν ζργων ςυνεργαςίασ με ςτόχο τθν 

προϊκθςθ των «πράςινων πρακτικϊν» ςτισ βιομθχανικζσ/βιοτεχνικζσ περιοχζσ και άλλεσ οικο-

επιχειριςεισ.  

http://www.avitem.org/
http://www.elih-med.eu/
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Ανάμεςα ςτα ζργα που ζχουν κεφαλαιοποιθκεί (capitalization) για τθ δθμιουργία του ζργου MER 

βρίςκεται και το ζργο Εnerscapes. Σο ζργο Εnerscapes αςχολικθκε κυρίωσ με τθ μελζτθ και 

αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων από τθν ζνταξθ τεχνολογιϊν Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτο 

ευρφτερο περιβάλλον και ςτο τοπίο, ςτο οποίο ςυμμετείχε το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν 

ωσ εταίροσ. 

Σο ζργο MER ςτοχεφει ςτθ μεταφορά καλϊν πρακτικϊν από χϊρεσ που ζχουν εφαρμόςει πράςινεσ 

δραςτθριότθτεσ ςε βιομθχανικζσ/βιοτεχνικζσ περιοχζσ, αναπτφςςοντασ ζτςι ζνα ευρφ ευρωπαϊκό 

δίκτυο βαςιςμζνο ςτθν απόκτθςθ εμπειριϊν μζςα από τθν αλλθλοεπίδραςθ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςτα 

τθλζφωνα: 22667716/22667726. 

 

TO SOCIAL ELECTRICITY ΣΏΡΑ ΚΑΙ Ε ANDROID  

 

Σο δικό του mobile app ςε Android απζκτθςε το ερευνθτικό ζργο 

Κοινωνικόσ Θλεκτριςμόσ Social Electricity. Θ εφαρμογι Κοινωνικόσ 

Θλεκτριςμόσ αποτελεί ερευνθτικό ζργο φοιτθτϊν του Σμιματοσ 

Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςε ςυνεργαςία με τθν 

Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ του 

κοινοφ ςε ςχζςθ με τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Σο 

πρόγραμμα κζρδιςε το πρϊτο βραβείο ςε διεκνι διαγωνιςμό για 

Πράςινεσ Εφαρμογζσ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν. Μπορεί κάποιοσ πολφ απλά να κατεβάςει το app 

αναηθτϊντασ Social Electricity ςτο Google Play Εδϊ είναι και ο 

ςφνδεςμοσ του app ςτο Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialelectricity&hl=en  

 

Θ εφαρμογι Social Electricity είναι υλοποιθμζνθ μζςω τθσ πλατφόρμασ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

Facebook και ζχει ςαν ςτόχο να βοθκιςει τουσ Κφπριουσ πολίτεσ να κατανοιςουν τθν θλεκτρικι 

ενζργεια που καταναλϊνουν μζςω ςυγκρίςεων με τθν αντίςτοιχθ κατανάλωςθ των φίλων τουσ 

κακϊσ και με τθ ςυνολικι κατανάλωςθ ςτθ γειτονιά/οδό/χωριό/επαρχία ςτθν οποία διαμζνουν. 

Παράλλθλα μποροφν να ςυγκρίνουν τθν τρζχουςα ενεργειακι ςυμπεριφορά των διαδικτυακϊν 

φίλων ι και τθσ γειτονιάσ τουσ με προθγοφμενουσ μινεσ ι και προθγοφμενα χρόνια δεδομζνου ότι 

ζχουν και αυτοί με τθ ςειρά τουσ χρθςιμοποιιςει ιδθ τθν εφαρμογι Social Electricity.  

Θ ιδζα και θ γενικι ςχεδίαςθ τθσ εφαρμογισ ζχουν γίνει από τον Αντρζα Καμθλάρθ ο οποίοσ είναι 

διδακτορικόσ φοιτθτισ ςτο Εργαςτιριο Δικτφων Networks Research Laboratory NetRL του Σμιματοσ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialelectricity&hl=en
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Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου με επιβλζποντα τον κακθγθτι Αντρζα Πιτςιλλίδθ. To 

NetRL αςχολείται κυρίωσ με τθν ζρευνα ςε ενςφρματα και αςφρματα δίκτυα επικοινωνιϊν. Για τθν 

εκπλιρωςθ του ζργου ζχουν προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τουσ οι φοιτθτζσ του τμιματοσ Διομιδθσ 

Παπαδιομιδουσ, Γιϊργοσ Σαλιαδϊροσ και Μάριοσ Μιχαιλ. 

 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΑ ΜΕΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ Η ΕΠΙΗΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ «ΟΡΙΖΟΝΣΑ 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», μζςω του οποίου κα διατεκεί ποςό 

€80 διςεκατομμυρίων κατά τθν περίοδο 2014-2020. 

 

το πλαίςιο δθμοςιογραφικισ Διάςκεψθσ, θ Επίτροποσ Ζρευνασ, Καινοτομίασ και Επιςτιμθσ, κ. Máire 

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

«Ορίηοντασ 2020» παρζχει για τθν Κφπρο τεράςτιεσ ευκαιρίεσ και ότι θ ζρευνα και θ καινοτομία 

μπορεί να αποτελζςει εργαλείο για αναχαίτιςθ τθσ οικονομικι κρίςθσ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

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

ςυνεργαςία μεταξφ επιχειριςεων και ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων. τον «Ορίηοντα 2020», οι διαδικαςίεσ 

ζχουν απλοποιθκεί ςθμαντικά ενϊ δίνονται πολλζσ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςε Μικρομεςαίεσ 

Επιχειριςεισ. Θ κ. 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 ΕΕ για χρθματοδότθςθ δραςτθριοτιτων ζρευνασ και 

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

(υγεία, κακαρι ενζργεια και μεταφορζσ, κ.λ.π) και τθν προςπάκεια για απλοποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτα 

Κοινοτικά Κονδφλια, όλων των Οργανιςμϊν (επιχειριςεων, ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων κ.λ.π) τθσ ΕΕ 

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

ςυμμετοχισ τθσ Κφπρου ςτον «Ορίηοντασ 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. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 22205050 ι Horizon2020@research.org.cy . Πλθροφορίεσ, επίςθσ, ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΕΕ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html κακϊσ και 

mailto:Horizon2020@research.org.cy
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ www.research.org.cy/ . 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟ ΕΠΕΝΔΤΗ €2 ΔΙ. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 30,000 ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 

 

υγκεκριμζνεσ προτάςεισ για επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ κατάρτιςε το ΕΣΕΚ, μετά από μελζτθ, ςε 

ςυνεργαςία με τθν ΟΕΟΚ, τθν ΟΕΒ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν, τθν Επίτροπο 

Περιβάλλοντοσ και το υμβοφλιο Εγγραφισ και Ελζγχου Εργολθπτϊν Οικοδομϊν και Σεχνικϊν Ζργων. 

 

Όπωσ ανακοινϊκθκε ςε δθμοςιογραφικι διάςκεψθ, τθν Σρίτθ 28 Ιανουαρίου, οι προτάςεισ, με 

δυνθτικό μζγεκοσ επζνδυςθσ πζραν των €2 διςεκατομμυρίων και προοπτικι δθμιουργίασ 30,000 

κζςεων εργαςίασ, ζχουν υποβλθκεί πρόςφατα ςτον Πρόεδρο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Αυτζσ 

αποςκοποφν ςτθν ουςιαςτικι επανεκκίνθςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ και είναι ολοκλθρωμζνεσ, 

εφικτζσ και κα ζχουν μεγάλο κετικό αντίκτυπο για τθν οικονομία και τθν αγορά εργαςίασ, χωρίσ 

επιβάρυνςθ των δθμοςίων οικονομικϊν. Θ πρόταςθ αφορά τθ δθμιουργία καινοτόμου μθχανιςμοφ 

χρθματοδότθςθσ ενεργειακϊν αναβακμίςεων υφιςτάμενων κατοικιϊν 

Οι ενεργειακζσ αναβακμίςεισ υφιςτάμενων κτιρίων αποτελοφν μία ορκολογικι κίνθςθ με πολφ 

μεγάλθ ελκυςτικι επενδυτικι προοπτικι, εάν οργανωκοφν ςωςτά. Ο Πρόεδροσ του Ευρωπαϊκοφ 

υμβουλίου, Herman van Rompuy, ςτο ςυνζδριο Renovate Europe τον περαςμζνο Οκτϊβριο, 

υπογράμμιςε ότι πολιτικζσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ κτιρίων δεν πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ 

κόςτοσ αλλά ωσ επενδφςεισ με πολφ ψθλι απόδοςθ». 

Ο κ. Αχνιϊτθσ ςθμείωςε για αυτό το κζμα ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των κτιρίων ςτθν Κφπρο - ςε 

http://www.research.org.cy/
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ςχζςθ με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο - ζχει πολφ κακι ενεργειακι απόδοςθ και ότι το ενεργειακό κόςτοσ 

ςτθ Δθμοκρατία είναι από τα υψθλότερα ςτθν Ζνωςθ. 

 

τθν περίπτωςθ τθσ Κφπρου υπάρχει μία δυνθτικι αγορά ςχετικά με ενεργειακζσ αναβακμίςεισ 

οικιςτικϊν μονάδων τθσ τάξθσ των 2,5 δις. ευρϊ, θ οποία είναι βιϊςιμθ, ζχει ταχεία απόςβεςθ και θ 

οποία (εάν οργανωκεί κατάλλθλα) παρουςιάηει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφζρον για τον ιδιωτικό αλλά 

και τον τραπεηικό τομζα. Από επενδυτικι ςκοπιά, ςτοχευμζνεσ, από πλευράσ κόςτουσ- οφζλουσ, 

επεμβάςεισ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ μίασ μζςθσ οικιςτικισ μονάδασ, δφνανται να 

παρουςιάςουν ςυντελεςτι απόδοςθσ (IRR) που υπερβαίνει το 20%. 

 

Θ πρόταςθ που παρουςιάςτθκε καταγράφει ζνα καινοτόμο μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ που κα 

οδθγιςει ςτθν κινθτοποίθςθ επενδφςεων πζραν του €1 δις. για ενεργειακι αναβάκμιςθ 100 χιλιάδων 

κατοικιϊν, μζχρι το 2020, με τθν παράλλθλθ δθμιουργία χιλιάδων κζςεων εργαςίασ, χωρίσ τθν 

επιβάρυνςθ των δθμόςιων οικονομικϊν! 

 

Ο μθχανιςμόσ αφορά τον δανειςμό από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων €100 εκατομμυρίων, 

τθν εμπλοκι των εμπορικϊν τραπεηϊν και τθν άντλθςθ €60 εκ. από τα διαρκρωτικά ταμεία ζτςι ϊςτε 

να προικοδοτθκεί ζνα ταμείο το οποίο να παρζχει ςε νοικοκυριά πολφ ελκυςτικά 5ετι δανειοδοτικά 

ςχζδια για ενεργειακζσ αναβακμίςεισ. Ο μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ κα είναι ανατροφοδοτοφμενοσ. 

Δθλαδι, μζχρι και τθ λιξθ του προγράμματοσ τα δάνεια που αποπλθρϊνονται κα επιςτρζφουν ςτον 

λογαριαςμό του προγράμματοσ, με ςτόχο τθν αφξθςθ του αρικμοφ των τελικϊν δικαιοφχων. Μετά τθ 

λιξθ του προγράμματοσ οι δόςεισ που κα καταβάλλουν οι δικαιοφχοι κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

εξόφλθςθ του δανείου από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων. 

 

Σισ προτάςεισ παρουςίαςαν, με λεπτομζρεια, ςτουσ εκπροςϊπουσ των ΜΜΕ οι ςυνεργάτεσ του ΕΣΕΚ 

ςε αυτι τθν προςπάκεια, κ. Ανκι Χαραλάμπουσ, διευκφντρια του Ενεργειακοφ Γραφείου και κ. 

Κϊςτασ Ρουςιάσ πρόεδροσ τθσ ΟΕΟΚ. 
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ΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ 

 

Οι πόλεισ είναι το ςπίτι ςε πάνω από το 70% του πλθκυςμοφ τθσ ΕΕ και 

καλφπτουν περίπου το 85% του ΑΕΠ τθσ Ζνωςθσ. Σα περιςςότερα 

ταξίδια αρχίηουν και τελειϊνουν ςτισ πόλεισ. ε πολλζσ αςτικζσ 

περιοχζσ, ωςτόςο, θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για τθν αςτικι κινθτικότθτα 

ζχει δθμιουργιςει μια κατάςταςθ που δεν είναι βιϊςιμθ: ςοβαρι 

κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ, κακι ποιότθτα του αζρα, εκπομπζσ 

κορφβου και υψθλά επίπεδα εκπομπϊν CO2. Θ ςυμφόρθςθσ ςτα 

αςτικά κζντρα κζτει ςε κίνδυνο τουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ για ζνα ανταγωνιςτικό και ενεργειακά αποδοτικό 

ςφςτθμα μεταφορϊν. 

Με το πακζτο τθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ, θ Επιτροπι ενιςχφει τα μζτρα ςτιριξθσ ςτον τομζα των 

αςτικϊν μεταφορϊν όπωσ: 

 θ ανταλλαγι εμπειριϊν,  

 θ παροχι ςτοχευμζνθσ οικονομικισ υποςτιριξθσ, 

 θ εςτίαςθ ςτθν ζρευνα και τθν καινοτομία ςτθν παροχι λφςεων για τισ προκλιςεισ τθσ αςτικισ 

κινθτικότθτασ και 

 θ ςυμμετοχι των κρατϊν μελϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

  

«ΟΡΙΖΟΝΣΑ 2020» 

H Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει αρχίςει τθ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων για 

υποβολι προτάςεων ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ «ΟΡΙΗΟΝΣΑ 2020» 

τθσ Ε.Ε. θμειϊνεται ότι θ εκδιλωςθ για τθν επίςθμθ προκιρυξθ του 

Προγράμματοσ «Ορίηοντασ 2020» ςτθν Κφπρο κα πραγματοποιθκεί ςτισ 16 

Ιανουαρίου 2014, ςε χϊρο που κα ανακοινωκεί αργότερα. Θα διοργανωκοφν επιπρόςκετα 

κεματικζσ ενθμερωτικζσ θμερίδεσ οι οποίεσ κα ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ 

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

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΤΞΕΛΛΕ 
 

 

ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm
http://www.research.org.cy/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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5TH ANNUAL RENEWABLE ENERGY FINANCE INFRASTRUCTURE SUMMIT, 05-06 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2014 ΣΗΝ 

ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 

τθν 5θ ετιςια ςφνοδο κορυφισ κα παρουςιαςτοφν κζματα που αφοροφν το ρυκμιςτικό πλαίςιο για 

τθν ζνταξθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθν αγοράσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθν 

ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ευρωπαϊκοφ δικτφου, τισ χρθματοδοτιςεισ κ.α. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ. 

 

AFRICAPVSEC, 27-29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014, ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΝΣΟΤΡΜΠΑΝ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ  

 

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. 

 

ENERGY CITIES ΕΣΗΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ, 23-25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΣΗ ΡΙΓΑ ΣΗ 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. 

 

ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΤΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΕΙ/ ΕΚΘΕΕΙ 

http://energy.flemingeurope.com/renewable-energy-summit?utm_source=internal_1stwaveFinance&utm_medium=mail&utm_campaign=BAEN67_home&c_trc=EC26A8FE54FA7655E040A8C077017A5E
http://energy.flemingeurope.com/renewable-energy-summit?utm_source=internal_1stwaveFinance&utm_medium=mail&utm_campaign=BAEN67_home&c_trc=EC26A8FE54FA7655E040A8C077017A5E
http://energy.flemingeurope.com/renewable-energy-summit
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.energy-cities.eu/Riga-2014-Latvia
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REGATEC 2014, 22-23 ΜΑΪΟΤ 2014 ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΛΜΟ ΣΗ ΟΤΗΔΙΑ 

 

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. 

 

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. 

 

NBC 2014 ΣΙ 27 - 29 ΑΤΓΟΤΣΟ 2014, ΣΗΝ ΠΟΛΗ REYKJAVIK ΣΗΝ 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. 

http://www.regatec.org/
http://www.regatec.org/
http://regatec.org/
http://www.dubrovnik2013.sdewes.org/
http://www.dubrovnik2013.sdewes.org/
http://www.mediterranean2014.sdewes.org/
http://www.sorpa.is/nbc/
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SOLAR ENERGY ENGINEERING, PROCESSES AND SYSTEMS – SOTERIS KALOGIROU 

 

 

ISBN: 978-0-12-397270-5 

Περιςςότερα εδϊ. 

ΕΚΔΟΕΙ 
 

http://store.elsevier.com/product.jsp?isbn=9780123972705

