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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Γ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) – ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝO ΑΠΟ ΑΝΑΔ 

Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 

Πολιτών ανακοινώνει την έναρξη εγκεκριμένου από την Υπηρεσία Ενέργειας, 

εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ για 

μεταφορές, με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων για εγγραφή στο Μητρώο 

«Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορία Γ».  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς 

(ανεξαρτήτως ειδικότητας), μέλη του ΕΤΕΚ, που  κατέχουν άδεια εξάσκησης 

επαγγέλματος σε ισχύ. 

Επισημαίνεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση εγκεκριμένου προγράμματος 

κατάρτισης είναι μία εκ των προϋποθέσεων του Νόμου για εγγραφή στο 

σχετικό Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενεργειακούς ελεγκτές θα διεξαχθεί από την 

1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 Μαρτίου 2016 και είναι επιχορηγούμενο από την 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά 80%. Αιτήσεις συμμετοχής 

γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες, όπως και τα έντυπα αίτησης, μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου, http://www.cea.org.cy/ ή 

μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Ιωαννίδου, στα τηλέφωνα 

22667716 και 22667726, ή μέσω email, maria.ioannidou@cea.org.cy.  

 

 «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»: ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοίνωσε την έναρξη 

λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων 

φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια 

για Όλους». Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

κατηγορίες επενδύσεων:  

Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας 

μέχρι 5KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο 

συμψηφισμού μετρήσεων (“Νet-Μetering”) για όλους 

τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 

http://www.cea.org.cy/
mailto:maria.ioannidou@cea.org.cy
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm2MCl5P7JAhUCRxoKHZfgBIQQjRwIBw&url=http://newscenter.lbl.gov/2010/04/21/net-metered-photovoltaics/&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNGRL50iJkdGXIpDQjQoP3yv6GALBw&ust=1451399933585559
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 Υποκατηγορία A1: Συστήματα για κατοικίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες 

κατοικίες από ευάλωτους και ευπαθείς καταναλωτές (καταβάλλεται χορηγία ύψους 900 

ευρώ/kW). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 1,2 MW.  

 Υποκατηγορία A2: Συστήματα για κατοικίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες 

κατοικίες από μη ευάλωτους καταναλωτές (χωρίς την καταβολή χορηγίας). Συνολική 

Διαθέσιμη Ισχύς : 8,8 MW. 

 Υποκατηγορία A3: Συστήματα για μη οικιακούς καταναλωτές (χωρίς την καταβολή 

χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 10MW.  

 

Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 2.000kW το 

κάθε ένα σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 20 MW.  

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη 

διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας επενδύσεων (ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε 

αναθεώρησης του Σχεδίου) ως ακολούθως:  

Υποκατηγορία Α1: Οι αιτήσεις να υποβάλλονται προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και 

ΕΞΕ, Γραφεία Υπηρεσίας Ενέργειας (Οδός Α. Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία) καθώς επίσης στα 

κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΥΕΕΒΤ.  

Υποκατηγορίες Α2 και Α3: Οι αιτήσεις να υποβάλλονται προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής 

(ΑΗΚ), σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της ΡΑΕΚ.  

Κατηγορία Β: Οι αιτήσεις να υποβάλλονται προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).  

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στις ιστοσελίδες www.cie.org.cy, www.cera.org.cy, www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και στα κατά 

τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της 

ΑΗΚ και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 2015 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου 

Αντικατάστασης Ηλιακών Θερμοσιφώνων, το οποίο αφορά 

αποκλειστικά την αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων 

παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες 

ιδιωτικές οικιστικές μονάδες.  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο 

που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα και το οποίο ζει 

μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υποβληθεί αίτηση οι 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW9a7n5P7JAhVHiRoKHUlWDqcQjRwICTAA&url=http://blog.xe.gr/?p=4525&psig=AFQjCNEAoIod7oQ7Z6E0pxWWpyLKLq2E3g&ust=1451400089606714
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δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση, ούτε να διώκονται 

ποινικά.   

Η χορηγία που θα παραχωρείται από το παρόν Σχέδιο για κάθε κατηγορία επενδύσεων, θα ισούται 

με:  

Α. €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού 

συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης. 

Β. €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων 

υφιστάμενων ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού χρήσης.  

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το Σχέδιο είναι 200.000 ευρώ. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε 

ισχύ μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται προς την Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ( οδός Α. 

Αραούζου 13-15, 1421, Λευκωσία). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία 

Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Λευκωσία (τηλ. 

επικοινωνίας 22606060) και από όλα τα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου, και σε ηλεκτρονική 

μορφή από την ιστοσελίδα www.mcit.gov.cy.  

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2015-2016 

Tο ΕΤΕΚ και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

εξήγγειλαν για τέταρτη συνεχή χρονιά, τον παγκύπριο διαγωνισμό 

«Δράση για την Ενέργεια», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές 

γυμνασίου και λυκείου. Και ο φετινός διαγωνισμός τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Το ΕΤΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού και το ενδιαφέρον που είχαν επιδείξει αλλά και τα 

οφέλη που έχουν αποκομίσει μαθητές και μαθήτριες που 

συμμετείχαν, έχει αποφασίσει όπως αυτός καταστεί θεσμός για τα 

σχολικά δρώμενα του τόπου μας.  

Οι τρεις καλύτερες συμμετοχές θα κερδίζουν χρηματικά βραβεία. Η 

φετινή όπως και η περσινή διοργάνωση υποστηρίζεται επιστημονικά 

και εργαστηριακά από το Πανεπιστήμιο Frederick, το οποίο θα 

διαθέσει τις εργαστηριακές του εγκαταστάσεις και θα παρέχει καθοδήγηση από ακαδημαϊκό 

προσωπικό σε όσες σχολικές μονάδες το ζητήσουν. 

Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 η τελετή βράβευσης του μαθητικού 

διαγωνισμού «Δράση για την Ενέργεια» για το σχολικό έτος 2014-2015. Στο λυκειακό κύκλο το 

πρώτο βραβείο (χρηματικό έπαθλο €600) κέρδισε το Λύκειο Λατσιών, για την κατασκευή του 

http://www.mcit.gov.cy/
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.etek.org.cy/site-event-cat-1-el.php&psig=AFQjCNE23_7MRCr35zxieZ8qGu5OC4lvEQ&ust=1451397075464906
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«Ηλιακό/Ηλεκτρικό ποδήλατο». Το 2ο Βραβείο (€400) απονεμήθηκε στο Λύκειο Κουτσόφτα και 

Παναγίδη Παλαιομετόχου, για τη μελέτη του «Κατασκευή Μοντέλου οικολογικού σπιτιού, 

χρησιμοποιώντας παθητική ηλιακή ενέργεια και πράσινη 

οροφή». Έπαινος απονεμήθηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 

Λευκωσίας για τη μελέτη του «Έρευνα για οικολογική και 

ενεργειακή συνείδηση». Το βραβείο για την πιο καινοτόμο 

και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον 

Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας 

€100, απονεμήθηκε στο Λύκειο Λατσιών. 

 Στο γυμνασιακό κύκλο το πρώτο βραβείο (€600) κέρδισε το 

Τσίρειο Γυμνάσιο, για τη μελέτη του με θέμα «Θέρμανση – Ψύξη κτιρίου με μειωμένες ενεργειακές 

ανάγκες». Το δεύτερο βραβείο (€400) απονεμήθηκε στο Γυμνάσιο Ακακίου, για την κατασκευή του 

με θέμα «Παραγωγή πόσιμου νερού με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας – Ηλιακή Ενέργεια». Το βραβείο 

για την πιο καινοτόμο και δημιουργική κατασκευή/μελέτη, που δίδεται από τον Σύνδεσμο 

Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, αξίας €100 απονεμήθηκε στο Γυμνάσιο Ακακίου. 

Συνεχής ενημέρωση για τον Διαγωνισμό θα δίνεται από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, www.etek.org.cy.  

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2015: CY GPP AWARDS 2015-EU ECOLABEL – EU EMAS 

Την Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου 2015, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κος 

Νίκος Κουγιάλης τέλεσε τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, που πραγματοποιούνται στην 

Κύπρο για δεύτερη συνεχή χρονιά, απένειμε το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel σε ένα ακόμη 

κυπριακό προϊόν και τα πιστοποιητικά σε τρεις ακόμα οργανισμούς/εταιρείες για την εφαρμογή του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS. 

Η διοργάνωση της απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε 

συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, το Γενικό Λογιστήριο της Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, τις Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και 

Προμηθειών, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών 

Οργανώσεων Κύπρου και το ΕΤΕΚ.  

Τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων CY GPP 

Awards είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2014 και 

φαίνεται να έχει σημαντική ανταπόκριση από τις  

Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς, (Κρατικές 

Αρχές-Δημόσιος Τομέας), καθώς και από τους Οργανισμούς 

Δημοσίου Δικαίου και τις Αρχές της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, στους οποίους και απευθύνεται.  

Οι κατηγορίες αγορών για τις οποίες εφαρμόστηκαν τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων 

Συμβάσεων – CY GPP Awards 2015 είναι: 

http://www.etek.org.cy/
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 Ολοκληρωμένη Πολιτική για τις ΠΔΣ 

 Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης 

 Φωτισμός 

 Επιβατικά Οχήματα 

 Κλιματιστικά 

 Κτηριακές Κατασκευές 

Δόθηκαν συνολικά 15 βραβεία. Τέσσερα βραβεία δόθηκαν για την εφαρμογή ολοκληρωμένης 

πολιτικής Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, επτά βραβεία δόθηκαν για τις 5 κατηγορίες αγορών, και 

τέσσερις τιμητικές, 2 για τη Γενική Πολιτική και 2 στην κατηγορία των Οχημάτων. 

Τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως νέος θεσμός ο οποίος μελλοντικά θα 

επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες αγορών οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 

τις ΠΔΣ της Κύπρου. 

Τα βραβεία των ΠΔΣ, απονεμήθηκαν στους πιο κάτω: 

 1ο Βραβείο Φορέα για Ολοκληρωμένη Πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων: Συμβούλιο 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 2ο Βραβείο Φορέα για Ολοκληρωμένη Πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων: Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

 3ο Βραβείο Φορέα για Ολοκληρωμένη Πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων: Κυπριακός 

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων 

 Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην κατηγορία Μηχανογραφικός Εξοπλισμός & 

Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην κατηγορία  Φωτισμός: ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων 

 Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην Κατηγορία Επιβατικά  Οχήματα: Αστυνομία 

Κύπρου 

 Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην κατηγορία Κλιματιστικά: Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην κατηγορία Κτιριακές Κατασκευές:  Τμήμα 

Δημοσίων Έργων, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 

Παράλληλα με τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό 

Οικολογικό Σήμα Ecolabel σε ένα ακόμα κυπριακό προϊόν, το Ecocare Crystal της εταιρείας 

Unicare(Chemicals) Ltd. Το Ecocare Crystal είναι καθαριστικό για τα τζάμια τόσο για οικιακή, όσο και 
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για επαγγελματική χρήση. Με το προϊόν αυτό διευρύνεται ακόμα περισσότερο η οικογένεια των 

ευρωπαϊκών οικολογικών προϊόντων, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ευρώπη. 

Κατά την τελετή της 1ης Δεκεμβρίου 2015, βραβεύτηκαν με απονομή πιστοποίησης και πλακέτας, οι 

εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι εφαρμόσανε για πρώτη φορά φέτος το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS, συμβάλλοντας με τη σειρά τους στην προσπάθεια για 

προστασία του περιβάλλοντος και δείχνοντας το καλό παράδειγμα ώστε να ακολουθήσουν κι άλλοι. 

Στο μητρώο EU EMAS καταχωρήθηκαν το Τμήμα Περιβάλλοντος και οι εταιρείες Darnasus 

Engineering Ltd και Proton Medical Cyprus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ: Η ΕΕ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε καίριο ρόλο στην επίτευξη μιας ιστορικής συναίνεσης στο Παρίσι, όπου 

195 χώρες ενέκριναν μια νέα καθολική και νομικά 

δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. 

Η φιλόδοξη και ισορροπημένη συμφωνία, που αποτελεί 

την πρώτη μείζονα πολυμερή συμφωνία του 21ου 

αιώνα, καθορίζει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης με 

στόχο να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του 

πλανήτη σε επίπεδα πολύ μικρότερα από τους 2 °C 

ώστε να αποφευχθούν οι επικίνδυνες κλιματικές 

αλλαγές. 

Αυτή η συμφωνία είναι το επιστέγασμα πολύχρονων προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας για την 

επίτευξη μιας παγκόσμιας πολυμερούς συμφωνίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία 

του Παρισιού στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε επενδυτές, επιχειρήσεις και υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής, με το οποίο δηλώνει ότι η παγκόσμια μετάβαση στις καθαρές πηγές ενέργειας είναι 

οριστική και ότι η χρήση ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων ως ενεργειακών πόρων πρέπει να 

εγκαταλειφθεί. 

Ο Miguel Arias Cañete, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, 

δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία αποτελεί μεγάλη νίκη για την Ευρώπη και, κυρίως, για την παγκόσμια 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

http://www.cop21.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/12/23705940645_71b57e8a56_z.jpg
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κοινότητα. Η Ευρώπη πρωτοστάτησε στις προσπάθειες που έγιναν στο Παρίσι για να επιτύχουμε μια 

φιλόδοξη και νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Δημιουργήσαμε συμμαχίες που 

μεγάλωσαν και διευρύνθηκαν. Οι βασικές επιδιώξεις μας −το επίπεδο του μακροπρόθεσμου στόχου, 

οι πενταετείς περιοδικές αναθεωρήσεις και η διαφάνεια - περιλαμβάνονται στη νέα συμφωνία. 

Επιπλέον, η συμφωνία επιβεβαιώνει και πάλι την παγκόσμια δέσμευση για συνεχή στήριξη όσων 

χρειάζονται βοήθεια. Πετύχαμε τη συμφωνία. Τώρα θα πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά που 

υποσχεθήκαμε. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην παγκόσμια μείωση των εκπομπών 

άνθρακα στην οποία συμφωνήσαμε.»  

Συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι  

Οι κυβερνήσεις συμφώνησαν ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος θα είναι η διατήρηση της αύξησης της 

μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και 

ότι θα επιδιώξουν να περιορίσουν την αύξηση αυτή 

στους 1,5°C, επίπεδο που θα μειώσει σημαντικά τους 

κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι εκπομπές σε 

παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να φθάσουν σε ένα 

ανώτατο επίπεδο το συντομότερο δυνατόν, 

αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα χρειαστεί περισσότερο 

χρόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, και στη συνέχεια 

να αρχίσουν να μειώνονται με γρήγορο ρυθμό με 

βάση τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. 

Πριν και κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Παρισιού, οι χώρες υπέβαλαν ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια δράσης για το κλίμα, περιγράφοντας τρόπους για τη μείωση των εκπομπών τους. Οι συνολικά 

185 εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς που εκπονήθηκαν πριν από τη διάσκεψη του 

Παρισιού δεν επαρκούν για να παραμείνει ο πλανήτης κάτω από τους 2°C μέχρι το τέλος του αιώνα. 

Ωστόσο, η συμφωνία προβλέπει έναν τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού. 

Δέσμευση: Για να επιτευχθεί αυτή η κοινή επιδίωξη, οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να συνεδριάζουν 

κάθε 5 χρόνια προκειμένου να θεσπίζουν πιο φιλόδοξους στόχους με βάση τα επιστημονικά 

δεδομένα. Δέχθηκαν επίσης να ενημερώνουν τις άλλες χώρες και το ευρύ κοινό σχετικά με τον 

βαθμό στον οποίο υλοποιούν τους στόχους τους, προκειμένου να διασφαλιστεί διαφάνεια και 

εποπτεία. Η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο θα επανεξετάζεται κάθε 5 χρόνια. Ένα 

αποτελεσματικό σύστημα διαφάνειας και λογοδοσίας θα παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης του 

μακροπρόθεσμου στόχου. 

Αλληλεγγύη: Η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τη δράση 

για το κλίμα με στόχο τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση της ανθεκτικότητας των 

αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στις αναπτυσσόμενες χώρες θα 

παρέχεται συνεχής και αυξημένη διεθνής στήριξη με σκοπό την προσαρμογή τους. Οι αναπτυγμένες 

χώρες προτίθενται να διατηρήσουν τον υφιστάμενο συλλογικό στόχο για την κινητοποίηση 100 

http://www.cop21.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/12/23078912453_d0b66539fc_z.jpg
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δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κάθε χρόνο μέχρι το 2025, οπότε και θα τεθεί νέος συλλογικός 

στόχος. 

Απώλειες και ζημίες 

Η συμφωνία του Παρισιού περιλαμβάνει επίσης ένα αυτοτελές άρθρο σχετικά με το ζήτημα των 

απωλειών και των ζημιών που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι χώρες 

αναγνωρίζουν επίσης την ανάγκη για συνεργασία και βελτίωση της κατανόησης, της δράσης και της 

στήριξης σε διάφορους τομείς, όπως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, η ετοιμότητα για 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η ασφάλιση έναντι κινδύνων. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Παρίσι μπορείτε να βρείτε σε αυτό 

το σύνδεσμο. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/EU ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει των νέων ευρωπαϊκών στόχων  για το 2030 για την αντιμετώπιση των 
κλιματικών αλλαγών και την ενεργειακή απόδοση,  προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
και όλους τους πολίτες σε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση μέρους της ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2012/27/EU, η οποία αφορά στην ενεργειακή απόδοση. Η αναθεώρηση προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό του 2016. 
Η πρόσκληση αφορά δημόσιες αρχές, οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, 
πολυεθνικές αλλά και απλούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν λόγο στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής και κατ’επέκταση της εθνικής τους πολιτικής για την ενέργεια και την ενεργειακή 
απόδοση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια τους μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 2016. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο. 
 
 

  

HORIZON 2020, ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016-2017 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει τα επόμενα δύο χρόνια 16 
δισεκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία, 
μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Horizon 2020. Το 
νέο Πρόγραμμα Εργασίας 2016-2017, που υιοθετήθηκε στις 13 
Οκτωβρίου 2015 προσφέρει πολλές χρηματοδοτικές ευκαιρίες 
μέσα από μια σειρά προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, 

δημόσιων συμβάσεων και άλλων δράσεων, όπως τα Βραβεία Horizon, που όλα μαζί καλύπτουν 
σχεδόν 600 θέματα.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

http://newsroom.unfccc.int/paris/
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-directive-201227eu-energy-efficiency
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Το νέο πρόγραμμα εργασίας που αφορά στην ενέργεια έχει τον τίτλο «Ασφαλής, Καθαρή και 
Αποδοτική Ενέργεια» και χρηματοδοτεί προγράμματα για την ενέργεια κάτω από τους άξονες 
«ενεργειακή αποδοτικότητα» και «ανταγωνιστική οικονομία χαμηλού άνθρακα». 

Ολόκληρο το πρόγραμμα εργασίας για την ενέργεια, όπως και λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες 
υποβολής προτάσεων μπορείτε να δείτε εδώ. 
 

BALKAN-MED 2014‐2020: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Το νέο πρόγραμμα ‘Balkan‐Mediterranean 2014‐2020’ 
αποτελεί ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας 
που απευθύνεται σε εταίρους από τρεις χώρες μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Κύπρο και 
Βουλγαρία) και από δύο υπό ένταξη χώρες (Αλβανία 
και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας).     
Το πρόγραμμα Balkan-Med συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) και θα διαθέσει συνολικά 
39.727.654 ευρώ.  
Οι προτάσεις για υποβολή έργων πρέπει να εμπίπτουν στους δύο άξονες προτεραιότητας 
(Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία και Περιβάλλον). 
Η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έχει ήδη ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Απριλίου 2016.  
Περισσότερες πληροφορίες για την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος μπορείτε να βρείτε σε 
αυτό το σύνδεσμο. 
 

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Έχει ανοίξει η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Συνολικά 16 εκατομμύρια ευρώ είναι 
διαθέσιμα για προγράμματα που θα εμπίπτουν στους τρεις άξονες προτεραιότητας: 

1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας  
2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 
3. Διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Μαρτίου 2016. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο. 
 

INTERREG EUROPE: ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Interreg Europe, έχει ανακοινωθεί η δεύτερη 
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έργων, τα οποία θα εμπίπτουν σε μία από τις εξής κατηγορίες: 

1. Έρευνα και καινοτομία 
2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
3. Οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
4. Περιβάλλον και διαχείριση πόρων 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-energy_en.pdf
http://www.interreg.gr/images/news-en/Balkan-Mediterranean/161215/BMP_1stCallForProposals.pdf
http://www.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3A-1-interreg-v-a-2014-2020&catid=2%3Aprokyrikseis&Itemid=11


Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μας στο:   
                                                       «Ενεργειακό Γραφείο» 

 

 

 
10 

Δεκέμβριος 2015 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

Ενεργειακού Γραφείου  
Κυπρίων Πολιτών  

ISSN 1986-4787 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 5 Απριλίου μέχρι τις 13 
Μαΐου 2016.  
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο. 
 

 
 

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ  «ΕNERGY EFFICIENT DECARBONISATION: CUTTING COSTS IN PARIS AND BEYOND», 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2016, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2016 στις Βρυξέλλες, ημερίδα με τίτλο «Εnergy efficient 
decarbonisation: Cutting costs in Paris and beyond». 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), σε 
συνεργασία με το Fraunhofer ISI, το ClimateWorks και το International Energy Agency (ΙΕΑ). 

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «How energy efficiency cuts 
costs for a 2-degree future», που εκπονήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ClimateWorks. Η 
μελέτη επικεντρώνεται στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη συμπερίληψη δράσεων για 
την αποδοτική χρήση ενέργειας στις προσπάθειες για απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη 
συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από το όριο των 2 βαθμών κελσίου. 

Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της έκθεσης «Energy Efficiency Market Report 2015» του ΙΕΑ, η οποία 
καλύπτει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η σχέση μεταξύ των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και των 
αγορών ενεργειακού εφοδιασμού και η αύξηση των επενδύσεων για έργα στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο. 

  

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 23-26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, WELS, ΑΥΣΤΡΙΑ 

Οι Διεθνείς Μέρες Βιώσιμης Ενέργειας 2016, ένα από τα μεγαλύτερα 
ετήσια συνέδρια που διοργανώνονται στην Ευρώπη στον τομέα της 
ενέργειας, θα λάβει χώρα στις 24 με 26 Φεβρουαρίου 2016, στην πόλη 
Wels της Αυστρίας. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/31/application-dates-for-second-call-published/
http://www.eceee.org/events/eceee_events/policy-seminar-february-2016
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://energycoalition.eu/content/european-council-energy-efficient-economy-eceee&psig=AFQjCNEShdGMtLtSahCljY4iOpUSuYdx-g&ust=1451483094731498
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipuriUmoHKAhXDUhQKHQnaArwQjRwIBw&url=http://en.openei.org/wiki/ClimateWorks&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFaSRRj4NCVKrP0Oq-iWNtlPeM-uA&ust=1451483128241633
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.lneg.pt/networks/7&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFD8-0mKjMQnXiqRX4LGP_ObuqISA&ust=1451483210346622
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLj4OrmoHKAhXFShQKHVcKCSkQjRwIBw&url=http://www.futre.eu/Consortium/ISI.aspx&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFVWchz05ZRpseHJ1M4s2P54QcExw&ust=1451483175814800


Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 
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Οι Διεθνείς Μέρες Βιώσιμης Ενέργειας περιλαμβάνουν συνέδρια με θέμα τη βιομάζα, τα ενεργειακά 
αποδοτικά κτίρια και τις ενεργειακές υπηρεσίες, έκθεση για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους αξιοποίησης βιομάζας και σε 
κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση. 

Οι Διεθνείς Μέρες Βιώσιμης Ενέργειας διοργανώνονται για πάνω από 20 χρόνια και το 2015 είχαν 
προσελκύσει πάνω από 750 συμμετέχοντες από 64 χώρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.  

 

SAVE THE DATE: INTERREG EUROPE NETWORKING EVENT: 22-23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ROTTERDAM, ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Στις 22-23 Μαρτίου 2016 θα διοργανωθεί 
στο Rotterdam της Ολλανδίας η δεύτερη 
ημέρα γνωριμίας και δικτύωσης, στα 
πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος 
Interreg Europe 2014-2020. Στην εκδήλωση 
αυτή αναμένεται να παρευρεθούν 
περισσότεροι από 650 ενδιαφερόμενοι 

φορείς από όλη την Ευρώπη, ενώ θα διοργανωθούν ξεχωριστά εργαστήρια για όσους εταίρους 
χρειάζονται υποστήριξη για την υποβολή των προτάσεων τους. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Interreg Europe στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος, www.interregeurope.eu. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα 
για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν περί τα τέλη του Ιανουαρίου 2016.  
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Διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε αυτό το σύνδεσμο  
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http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days/
http://www.interregeurope.eu/
http://bookshop.europa.eu/en/energy-economic-developments-pbKCBC15003/?CatalogCategoryID=CyoKABstrmQAAAEjv5EY4e5L
http://bookshop.europa.eu/en/energy-economic-developments-pbKCBC15003/?CatalogCategoryID=CyoKABstrmQAAAEjv5EY4e5L

