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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ KΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ” ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Κ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 10
Φεβρουαρίου 2016 η παροχή πληροφοριών και η εξυπηρέτηση του κοινού για τα Σχέδια
«Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες και στις Επιχειρήσεις», θα γίνεται από το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ενεργειακό Γραφείο στα τηλέφωνα 99544748,
99544671 και 99544372, μεταξύ των ωρών 9.30 π.μ.-4.30 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@cea.org.cy.

ONLINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ Για Το ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων αιτητών για το Σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω
στις Κατοικίες», το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών δημιούργησε ένα διαδικτυακό εργαλείο
αναζήτησης της κατάστασης των αιτήσεων.
Αναζητήστε την κατάσταση της αίτησης σας με
http://www.cea.org.cy/Register_Applications/searchApp.php.

ένα

κλικ,

στον

σύνδεσμο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 99544748, 99544671 και
99544372, μεταξύ των ωρών 9.30 π.μ. - 4.30 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ K ΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ” ΣΤΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης,
ενημερώνει το κοινό για τα ακόλουθα:
Λαμβάνοντας υπόψη:
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i. τον μεγάλο αριθμό αιτημάτων για καταχώρηση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ
κτιρίου) που έχει δεχτεί η Υπηρεσία Ενέργειας το τελευταίο διάστημα και
ii. τον προκαθορισμένο διαθέσιμο προϋπολογισμό του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις
Κατοικίες» (το Σχέδιο),
δικαίωμα υποβολής αίτησης στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του
Σχεδίου, θα έχουν μόνο πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν (μέσω Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα) αίτημα
για καταχώρηση ΠΕΑ για την κατοικία τους μέχρι και σήμερα 17/2/2016.
Οι εν λόγω δικαιούχοι, θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για ένταξη στο Σχέδιο, το
αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες μετά την καταχώρηση του ΠΕΑ της κατοικίας τους στο μητρώο
της Υπηρεσίας Ενέργειας.
Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω πρόνοια, δεν εφαρμόζεται για τους δικαιούχους ευάλωτους
καταναλωτές, που επιθυμούν να υλοποιήσουν μεμονωμένα μέτρα στα πλαίσια της Κατηγορίας Γ του
Σχεδίου και για τους οποίους δεν απαιτείται η έκδοση
ΠΕΑ. Για τους εν λόγω ενδιαφερόμενους, αιτήσεις
γίνονταν δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 19/2/2016.

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΚΟΜΑ 40 ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ!
Είστε ιδιοκτήτες ή ένοικοι κτιριακών εγκαταστάσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (MME);
Επωφεληθείτε τώρα από το Σχέδιο Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού! Μπορείτε να λάβετε μέχρι και 75% δημόσια χρηματοδότηση, εάν μετατρέψετε τις
κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας σε σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ή 50%
εάν υλοποιήσετε μέτρα και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Σχεδίου).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://www.cea.org.cy/Finance.html ή
μπορείτε να καλέστε στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης για το Σχέδιο Εξοικονομώ- Αναβαθμίζω
99544748, 99544671, 99544372 (ώρες εξυπηρέτησης 9.30 πμ – 4.30 μμ).

ONLINE ΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ!!
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών έχει
δημιουργήσει διαδικτυακό κατάλογο εγγραφής εταιρειών
που
δραστηριοποιούνται
στην
προμήθεια
και
εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στον χώρο των ενεργειακών υπηρεσιών.
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Μπορείτε να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας
τον πιο κάτω σύνδεσμο http://www.cea.org.cy/CEA_online/getonline.php.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726.
ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016 στο Μπούργκος της Ισπανίας,
δόθηκε επίσημα η έναρξη των εργασιών του ευρωπαϊκού έργου
EnergyWater, στο οποίο από την Κύπρο συμμετέχει το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ως εταίρος. Το έργο EnergyWater
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Της προσπάθειας ηγείται το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας της Καστίλης και Λεόν (Ισπανία), ενώ την
εμπειρογνωμοσύνη τους παρέχουν φορείς και οργανισμοί από Ηνωμένο Βασίλειο (Carbon Trust),
Γαλλία (Office International de l’eau και Okavango), Ιρλανδία (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Cork) , Ελλάδα
(Wings ICT), Ιταλία (Smart Future) και Βέλγιο (European Water Supply and Sanitation Technology
Platform).
Το έργο στοχεύει στη μείωση της ενέργειας σε βιομηχανίες που
χρησιμοποιούν νερό κατά 20%, με την υλοποίηση μέτρων
ενεργειακής απόδοσης που αναμένεται να επιφέρουν
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης των 26GWh
ετησίως, στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Για την επίτευξη
αυτού του φιλόδοξου στόχου, αρχικά θα γίνει αποτίμηση της
υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τις διεργασίες και εξοπλισμό
στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν νερό, με σκοπό να καθοριστεί το δυναμικό εξοικονόμησης
ενέργειας. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του έργου, θα δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο
αξιολόγησης ενεργειακής απόδοσης (EMSA - Energy Management Self-Assessment tool), με
εφαρμογή στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν
νερό κατά τις παραγωγικές τους διαδικασίες.
Επίσης,
θα
δημιουργηθεί
ένα
δίκτυο
εμπειρογνωμόνων σε θέματα ενέργειας, στο
οποίο θα συμμετέχουν αδειούχοι ενεργειακοί
ελεγκτές και διαχειριστές ενέργειας, ώστε να
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εργαλείο EMSA και να καταρτιστούν κατάλληλα στις
ιδιαιτερότητες της ενεργειακής απόδοσης εξοπλισμού και διεργασιών στις βιομηχανίες αυτές.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών, με τον κο Ορέστη Κυριάκου, στα τηλέφωνα 22667716 και 22667736 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση orestis.kyriakou@cea.org.cy.
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ “TRAIN THE TRAINERS”, 16-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Στα πλαίσια του έργου GreenS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020, το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει στο πρόγραμμα «Eκπαίδευση των εκπαιδευτών»
στο αντικείμενο των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Σκοπός του προγράμματος είναι η
εκπαίδευση του προσωπικού των Ενεργειακών Γραφείων που συμμετέχουν στο έργο GreenS, ώστε
να καταστούν «Υποστηρικτές των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων».
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο στάδιο υλοποίησης ενός μακροχρόνιου
σχεδιασμού, ώστε το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών να αποτελέσει σημείο επαφής και
υποστήριξης ΠΔΣ, παρέχοντας εκπαιδευτικά προγράμματα, εγχειρίδια και εργαλεία που θα
οδηγήσουν Δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης στην επιτυχή υλοποίηση ΠΔΣ. Στα πλαίσια του έργου
GreenS θα διοργανωθούν από το Ενεργειακό Γραφείο δωρεάν
εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις επαρχίες και θα υποστηριχτεί
η πιλοτική υλοποίηση τριών ΠΔΣ στην Κύπρο.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Κ ΑΡΙΕΡΑ" 2016
Το EURONET 50/50 max είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και στοχεύει στην εξοικονόμηση
ενέργειας σε σχολεία και δημόσια κτίρια μέσω της εφαρμογής
της μεθοδολογίας 50/50, η οποία καθιστά τους χρήστες των
κτιρίων συνυπεύθυνους στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το
ποσό των χρημάτων που εξοικονομείται στα πλαίσια της
δράσης 50/50 μοιράζεται ανάμεσα στο Φορέα που
χρησιμοποιεί το κτίριο (π.χ. σχολείο) και ανάμεσα στο Φορέα
(π.χ. Σχολική Εφορεία) που βαρύνεται με τις δαπάνες
κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου. Περισσότερα από 500
σχολεία και 48 άλλα δημόσια κτίρια από 13 ευρωπαϊκές χώρες
συμμετέχουν στο Δίκτυο 50/50. Από την Κύπρο συμμετέχουν
δέκα σχολεία και τρία δημόσια κτίρια.
Στα πλαίσια της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης Κύπρου
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ 2016» που πραγματοποιήθηκε στις
19 – 21 Φεβρουαρίου 2016, στο Περίπτερο 6 της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών διοργάνωσε στο περίπτερο 29 εκδήλωση αφιερωμένη στο πρόγραμμα EURONET
50/50 max. Οι επισκέπτες της Έκθεσης ενημερώθηκαν από τους λειτουργούς του Ενεργειακού
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών για τη δράση 50/50 και τις προσπάθειες των σχολείων και των άλλων
δημόσιων κτιρίων για εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδιαίτερα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί είχαν
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την ευκαιρία να πάρουν μαζί τους τον εκπαιδευτικό οδηγό υλοποίησης του προγράμματος 50/50, να
ρωτήσουν περισσότερα για τη δράση 50/50 και να πληροφορηθούν για τα οφέλη του προγράμματος
για το σχολείο τους.
Στο περίπτερο του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, οι μικροί επισκέπτες της Έκθεσης
μπορούσαν να ζωγραφίσουν για την εξοικονόμηση ενέργειας, να παίξουν το φιδάκι της ενέργειας
και να διασκεδάσουν με ζωγραφική προσώπου.
Το πρόγραμμα 50/50 λήγει τον Απρίλιο του 2016 και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης στην Κύπρο αποτελεί το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα
τηλέφωνα 22667716 ή 22667726 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
http://euronet50-50max.eu/

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΩΣ Κ ΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ Κ ΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Στις 22 Φεβρουαρίου 2016, στη Λευκωσία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των εταίρων του
έργου WE-Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και
προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτιρίων με
βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση» και της υπεύθυνης
του έργου από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME). Το Έργο
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής
Ενέργεια για την Ευρώπη» και εντάσσεται κάτω από την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Build Up Skills».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η
πρόοδος του έργου, ενώ καθορίστηκαν τα μελλοντικά
βήματα και οι στόχοι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση της
υπεύθυνης του έργου στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ),
στα οποία πραγματοποιήθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για τους εγκαταστάτες
τοποθέτησης συστημάτων θερμομόνωσης και τους εγκαταστάτες τοποθέτησης κουφωμάτων και
συστημάτων ηλιοπροστασίας.
Οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον
Οκτώβρη του 2016. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακόμη ένα
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης για την τοποθέτηση συστημάτων θερμομόνωσης
καθώς και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης για την εγκατάσταση και συντήρηση λεβήτων
και θερμαστρών βιομάζας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου ή να
επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα τηλέφωνα 22667716 22667726.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ENERFUND
Η δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου, το οποίο θα
απεικονίζει την ενεργειακή απόδοση κτιρίων σε επίπεδο
περιοχής ή γειτονιάς και θα παρουσιάζει τις επενδυτικές
ευκαιρίες για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων είναι ο
στόχος του νέου έργου Enerfund, το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».
Η ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων με βάση το Πιστοποιητικό
Ενεργειακή Απόδοσης, δείκτες καταναλώσεων ενέργειας,
περιθώρια εξοικονομήσεων, οικονομικοί δείκτες όπως
συντελεστές Φ.Π.Α., χορηγίες και κόστος μέτρων ενεργειακής
αναβάθμισης είναι μερικές από τις πληροφορίες που θα
παρέχει το εργαλείο στους ενδιαφερόμενους. Το εργαλείο θα
απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, κτηματομεσίτες, εταιρείες ESCO, ειδικευμένους εμπειρογνώμονες,
τραπεζικά ιδρύματα κ.α.
Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από 12 Ευρωπαϊκές χώρες, συντονίζει το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από την Κύπρο συμμετέχουν επίσης το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
και η εταιρεία ENERMAP Ltd.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
Στην παρουσία των Δημάρχων Λακατάμιας, Στροβόλου, Έγκωμης και Τσερίου, εκπροσώπων των
Δήμων Λευκωσίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Ένωσης Δήμων και του Υγειονομικού Φόρουμ
έγινε την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Μελέτης Προτάσεων
Τεχνοοικονομικών Λύσεων για Αξιοποίηση των Κλαδευμάτων του Δήμου Λακατάμιας.

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Βρείτε μας στο:
«Ενεργειακό Γραφείο»

6

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών
ISSN 1986-4787

Φεβρουάριος 2016
Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα πλαίσια του
έργου Green Partnerships του ευρωπαϊκού
προγράμματος MED, στο οποίο ο Δήμος
Λακατάμιας συμμετείχε ως εταίρος.
Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
μελέτης από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών, αναφέρθηκαν οι αδυναμίες και τα προβλήματα των Δήμων στη Διαχείριση των Πράσινων
Αποβλήτων. Ταυτόχρονα όμως, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες που δύνανται να
προκύψουν από την αξιοποίηση του τεράστιου όγκου βιομάζας που προκύπτει τόσο από τις οικίες
όσο και από τους Ανοικτούς Δημόσιους Χώρους Πρασίνου, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί
ενεργειακά μέσω της παραγωγής καύσιμης ύλης.
Απόρροια της μελέτης είναι η προοπτική ανάκτησης των εξόδων των Δήμων από τις δαπάνες που
καταβάλλουν για την περισυλλογή των πράσινων αποβλήτων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της μελέτης του Δήμου Λακατάμιας αποτέλεσε το έναυσμα της κοινής αντίληψης των Δήμων για τη
εναλλακτική διαχείριση των Πράσινων Αστικών Αποβλήτων και της από κοινού προσπάθειας για
επίλυσης του προβλήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο Λακατάμιας στα τηλέφωνα
επικοινωνίας
22364000
και
22364081
ή
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
maria.kyprianou@lakatamia.org.cy.
"ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – NEARLY ZERO ENERGY SPORT
FACILITIES", 23 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, SONDERBORG, ΔΑΝΙΑ
Στις 23 και 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Sonderborg
της Δανίας, η 5η κοινή συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού
έργου
"Αθλητικές
Εγκαταστάσεις
Σχεδόν
Μηδενικής
Κατανάλωσης Ενέργειας – Nearly Zero Energy Sport Facilities".
Στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία του έργου και τα επόμενα
βήματα για την επίτευξη των στόχων του. Το έργο έχει διάρκεια
τριών ετών, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής
Ενέργεια για την Ευρώπη». Από την Κύπρο συμμετέχει ως εταίρος το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών.
Κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενεργειακών ελέγχων στις αθλητικές εγκαταστάσεις που
συμμετέχουν στο έργο, σε επτά χώρες της Ευρώπης, καθώς και η υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2016, οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν αθλητικό
κέντρο που περιλαμβάνει κολυμβητικές δεξαμενές και γήπεδο χειροσφαίρισης, στην πόλη
Sonderborg. Το αθλητικό αυτό κέντρο συμμετέχει στο έργο και έχει ήδη προχωρήσει σε αρκετές
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως φωτισμός LED με ρυθμιζόμενη φωτεινή ροή,
φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή, θερμομονωτικά καλύμματα κολυμβητικών δεξαμενών κ.α.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη θέρμανση των χώρων αυτής της αθλητικής εγκατάστασης αξιοποιείται
η θερμική ενέργεια σταθμού βιοαερίου, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και παράγει θερμική
και ηλεκτρική ενέργεια με την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΑΤΪΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΦΑΕΘΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κ ΥΠΡΟΥ
Εντυπωσιακά είναι τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη που προκύπτουν, ένα χρόνο μετά από
τη λειτουργία του «ΦΑΕΘΩΝ», του πρώτου Φωτοβολταϊκού Πάρκου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Με στόχο όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελέσει από το 2016 το πρώτο πανεπιστήμιο στον
κόσμο που θα είναι ενεργειακά αυτόνομο, προγραμματίζεται περί τα τέλη του 2016 και η υλοποίηση
του Φωτοβολταϊκού Πάρκου «ΑΠΟΛΛΩΝ», ισχύος 10ΜW, εντός της νεκρής ζώνης.
Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΦΑΕΘΩΝ» συμπλήρωσε στις 24 Φεβρουαρίου του 2016 ένα χρόνο
επιτυχούς λειτουργίας. Τα συστήματα παρήγαγαν 638.000 kWh και η εξοικονόμηση ενέργειας που
έχει επιτευχθεί ισοδυναμεί με αποφυγή ρύπων 250 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (250.000 kgCO2),
για την απορρόφησή των οποίων χρειάζονται 840 δέντρα. Η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για
το Πανεπιστήμιο Κύπρου που προκύπτει από τη λειτουργία του «ΦΑΕΘΩΝ» ανέρχεται περίπου σε
€110.000 ετησίως.

Εξοικονόμηση εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα
ισοδύναμη με τα οφέλη που παρέχουν 840 δέντρα!

Περιβαλλοντικά οφέλη από τη λειτουργία του «ΦΑΕΘΩΝ»
Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΦΑΕΘΩΝ», μαζί με άλλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε οροφές
κτιρίων στην Πανεπιστημιούπολη, έχουν ξεκινήσει να παράγουν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια στις 24
Φεβρουαρίου 2015. Η παραγωγή ενέργειας αντιστοιχεί στο 5,5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας της Πανεπιστημιούπολης. Η ενέργεια αυτή είναι περίπου ίση με την ηλεκτρική ενέργεια
που καταναλώνουν ετησίως 100 νοικοκυριά.
Ένας από τους στόχους του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στο προσωπικό,
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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τους φοιτητές και την κοινωνία γενικότερα. Η λειτουργία του «ΦΑΕΘΩΝ», μαζί με τα άλλα
συστήματα στις οροφές των κτηρίων του πανεπιστημίου, σε ένα χώρο 3.000 περίπου τετραγωνικών
μέτρων έχει το ίδιο αποτέλεσμα (από πλευράς αποφυγής ρύπων), με τη φύτευση 840 δέντρων,
γεγονός που απαιτεί περισσότερο χώρο. Στην ουσία, δηλαδή, η λειτουργία του πάρκου για κάθε
έτος, έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη φύτευση ενός δάσους, έκτασης ίσης με αυτή του
Φωτοβολταϊκού Πάρκου «Φαέθων».
Μελλοντικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου προτίθεται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα και
στις κτιριακές εγκαταστάσεις που προγραμματίζονται να αναγερθούν μέχρι το έτος 2020. Οι
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτίρια της Πολυτεχνικής Σχολής, των Βιολογικών
Επιστημών και της Ιατρικής Σχολής, θα συμβάλουν προκειμένου τα κτίρια αυτά να καταταχθούν στην
υψηλότερη δυνατή ενεργειακή κατηγορία και να χαρακτηριστούν ως κτίρια σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας (Nearly Zero Energy Buildings).
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ
Σημαντική συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου για το
περιβάλλον αποτελεί και η δυναμική προώθηση των
διαδικασιών για τη δημιουργία του Φωτοβολταϊκού
Πάρκου «ΑΠΟΛΛΩΝ» στην Πανεπιστημιούπολη, εντός της
Νεκρής Ζώνης. Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΑΠΟΛΛΩΝ»,
δυναμικότητας 10MW, βρίσκεται στο τελικό στάδιο του
σχεδιασμού του, σε συνεργασία με την ΑΗΚ. Οι εργασίες
εγκατάστασής του αναμένονται να ξεκινήσουν περί τα
τέλη του 2016. Με την ολοκλήρωσή του, η
Πανεπιστημιούπολη θα καταστεί ενεργειακά αυτάρκης με
την παραγωγή πράσινης ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στο όραμα για τη δημιουργία της πράσινης
Πόλης της Γνώσης.
Το «ΑΠΟΛΛΩΝ» πρόκειται να ανεγερθεί στο ανατολικό άκρο της Πανεπιστημιούπολης (εντός της
ουδέτερης ζώνης) και σχεδιάζεται ώστε να είναι πρότυπο σε παγκόσμια κλίμακα για τέτοιου είδους
αναπτύξεις, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και πρακτικές χρήσης συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας. Το Φ/Β πάρκο «ΑΠΟΛΛΩΝ» θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10MW, με όλη την απαραίτητη υποδομή για τη σύνδεσή
του με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και εγκαταστάσεις υποστήριξης ερευνητικών και
εκπαιδευτικών λειτουργιών.
Σύμφωνα με τις παρούσες εκτιμήσεις, το «ΑΠΟΛΛΩΝ» θα καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης (10.000
φοιτητές), οι ανάγκες θα υπερβαίνουν την προβλεπόμενη παραγωγή του πάρκου, όμως αναμένεται
ότι αυτές θα καλύπτονται με τη χρήση πρόσθετων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που
ενσωματώνονται ήδη στα κτίρια του Πανεπιστημίου.
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
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Η δημιουργία των Φωτοβολταϊκών Πάρκων επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ακαδημαϊκού Ιδρύματος
να καταστεί ένας δημόσιος εκπαιδευτικός και ερευνητικός χώρος, ο οποίος σέβεται το περιβάλλον
και υιοθετεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 50001
Πιστοποίηση για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001, απονεμήθηκε στη Τσιμεντοποιία
Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Εκδήλωσης Ποιότητας, που
πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2016, στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του εξοχότατου Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη και η απονομή των πιστοποιητικών έγινε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη
Γεωργιάδη. Την πιστοποίηση έλαβε εκ μέρους της εταιρείας ο Διευθυντής Ενεργειακής Διαχείρισης,
κ. Ανδρέας Παναγή.
Οι δράσεις της εταιρείας συνδέονται με σωστή και
αποδοτική χρήση της ενέργειας στις εγκαταστάσεις της,
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την
προστασία των φυσικών πόρων και τη μείωση των
αέριων εκπομπών, έχοντας θέσει ως στρατηγικό στόχο τη
συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Στόχος της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού είναι η βελτίωση
της χρήσης των ενεργειακών πόρων σε όλο τον κύκλο
ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογικές καινοτομίες, βελτιστοποιώντας τον σχεδιασμό της
παραγωγικής διαδικασίας και των εγκαταστάσεων και υποστηρίζοντας την αγορά ενεργειακά
αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Οι νέοι Δήμοι και Κοινότητες που θα υπογράψουν το
Σύμφωνο των Δημάρχων θα πρέπει να αναπτύξουν μία
ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση και την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσω της οποίας
πρέπει να πετύχουν μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα τουλάχιστο κατά 40% μέχρι το 2030.
Οι υπογράφοντες θα έχουν την υποχρέωση εντός δύο χρόνων από την υπογραφή της δεσμευτικής
διακήρυξης, να ετοιμάσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή (ΣΔΕΚΑ),
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το οποίο θα αναλύει τις δράσεις που θα υλοποιήσει η τοπική αρχή για να επιτύχει τους στόχους της
για το 2030. Το ΣΔΕΚΑ θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απογραφή εκπομπών για ένα έτος
αναφοράς, τον εντοπισμό και την εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
και τον καταρτισμό σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή.
Οι τοπικές αρχές, οι οποίες συμμετέχουν ήδη στο Σύμφωνο των Δημάρχων, μπορούν να
προχωρήσουν στην αναθεώρηση και την επέκταση του Σχεδίου Δράσης τους μέχρι το 2030
συμπεριλαμβάνοντας πλάνο και δράσεις για την προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής
(π.χ. πλημμύρες, ξηρασία, καύσωνες).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα
τηλέφωνα επικοινωνίας 22667716 ή 22667726.

KIC INNOENERGY ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Το KIC InnoEnergy είναι ένα από τα πρώτα Knowledge and Innovation Communities
(KICs) που δημιουργήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και
Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology - EIT) και αποτελεί
εμπορική εταιρεία που στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας, της
επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης σε θέματα βιώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη. Διαθέτει 27
μετόχους που προέρχονται από κορυφαίες βιομηχανίες, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια
στον κλάδο της ενέργειας.
Έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο με πάνω από 150 συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη, στοχεύει να
δημιουργήσει συνθήκες συνεργασίας των ερευνητών με τη βιομηχανία, των επιχειρηματιών με την
αγορά, των αποφοίτων με τους εργοδότες.
Οι τρεις κύριες δράσεις του KIC InnoEnergy είναι:
• Εκπαίδευση, με σκοπό τη δημιουργία ενός καταρτισμένου και φιλόδοξου εργατικού δυναμικού
που μπορεί να αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις του τομέα της βιώσιμης ενέργειας και τις ανάγκες της
βιομηχανίας.
• Έργα Καινοτομίας, τα οποία συνδέουν ιδέες, έρευνα και βιομηχανία, επιδιώκοντας τη
δημιουργία εμπορικά βιώσιμων τεχνολογιών που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στην
αγορά.
• Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης σε καινοτόμες και βιώσιμες
επιχειρηματικές προσπάθειες, με στόχο αυτές να ενισχύσουν το ενεργειακό
οικοσύστημα της Ευρώπης.
Η εταιρεία KiNNO προωθεί τις δράσεις του KIC InnoEnergy, ως εκπρόσωπος στην
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Ελλάδα και την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Πάρη
Ράλλη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση rallis@kinno.eu ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του KIC
InnoEnergy, www.kic-innoenergy.com.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Κ ΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ EMAS
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής
Κρατικών Χορηγιών 2016 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με βάση τον Κανονισμό
ΕΚ/1221/2009 (EMAS). Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να
εγκαταστήσουν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), το οποίο στοχεύει στην
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων/οργανισμών,
τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.
Για σκοπούς ευρύτερης διάδοσης του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου στην Κύπρο,
παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τα μέλη και τους πελάτες σας, τόσο για το σχέδιο χορηγιών, όσο
και για τα οφέλη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τόσο οικονομικά όσο και
περιβαλλοντικά.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου 2016.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις ή οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης
στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία. Ο Οδηγός του Σχεδίου και
τα έντυπα αίτησης για καταχώριση στο μητρώο και παροχή της κρατικής ενίσχυσης είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, www.moa.gov.cy/environment (Έντυπα Αιτήσεων >
Αειφόρος Ανάπτυξη).

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
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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.
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
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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
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.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ URBAN ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής δημοσιεύει την πρώτη προκήρυξη της
πρωτοβουλίας URBAN INNOVATIVE ACTIONS. Το
ποσό της πρώτης προκήρυξης ανέρχεται σε 80 εκ.
ευρώ και επικεντρώνεται στα ακόλουθα τέσσερα θέματα:
· Ενεργειακή μετάβαση
· Αστική φτώχεια (με έμφαση στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές)
· Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων
· Απασχόληση και δεξιότητες στην τοπική οικονομία
Για την καλύτερη ενημέρωσή των ενδιαφερόμενων για το περιεχόμενο της πρόσκλησης και τη
συμπλήρωση των αιτήσεων θα διοργανωθούν τέσσερις ενημερωτικές εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες,
Ρίγα, Ρώμη και Κρακοβία εντός του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016.
Για την πρώτη ημερίδα που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2015
μπορείτε να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.uia-initiative.eu/en/brusselsapplicant-seminar. Οι σύνδεσμοι για δήλωση συμμετοχής στις άλλες τρεις εκδηλώσεις θα
ανακοινωθούν προσεχώς.
Η πρωτοβουλία URBAN INNOVATIVE ACTIONS προσβλέπει στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστικές αρχές. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας είναι 371 εκ. ευρώ για την περίοδο 2015-2020. Τα έργα που θα
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επιλεγούν θα έχουν μέγιστο προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ από κοινοτική συνδρομή (ΕΤΠΑ), με μέγιστο
ποσοστό συγχρηματοδότησης 80% και διάρκεια υλοποίησης έως τρία έτη.
Για περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία URBAN INNOVATIVE ACTIONS, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας, www.uia-initiative.eu.
ΔΙΚΤΥΟ SOLAR-ERA.NET
Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET, το οποίο δραστηριοποιείται
στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή
ενέργεια και στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας, ανακοίνωσε Κοινή Διεθνική
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.
Επιπλέον, το Δίκτυο διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης και Δικτύωσης στις 24 και 25 Φεβρουαρίου
2016 στο Ντίσελντορφ στη Γερμανία. Στόχος της ημερίδας είναι η ανταλλαγή εμπειριών από τη
συμμετοχή σε διεθνικά προγράμματα, η δημιουργία υψηλού επιπέδου δικτύων συνεργασίας και η
ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, στο τηλέφωνο
22205033.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EUROPEAN
ENERGY MANAGER-EUREM), 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 80 ΩΡΕΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM είναι ένα τυποποιημένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Ευρωπαίους Διαχειριστές
Ενέργειας (European Energy Manager - EUREM), που
συνδυάζει θεωρητικά μαθήματα, ασκήσεις, προσωπική
εκμάθηση και πρακτική εργασία. Επιπρόσθετα, παρέχει
στους καταρτιζόμενους πρόσβαση στο ευρωπαϊκό δίκτυο αποφοίτων EUREM, με σκοπό την
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται σε πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στη
Γερμανία, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Νυρεμβέργης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM έχει υλοποιηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα
την επιτυχή εκπαίδευση περισσότερων από 4.000 Ευρωπαίων Διαχειριστών Ενέργειας μέχρι σήμερα.
Πολλές χώρες εκτός Ευρώπης ενδιαφέρθηκαν για την υιοθέτηση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού
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προγράμματος, με συνέπεια πλέον το πρόγραμμα EUREM να καταστεί ένα διεθνές τυποποιημένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού προγράμματος EUREM είναι ότι όλες οι χώρες χρησιμοποιούν την
ίδια μέθοδο και τυποποιημένο εκπαιδευτικό υλικό που τροποποιείται μόνο για να προσαρμοστεί
κατάλληλα στις ειδικές συνθήκες κάθε χώρας. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ένα υψηλού επιπέδου
πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο προσφέρει στους συμμετέχοντες διευρυμένες γνώσεις σε
ενεργειακά θέματα και πρακτικές γνώσεις για την υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και
αξιοποίηση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς των
συμμετεχόντων.
Η νέα σειρά μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 5 Απριλίου - 12 Ιουλίου 2016, στην
Αίθουσα Διαλέξεων 1 του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.
Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα τηλέφωνα 22667716 ή 22667726 ή να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.energymanager.eu.

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.

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY GAS TECHNOLOGY, 10-11 ΜΑΪΟΥ 2016, ΜΑΛΜΟ,
ΣΟΥΗΔΙΑ
To 3o Διεθνές Συνέδριο REGATEC 2016, εστιάζει στην παραγωγή
βιομεθανίου μέσω μικροβιακών και θερμοχημικών μετατροπών
της βιομάζας και των αποβλήτων, στην αεριοποίηση βιομάζας για
την συμπαραγωγή δροσισμού και θερμότητας και στην κρυογονική
αναβάθμιση/ υγροποίηση.
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Υπάρχουν πολλές συνέργειες μεταξύ των μικροβιακών και θερμοχημικών διαδρομών βιομεθανίου
που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί και η φιλοδοξία είναι ότι το REGATEC 2016 θα πυροδοτήσει νέες
ιδέες και μια ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των τριών τομέων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

EU GREEN WEEK, 30 ΜΑΪΟΥ – 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
H Πράσινη Εβδομάδα 2016 θα πραγματοποιηθεί στις
30 Μαΐου – 3 Ιουνίου. Η Πράσινη Εβδομάδα εστιάζει
στο θέμα «Επενδύοντας για ένα πιο πράσινο μέλλον»
κι ευελπιστεί να συμβάλει στην επίτευξη μιας έξυπνης,
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 13- 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2016 θα
πραγματοποιηθεί στις 13-17 Ιουνίου 2016. Οι
Ημέρες Ενέργειας μπορούν να διοργανωθούν και
τοπικά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μήνα
Ιουνίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή στις διάφορες εκδηλώσεις, δηλώσεις συμμετοχής, αλλά και
υποβολής εθνικής εκδήλωσης πατήστε εδώ.
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