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ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”   

Ενημερώνεστε ότι για το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις» έχουν 
παραληφθεί μέχρι στιγμής περίπου 80 αιτήσεις. Υπάρχει περιθώριο να παραληφθούν ακόμα 30 
περίπου αιτήσεις. 

Για τεχνικά θέματα που αφορούν το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις» 
μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 22606040, μεταξύ των ωρών 11.00πμ-2.00μμ. 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» 

 

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Qualicheck, το Ινστιτούτο Κύπρου διοργάνωσε στις 7 
Μαρτίου 2016 μονοήμερο Συνέδριο με θέμα «10 Χρόνια Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης». 

Το έργο στοχεύει στον καθορισμό σειράς ενεργειών που θα έχουν ως 
σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης των πραγματικών 
χαρακτηριστικών ενεργειακής απόδοσης, με αυτά που δηλώνονται 
στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) νέων και 
υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας των 
επεμβάσεων που υλοποιούνται σε αυτά.  

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών παρευρέθηκε στο συνέδριο 
και πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης που 
διοργανώθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου WE-Qualify με σκοπό την εξειδίκευση του 
εργατικού δυναμικού της Κύπρου στην κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις με θέματα όπως η ανάγκη για 
την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις με βάση τη Νομοθεσία, το 
πρόγραμμα Qualicheck και τα σημαντικότερα αποτελέσματά του. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε σε 27 κατοικίες από διάφορες επαρχίες της Κύπρου, 
στα πλαίσια του έργου Qualicheck. Από τους ελέγχους παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις 
μεταξύ των συντελεστών θερμοπερατότητας που είχαν δηλωθεί στα ΠΕΑ και των πραγματικών 
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τιμών. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε εργαστήριο στα πλαίσια του έργου EPISCOPE όπου 
παρουσιάστηκε το λογισμικό TABULA, καθώς επίσης και τα βέλτιστα μέτρα για ενεργειακή 
ανακαίνιση υφιστάμενων κατοικιών σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους: 

Qualicheck: http://qualicheck-platform.eu/  

WE-Qualify: http://www.cea.org.cy/we_qualify/  

EPISCOPE: http://episcope.eu/welcome/  

TABULA WebTool: http://webtool.building-typology.eu/#bm  

 

ΤΕΛΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ EURONET 50/50 MAX, 16-17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2016, στις Βρυξέλλες, το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Euronet 50/50 max, στο οποίο συμμετέχουν 16 εταίροι από 13 Ευρωπαϊκές χώρες. 

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε 
500 σχολεία και 48 άλλα δημόσια κτίρια, κυρίως μέσα από την 
αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών των κτιρίων και την 
υιοθέτηση συνηθειών που εξοικονομούν ενέργεια. Στο 
συνέδριο ήταν προσκεκλημένοι εκπαιδευτικοί και άλλοι 
εμπλεκόμενοι από τα σχολεία και τα άλλα δημόσια κτίρια που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την εμπλοκή τους στο 

πρόγραμμα. Επίσης, προσκεκλημένοι στο συνέδριο ήταν εκπρόσωπος από το Εκτελεστικό Γραφείο 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και από το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοικονόμησης 
ενέργειας σε γραφεία «Save@work». Στην τελική συνάντηση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε 
στις 17 Μαρτίου, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος και οι 
τελευταίες ενέργειες για την ολοκλήρωση του προγράμματος.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα 
τηλέφωνα 22667716/22667726 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://euronet50-
50max.eu/ 
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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RENOVALUE 

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το 
πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα RenoValue. Το RenoValue είναι ένα 
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα που στοχεύει 
στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου που αφορά στην ενεργειακή 
απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε άλλα στοιχεία αειφορίας, η ενσωμάτωση αυτών 
στις εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας, και η κατανόηση από πλευράς εκπαιδευομένων της θετικής 
επίδρασης των παραγόντων αυτών στην εμπορική αξία των ακινήτων. 
Στην πιλοτική εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, συμμετείχαν 14 πιστοποιημένοι 
εκτιμητές. Με την εκπαίδευση αυτή ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των πιλοτικών εκπαιδεύσεων 
που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Πολωνία, στην Γερμανία και 
στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΙΝΖΕΒ) είναι εξωτερικός 
συνεργάτης του έργου RenoValue και έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου, http://renovalue.eu/. 
 

EURONET 50/50 MAX  - ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ TΟ ΘΕΣΜΟ TΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

«Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο και ένα μολύβι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο». Αυτό 
ακριβώς απέδειξαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στην παγκύπριο ημερίδα «Δράσεις προώθησης του 
αειφόρου σχολείου» που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξενία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μέσα από συλλογική προσπάθεια, φαντασία, θέληση και 
όρεξη μπορούν να καταστούν φορείς θετικής αλλαγής στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στην 
κοινωνία γενικότερα, ως προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Στόχος της ημερίδας, η οποία διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, με την καλή 
συνεργασία του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και της ΑΚΤΗΣ Κέντρου Μελετών και 
Έρευνας, ήταν η ανάδειξη δράσεων στα σχολεία της Κύπρου που προωθούν το θεσμό του αειφόρου 
σχολείου. Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και 
παρευρέθησαν πέραν των 250 εκπαιδευτικών από όλη την Κύπρο. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγιναν παρουσιάσεις ενδεικτικών δράσεων αειφόρων σχολείων από 
εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παρουσιάστηκε 
από το γενικό διευθυντή της CYTACOM, κο Άγγελο Κουντούρη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Αειφόρου Σχολείου, η οποία θα αποτελέσει χρήσιμο μέσο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και 
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προβληματισμών μεταξύ των σχολείων ως προς τον κοινό στόχο του μετασχηματισμού τους σε 
αειφόρα σχολεία. 

Στην εδραίωση του θεσμού του αειφόρου σχολείου συνεισφέρουν και προγράμματα τα οποία 
υλοποιούνται στα σχολεία, με τη συνεργασία εξωτερικών οργανισμών. Μέρος της ημερίδας ήταν 
αφιερωμένη σε δύο τέτοια παραδείγματα: το πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση» και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα EURONET 50/50 max.  Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
Τηγανοκίνηση για τη σχολική χρονιά 2014-2015, έγινε από το διευθυντή της ΑΚΤΗΣ, κο Μιχάλη 
Λοϊζίδη, ενώ απονεμήθηκαν βραβεία στις πρωτεύσασες σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα.  

Παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος EURONET 50/50 max και των αποτελεσμάτων της 
υλοποίησης του στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε από την κα Ανθή Χαραλάμπους, διευθύντρια του 
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, που είναι και ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος 
στην Κύπρο. Πέντε από τα δέκα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν στους παρευρισκόμενους τις δράσεις και τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι 
μαθητές για να ευαισθητοποιήσουν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στο σχολείο.  

Τα αποτελέσματα του προγράμματος EURONET 50/50 max είναι ενθαρρυντικά: τέσσερα από τα δέκα 
σχολεία που συμμετέχουν κατάφεραν να εξοικονομήσουν ενέργεια, είτε στον ηλεκτρισμό είτε στο 
πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο και μόνο με την αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών των σχολικών 
μονάδων. Ενδεικτικά, δύο σχολεία εξοικονόμησαν 2.600 και 1.300 ευρώ και θα τους επιστραφεί το 
50% των ποσών αυτών! 

H ιδέα πίσω από το πρόγραμμα EURONET 50/50 max είναι απλή: μεγάλο μέρος εξοικονόμησης 
ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αλλαγή νοοτροπίας των χρηστών ενός κτιρίου. Έτσι, 
μαθητές και εκπαιδευτικοί υιοθετούν συμπεριφορές και συνήθειες που εξοικονομούν ενέργεια. Στο 
τέλος, υπολογίζεται η εξοικονομούμενη ενέργεια και κατ’ επέκταση το εξοικονομούμενο χρηματικό 
ποσό και το 50% του ποσού αυτού επιστρέφεται στο σχολείο από τη σχολική εφορεία, που 
επωμίζεται τις ενεργειακές δαπάνες του σχολείου και το υπόλοιπο 50% αποτελεί καθαρή 
εξοικονόμηση ενέργειας για τη σχολική εφορεία. 
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Το πρόγραμμα EURONET 50/50 max, στο οποίο συμμετέχουν 500 σχολεία και 48 άλλα δημόσια 
κτίρια από 13 ευρωπαϊκές χώρες, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 
2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα 
τηλέφωνα: 22667716/22667726 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος 
http://euronet50-50max.eu/. 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ GREENS-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, 
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου GreenS, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020», διοργανώθηκε η πρώτη συνάντηση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Η Συμβουλευτική 
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους 
δημόσιων αρχών, τοπικών αρχών αλλά και των επιχειρήσεων της Κύπρου, έχει συσταθεί για να 
ενισχύσει της προσπάθειες για την επιτυχή υλοποίηση ΠΔΣ από αναθέτουσες αρχές. 

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα πρώτα αποτελέσματα του έργου GreenS. 
Επίσης παρουσιάστηκε η Εθνική Πολιτική για τις ΠΔΣ, οι επικείμενες νομοθετικές αλλαγές καθώς και 
οι τρόποι με τους οποίους οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να λάβουν τεχνική υποστήριξη, όπως τα 
δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Κύπρο, τα πρότυπα 
έγγραφα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα ετοιμαστούν για καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων 
αλλά και η τεχνική υποστήριξη για την διεξαγωγή τριών πιλοτικών ΠΔΣ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα του έργου 
http://greensproject.eu ή να επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα 
τηλέφωνα επικοινωνίας 22667716 και 22667726.  

 

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESCOS) ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ», 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Ενέργειας του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, διοργάνωσε στις 31 Μαρτίου 2016 
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ημερίδα με θέμα «Τρόποι χρηματοδότησης Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) για έργα που 
υλοποιούνται μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης», στο Château Status, στη Λευκωσία. Η 
ημερίδα απευθυνόταν κυρίως σε εκπροσώπους Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Επενδυτών και σε 
εγγεγραμμένους Παρόχους Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) στην Κύπρο.  
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι νομοθετικές 
απαιτήσεις για τους Παρόχους Ενεργειακών 
Υπηρεσιών (ESCO) και για τις Συμβάσεις Ενεργειακής 
Απόδοσης από λειτουργούς της Υπηρεσίας 
Ενέργειας.  
Στην πορεία παρουσιάστηκαν διεθνείς εμπειρίες και 
πρακτικές από τη δραστηριοποίηση εταιρειών ESCO και τρόποι χρηματοδότησης έργων από τον 
προσκεκλημένο ομιλητή Pierre Langlois, ing./P. Eng., CMVP. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με 
παρουσίαση για τις εμπειρίες από τη χρηματοδότηση τρίτων για έργα Ενεργειακής Απόδοσης από 
τον προσκεκλημένο ομιλητή Dr. Miguel A. Sanz, SUSI Energy Efficiency AG.  

      

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ SPRINGER NATURE ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Μόλις κυκλοφόρησαν δύο νέα βιβλία για την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική στην Κύπρο 
από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer Nature. Κύριος συγγραφέας τους είναι ο Θεόδωρος 
Ζαχαριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Το πρώτο βιβλίο έχει τίτλο «Climate Change in 
Cyprus – Review of the Impacts and Outline of an 
Adaptation Strategy» και αποτελεί επισκόπηση της 
πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή στην Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο, από τον συγγραφέα και τις συνεργάτιδές του Βάλια Κωνσταντινίδου και Ελπίδα Σιούκρη. 
Το βιβλίο συγκεντρώνει εκτιμήσεις για τις φυσικές και οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην Κύπρο κατά τις επόμενες δεκαετίες, όπως προκύπτουν από τις διαθέσιμες 
επιστημονικές μελέτες. Τέλος, διατυπώνονται βασικές αρχές και λεπτομερή μέτρα για την 
προσαρμογή της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή, η οποία δεν απαιτεί μόνο στοχευμένη ενεργειακή 
και περιβαλλοντική πολιτική, αλλά χρειάζεται και κατάλληλους θεσμούς διακυβέρνησης και 
αντίστοιχο σχεδιασμό της κρατικής οικονομικής πολιτικής. 

Το δεύτερο βιβλίο τιτλοφορείται «Social Costs and Benefits of Renewable Electricity Generation in 
Cyprus» και συνοψίζει τα αποτελέσματα τριών διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο – η πρώτη από τον Κώστα Χατζηκυριάκο, φοιτητή του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου Ελλάδος που εκπόνησε τη διπλωματική του εργασία στην Κύπρο στο πλαίσιο του 
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προγράμματος Erasmus, και από τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος Αφροδίτη Κανατζιά και Κώστα Κυριακίδη. Αποτελεί μια ανάλυση κόστους-οφέλους 
της διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή της Κύπρου έως το 2030, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρηματοοικονομικό κόστος και όφελος όσο και τα περιβαλλοντικά 
οφέλη από τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων που θα επιφέρει η μειωμένη χρήση των 
θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Το συμπέρασμα των αναλύσεων που περιέχονται στο βιβλίο 
είναι ότι η διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρισμού, στον βαθμό που έχει προγραμματιστεί 
μέχρι το 2030, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επωφελής για την κυπριακή κοινωνία, τόσο χάρη στο 
μειωμένο κόστος εισαγωγής καυσίμων όσο και λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 

 

 

ΕΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Μία νέα τεχνολογία, η οποία παρουσιάστηκε σε διεθνή έκθεση φωτισμού στη Φρανκφούρτη, 
φιλοδοξεί να αλλάξει τελείως τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τον οδικό φωτισμό. Το 
πρωτοποριακό σύστημα οδικού φωτισμού είναι εξοπλισμένο με ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο, το 
οποίο μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, η οποία στη συνέχεια 
αποθηκεύεται σε μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να αξιοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια της νύχτας για να τροφοδοτήσει τους λαμπτήρες. 
Αυτός ο τρόπος οδικού φωτισμού έχει μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα, αλλά  ενδέχεται να 
εξασφαλίσει και εισόδημα στις τοπικές αρχές, αφού η παραγόμενη 
ενέργεια είναι περισσότερη από αυτή που καταναλώνουν οι λαμπτήρες, με 
αποτέλεσμα η περίσσεια να μπορεί να πωληθεί στο εθνικό δίκτυο. 
Η νέα τεχνολογία έχει εφαρμοστεί πιλοτικά στην Κοπεγχάγη και στο Άμπου 
Ντάμπι και πρόκειται να υιοθετηθεί σε μικρή κλίμακα σε περιοχή του 
κεντρικού Λονδίνου. Η λύση αυτή είναι προτιμότερη από τον τρόπο που κάποιες πόλεις στη Μεγάλη 
Βρετανία επιλέγουν για να εξοικονομήσουν χρήματα από τον οδικό φωτισμό, οι οποίες είτε 
μειώνουν την ένταση του φωτισμού, είτε επιλέγουν να μην φωτίσουν ολόκληρο το οδικό δίκτυο, με 
αποτέλεσμα πολλοί να ανησυχούν για αύξηση των δυστυχημάτων και της εγκληματικότητας.   
(Πηγή The Guardian) 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μία νέα διαδικτυακή πύλη αναζήτησης επενδυτών για ευρωπαϊκά 
προγράμματα (European Investment Project Portal-EIPP). Σκοπός της πύλης αυτής είναι η εξεύρεση  
επενδύσεων από όλο τον κόσμο για υλοποίηση μεγάλων ευρωπαϊκών έργων. Μέσω του EIPP, οι 
πιθανοί επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να αναζητούν πιθανά έργα που θα τους ενδιέφερε να 
χρηματοδοτήσουν και να παραμένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις γύρω από αυτά. 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μας στο:   
                                                       «Ενεργειακό Γραφείο» 

 

 

 
8

Μάρτιος 2016 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Ενεργειακού Γραφείου  

Κυπρίων Πολιτών  
ISSN 1986-4787 

Τα έργα που μπορούν να δημοσιευτούν στη διαδικτυακή πύλη πρέπει να έχουν συνολικό κόστος 
τουλάχιστο 10 εκ. ευρώ, να αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα σε τρία χρόνια από τη δημοσίευσή τους, 
να είναι συμβατά με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία και να προωθούνται από δημόσια ή 
ιδιωτική νομική οντότητα που δραστηριοποιείται σε χώρα της ΕΕ. 
Οι τομείς που καλύπτονται από τη διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ενεργειακές υποδομές και την 
εξόρυξη και διύλιση καυσίμων, 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.   
 

  

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 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/ για 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (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 EMAS, το οποίο στοχεύει στην 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών 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/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 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση 
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 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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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.  

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 URBACT ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ  

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής 
Πολιτικής δημοσιεύει την πρώτη προκήρυξη της 
πρωτοβουλίας URBACT 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 
Η πρωτοβουλία URBACT 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 
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 URBACT INNOVATIVE ACTIONS, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας, http://www.uia-initiative.eu/.  
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ΔΙΚΤΥΟ SOLAR-ERA.NET   

Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET που δραστηριοποιείται στον 
τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από Ηλιακή 
Ενέργεια, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας, ανακοίνωσε Κοινή Διεθνική Πρόσκληση 
Υποβολής Προτάσεων.   
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο τηλέφωνο 
22205033. 
 

URBACT III IS LAUNCHING THE FIRST CALL FOR IMPLEMENTATION NETWORKS 

Από το 2002, το URBACT αποτελεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας για την προώθηση της ολοκληρωμένης και 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και 
την Ελβετία. Το URBACT είναι όργανο της Πολιτικής Συνοχής, 

συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΤΠΑ) και τα Κράτη Μέλη/Κράτη Εταίρους.  
Μετά το URBACT Ι και ΙΙ, το URBACT ΙΙΙ, με συνολικό προϋπολογισμό 96,3 εκ.ευρώ, θα συνεχίσει να 
προωθεί την ολοκληρωμένη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Μέσω της δικτύωσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της 
κεφαλαιοποίησης ορθών πρακτικών, θα στηρίξει τους διαμορφωτές πολιτικής και τους εταίρους σε 
θέματα αστικής ανάπτυξης στην ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Στα δίκτυα του URBACT οι πόλεις μοιράζονται τις εμπειρίες τους και μαθαίνουν η μία από την άλλη, 
αποκομίζουν γνώσεις και μεταφέρουν ορθές πρακτικές για την ενίσχυση της αστικής τους πολιτικής.  
Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για δημιουργία δικτύων έχει ήδη ανοίξει και οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 22 Ιουνίου 2016. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σύνδεσμό. 
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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 σε ένα 
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 
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 και 22667726 ή να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.energymanager.eu.  

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,                          
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Ο Δήμος Λευκωσίας και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 
με την υποστήριξη του Τμήματος Δασών, σας προσκαλούν σε 
Ημερίδα με τίτλο «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Λύσεις για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών», το Σάββατο, 9 Απριλίου 
2016 και ώρα 9:30 πμ στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Λευκωσίας. Την εκδήλωση στηρίζει το Τμήμα Δασών. 

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των δημοτών της πόλης σε θέματα ενέργειας και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να 
συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. 

Στην Ημερίδα θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση 
ενέργειας σε κατοικίες, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και την 
αξιοποίηση του κήπου με στόχο την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Στην εκδήλωση θα διατίθεται αριθμός δενδρυλλίων, κατάλληλων για φύτευση σε αυλή σπιτιού, ενώ 
θα διενεργηθεί και κλήρωση μετρητών ενέργειας. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος WE-Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των 
τεχνιτών για κατασκευή κτιρίων με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση», έχει προγραμματιστεί στις 12 
Απριλίου 2016 η έναρξη του τρίτου δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εγκαταστάτες 
θερμομόνωσης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους τεχνίτες που απασχολούνται στην 
οικοδομική βιομηχανία. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 33 ώρες, εκ των οποίων οι 24 
θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι εννέα (9) ώρες την πρακτική εξάσκηση. Τα θεωρητικά και 
πρακτικά μαθήματα του πιλοτικού προγράμματος θα διεξαχθούν στα ειδικά διαμορφωμένα 
εργαστήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), στο πρώην ΑΤΙ (Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο), 
κατά τους μήνες Απρίλιο με Μάιο του 2016, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 17:00 μέχρι τις 20:15. Οι 
αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 7 Απριλίου 2016. Το έντυπο συμμετοχής, καθώς και 
το ωρολόγιο πρόγραμμα βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου, 
www.cea.org.cy/we_qualify/. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ CEMR2016, 20-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Ο Δήμος Λευκωσίας με ιδιαίτερη χαρά σας 
προσκαλεί στο συνέδριο CEMR2016 με τίτλο: «Το 
Αύριο ξεκινά σήμερα! Το όραμα των Δήμων και 
των Περιφερειών για την Ευρώπη του 2030» που 
θα πραγματοποιηθεί στις 20 - 22 Απριλίου 2016 
στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. 
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) είναι η φωνή των τοπικών και 
περιφερειακών κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Αντιπροσωπεύοντας 150.000 δημόσιες αρχές, που 
έχουν συγκεντρωθεί σε 55 εθνικούς οργανισμούς, από 41 διαφορετικές χώρες, η αποστολή του είναι 
να επηρεάσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία εκ μέρους των πόλεων μέσω των τοπικών και 
περιφερειακών κυβερνήσεων και να παράσχει μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών 
για τα μέλη και τους εταίρους του.  
Κάθε τέσσερα χρόνια, το CEMR φέρνει κοντά όλα τα μέλη και τους εταίρους του για το συνέδριό του, 
του οποίου η συνέχεια θα λάβει χώρα στη Λευκωσία. 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα συναντήσουν ομότιμους και εταίρους, θα μάθουν 
από τις πρακτικές και τις εμπειρίες άλλων και θα εμπνευστούν από ηγέτες που συμμετέχουν στην 
τοπική δημόσια τάξη και δράση. 
Αναμένονται περίπου 800 συμμετέχοντες, κυρίως από την Ευρώπη αλλά και από αλλού, μεταξύ των 
οποίων εκλεγμένοι αντιπρόσωποι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και ειδικοί, ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, εθνικές κυβερνήσεις, πανεπιστημιακοί, και εταίροι από την κοινωνία των πολιτών 
και τον ιδιωτικό τομέα. 
Ο Δήμος Λευκωσίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε αυτό το μεγάλο συνέδριο. Στην ιστοσελίδα 
www.cemr2016.eu μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου. Θα διοργανωθούν 30 
συνεδρίες  σε διάφορες μορφές και θα επικεντρωθούν στις επτά μεγάλες θεματικές του συνεδρίου: 
• Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
• Διακυβέρνηση & Ηγεσία 
• Κοινωνία & Πολιτισμός 
• Οικονομία & Οικονομικά 
• Περιβάλλον, Κλίμα & Ενέργεια 
• Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογία & Καινοτομία 
• Συνεργασία & Εταιρικές σχέσεις 
Ο Δήμος Λευκωσίας έχει εξασφαλίσει μειωμένο κόστος συμμετοχής ειδικά για τους συμμετέχοντες 
από την Κύπρο. Παρακαλείστε όπως χρησιμοποιήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο για την εγγραφή σας: 
https://www.etouches.com/166926.   
Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με την εγγραφή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 
γραμματεία του συνεδρίου στο τηλέφωνο 22713780 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
synedrio@topkinisis.com  
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο 
Λευκωσίας, Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τηλέφωνο 22797245, Αντωνία Αντωνίου, 
Antonia.antoniou@nicosiamunicipality.org.cy, Πολυξένη Γεωργίου, 
Polyxeni.Georghiou@nicosiamunicipality.org.cy. 

 

20Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, 22-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, DARMSTADT, ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (PHI) διοργανώνει το 20ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα τα 
παθητικά κτίρια, στις 22 με 23 Απριλίου 2016, στο Darmstadt της Γερμανίας. 
Το παθητικό σπίτι είναι ένα πρότυπο σπίτι, το οποίο προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή ενεργειακή 
απόδοση, άνεση, οικονομία και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Για την κάλυψη των αναγκών 
θέρμανσης και ψύξης τα παθητικά κτίρια εξοικονομούν έως και 90% ενέργεια σε σύγκριση με το 
τυπικό κτιριακό απόθεμα και πέραν 75% ενέργεια σε σύγκριση με το μέσο όρο των νέων κτιρίων. 
Το συνέδριο αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία δικτύωσης και 
ενημέρωσης σχετικά με τα παθητικά κτίρια. Οι συμμετέχοντες 
θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, να μοιραστούν εμπειρίες με άλλους 
επαγγελματίες καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με τις 
τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον τομέα των παθητικών 
κτιρίων. Κατά τη διάρκεια του Συνέδριου θα πραγματοποιηθεί 
έκθεση παθητικού κτιρίου, κατά την οποία διάφορες εταιρείες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα  τους, 
θα δώσουν ενημερωτικό υλικό και θα παρέχουν συμβουλές και λύσεις για την κατασκευή παθητικών 
κτιρίων.   
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον 
σύνδεσμο http://www.passivhaustagung.de/en.  

 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΚΣΜΚ) 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και 
Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα 
πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος SouthZEB, διοργανώνει 
δωρεάν σεμινάρια στη θεματική ενότητα των Κτιρίων Σχεδόν 
Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚ). Τα σεμινάρια τελούν 
υπό την αιγίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας, του Υπουργείου 
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Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν είτε στην ιστοσελίδα του 
ερευνητικού προγράμματος www.southzeb.eu, είτε να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Πολύβιο 
Ελευθερίου (25002622/Polyvios.eleftheriou@cut.ac.cy) ή τον κο Φλουρή Ξενή 
(25002087/flouris.xeni@cut.ac.cy). 

 

3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RENEWABLE ENERGY GAS TECHNOLOGY (REGATEC), 10-11 ΜΑΪΟΥ 2016, ΜΑΛΜΟ, ΣΟΥΗΔΙΑ 

To 3o Διεθνές Συνέδριο REGATEC 2016, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 10-11 Μαΐου στην πόλη Μάλμο της Σουηδίας, 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. 

Υπάρχουν πολλές συνέργειες μεταξύ των μικροβιακών και θερμοχημικών διαδρομών βιομεθανίου 
που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί και το REGATEC 2016 φιλοδοξεί να συμβάλει στη συνεργασία και 
στην αλληλεπίδραση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας ως προς την προώθηση 
νέων, εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης βιομάζας και βιοαερίου για ενεργειακούς σκοπούς.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, πατήστε εδώ. 

 

GREEN WEEK 30 MAY – 3 JUNE 2016 

H Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2016 ορίστηκε για 
τις 30 Μαΐου – 3 Ιουνίου. Έχοντας ως σύνθημα 
«Επενδύοντας για ένα πιο πράσινο μέλλον», 
ευελπιστεί να συμβάλει στην προώθηση έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην 

Ευρώπη.  

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 13- 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ 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.  



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μας στο:   
                                                       «Ενεργειακό Γραφείο» 

 

 

 
17

Μάρτιος 2016 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Ενεργειακού Γραφείου  

Κυπρίων Πολιτών  
ISSN 1986-4787 

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή στις διάφορες εκδηλώσεις, δηλώσεις συμμετοχής, αλλά και 
υποβολής εθνικής εκδήλωσης πατήστε εδώ. 

 

 

 

CLIMATE CHANGE IN CYPRUS 

Zachariadis, T. (2016) Climate Change in Cyprus, Review of the impacts and Outline of 
an Adaptation Strategy. Springer International Publishing. 

ISBN: 978-3-319-29687-6 (Print), 978-3-319-29688-3 (Online) 

Διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε αυτό το σύνδεσμο  

 

 

SOCIAL COSTS AND BENEFITS OF RENEWABLE ELECTRICITY GENERATION IN CYPRUS 

Zachariadis, T. & Hadjikyriakou, C. (2016) Social Costs and Benefits of Renewable 
Electricity Generation in Cyprus. Springer International Publishing. 

 

ISBN: 978-3-319-31534-8 (Print), 978-3-319-31535-5 (Online) 

Διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε αυτό το σύνδεσμο  

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 


