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ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΟΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟΙ 

Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη 
ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει 
να ικανοποιούν οι λαμπτήρες που 
παράγονται για την αγορά της ΕΕ από την 
1η Σεπτεμβρίου 2009. 
Οι κλασικοί λαμπτήρες πυράκτωσης και οι 
λαμπτήρες αλογόνου θα καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά μέχρι το τέλος 
του 2012. 
Ωστόσο, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα 
βρουν εναλλακτικούς λαμπτήρες που 
προσφέρουν είτε την ίδια ποιότητα 
φωτισμού είτε μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα  
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/e
codesign/lumen/index.htm  
Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει έγγραφο 
διαθέσιμο και στα ελληνικά το οποίο εξηγεί 
το περιεχόμενο του μέτρου, τους 
διαθέσιμους εναλλακτικούς λαμπτήρες, τα 
οφέλη για τον καταναλωτή και παρέχει 
ορισμένες γενικές πληροφορίες για τη 
νομοθετική διαδικασία. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
2009/548/ΕΚ 
Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 
2009, σχετικά με τον καθορισμό 
σχεδιότυπου εθνικών σχεδίων δράσης για 
την ανανεώσιμη ενέργεια με βάση την 

Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Περισσότερα 
στην ιστοσελίδα 
http://eur-
lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=el 
 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΙΖ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2009 
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου χρηματοδοτεί τη 
δράση του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 
Πολιτών για τη δημιουργία και λειτουργία του 
μηνιαίου παιδικού κουίζ. Στο διαδικτυακό τόπο του 
Ενεργειακού Γραφείου (www.cea.org.cy ) 
υπάρχει ήδη ένας χώρος για τα παιδιά (kids 
corner). Στον χώρο αυτό θα δημιουργηθεί ένα 
κουίζ (quiz) με ερωτήσεις για την εξοικονόμηση 
ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο (εκπαιδευτικό 
παιγνίδι ερωτήσεων) και κάθε μήνα θα 
αναδεικνύεται ένας νικητής στον οποίο θα 
αποστέλλεται ένα εκπαιδευτικό βραβείο. 
 
BUILD UP – ENERGY SOLUTIONS FOR BETTER 
BUILDINGS 
Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών, 
έχει δημιουργήσει τον διαδικτυακό τόπο Build up 
http://www.buildup.eu/ όπου μπορείτε να 
βρείτε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. 
 
ENERGY, LET'S SAVE IT! VIDEO 
Στην ιστοσελίδα  
http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?page
Name=videos_and_photos 
είναι διαθέσιμο δωρεάν το επιτυχημένο βίντεο με 
χαρακτήρες καρτούν για την εξοικονόμηση 
ενέργειας.  

 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/lumen/index.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/lumen/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=el
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=el
http://www.cea.org.cy/
http://www.buildup.eu/
http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pageName=videos_and_photos
http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pageName=videos_and_photos
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YOURIS.COM – EUROPEAN RESEARCH MEDIA 
CENTRE 
Στην ιστοσελίδα  
http://www.youris.com/Energy/Energy_lea
d_info.kl υπάρχουν διαθέσιμα δωρεάν 
βίντεο με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας 
και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, 
γεωθερμία, αιολική κλπ). Μπορείτε είτε να 
παραγγείλετε αντίγραφο δωρεάν, είτε να τα 
κατεβάσετε επίσης δωρεάν. Τα βίντεο 
αφορούν τα οικολογικά κτίρια, 
παραδείγματα πόλεων που έχουν 
εφαρμόσει συστήματα εξοικονόμησης 
ενέργειας κλπ. 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ENPI 
– ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 
20/10/2009 

 
Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας ENPI Mediterranean Sea Basin 
έχει προκηρύξει στις 19 Μαΐου 2009 την 
πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
για Έργα (Standard Projects). Η 
προαναφερόμενη πρόσκληση αφορά όλες 
τις προτεραιότητες του Προγράμματος και 
έχει προϋπολογισμό περίπου 32 εκ. Ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες για το 
Πρόγραμμα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
κ.α.) καθώς και τα σχετικά Έγγραφα της 
Προκήρυξης (Application Pack κ.α.) 
μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος (www.enpicbcmed.eu) στο 
πεδίο “Projects-How to apply”. 

 
7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων βάσει των 
προγραμμάτων εργασίας για το 
2009 και 2010 του 7ου 

προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  
 
Αναφορικά με τις προκηρύξεις για την ενέργεια 
ισχύουν τα παρακάτω: 

FP7-ENERGY-2010-2 FP7-ENERGY-
2010-2 

Dead 
line 

2010-
03-04 

FP7-2010-GC-
ELECTROCHEMICAL-
STORAGE 

Sustainable 
automotive 
electrochemical 
storage 

2010-
01-14 

FP7-OCEAN-2010 The ocean of 
tomorrow 

2010-
01-14 

FP7-ENERGY-2010-
INDIA 

ENERGY-EU 
India 
Coordinated 
Call 

2009-
11-30 

FP7-2010-NMP-ENV-
ENERGY-ICT-EeB 

Cross-Thematic 
Call: Energy-
efficient 
Buildings 

2009-
11-03 

FP7-ENERGY-2010-1 Energy Call Part 
1 

2009-
10-15 

FP7-ENERGY-2010-
FET Energy FET Call 2009-

10-15 

 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fus
eaction=UserSite.FP7CallsPage 
 
 
 

http://www.youris.com/Energy/Energy_lead_info.kl
http://www.youris.com/Energy/Energy_lead_info.kl
http://www.enpicbcmed.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:177:0016:0018:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:177:0016:0018:EL:PDF
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=264
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=289
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=289
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=289
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=274
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=257
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=257
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=290
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=290
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=227
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=256
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=256
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
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ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ http://www.iee-
cense.eu/Feedback/Join%20our%20workshops.
aspx   

Έκθεση η οποία εμπεριέχει τα πιο 
πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα που 
σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος. Η 
έκθεση που αποτελείται από 36 σελίδες 
στηρίζεται στις παρουσιάσεις και 
συζητήσεις που έγιναν στο επιστημονικό 
συνέδριο "Climate change: Global Risks, 
Challenges & Decisions" που φιλοξενήθηκε 
από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης τον 
Μάρτιο του 2009. Η έκθεση αυτή 
δημοσιεύτηκε 6 μήνες πριν από το UN 
Climate Change Conference (COP15) 
που θα πραγματοποιηθεί στην 
Κοπεγχάγη. Μπορείτε να βρείτε την έκθεση 
σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 
http://climatecongress.ku.dk/newsroom/s
ynthesis_report/  
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Στις 23-24 Οκτωβρίου 2009 διοργανώνεται  
από το ΚΕΒΕ Συνέδριο με θέμα «Renewable 
Energy Sources and Energy Efficiency», υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού. Περισσότερα 
θα βρείτε στην ιστοσελίδα: 
www.mse.com.cy  
 
Διοργανώνεται στη Γερμανία (Nuremberg) 
στις 9-10 Σεπτεμβρίου το «European Heat 
Pump Summit». Περισσότερα είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα 
http://www.hp-summit.de/en/  
 
Διοργανώνεται από CEN-CENSE στις 25 
Σεπτεμβρίου στο Παρίσι το Συνέδριο με 
τίτλο «Recasting the EPBD - Current 
developments and the way forward to 
achieve an increased use of EPBD 
standards». Περισσότερα στην ιστοσελίδα 

http://climatecongress.ku.dk/newsroom/synthesis_report/
http://climatecongress.ku.dk/newsroom/synthesis_report/
http://www.mse.com.cy/
http://www.hp-summit.de/en/
http://www.iee-cense.eu/Feedback/Join%20our%20workshops.aspx
http://www.iee-cense.eu/Feedback/Join%20our%20workshops.aspx
http://www.iee-cense.eu/Feedback/Join%20our%20workshops.aspx

