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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ WE-QUALIFY, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

Ανάμεσα σε 200 ευρωπαϊκές υποψηφιότητες, το κυπριακό έργο WE-
Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων τεχνητών που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» έχει αναδειχθεί 
στις τρεις καλύτερες και επιτυχημένες υποψηφιότητες ευρωπαϊκών 
έργων της χρονιάς, που συνεισφέρουν στην προώθηση καθαρής, 
ασφαλούς και αποδοτικής ενέργειας στην Ευρώπη στην κατηγορία 
«Δημόσιος τομέας».  

Οι νικητές ανακοινώθηκαν από τον Επίτροπο για την Κλιματική Δράση 
και Ενέργεια Miguel Arias Cañete, κατά την τελετή απονομής στις 14 
Ιουνίου 2016, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Βιώσιμη Ενέργεια (EUSEW). 

Το έργο WE-qualify δεν κατάφερε να αναδειχθεί πρώτο στην κατηγορία του, ωστόσο έφθασε στο 
ψηλότερο σκαλοπάτι αυτής της ευρωπαϊκής διάκρισης και απέσπασε πολύ θετικές κριτικές. 

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί στην κοινοπραξία WE-qualify είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών (CEA) ως συντονιστής, το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), το Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ο Κυπριακός 
Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ). 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

BUILD UP SKILLS, 8Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε στις 2-3 Ιουνίου 2016 στη Βουδαπέστη η 8η 
συνάντηση ανταλλαγής ευρωπαϊκών εμπειριών μεταξύ των 
συντονιστών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη βελτίωση 
δεξιοτήτων τεχνικού ανθρώπινου δυναμικού για την κατασκευή 
πιο ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
έργου BUILD UP Skills στη Βουδαπέστη. 

Το Ενεργειακό Γραφείο συμμετείχε με παρουσίαση Poster του πολύ επιτυχημένου προγράμματος 
WE-qualify, που σχετίζεται με τη βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών θερμομόνωσης, κουφωμάτων 
και λεβήτων/θερμαστρών βιομάζας στην Κύπρο. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
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Η πρωτοβουλία BUILD UP Skills συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των δύο 
ευρωπαϊκών εμβληματικών πρωτοβουλιών, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «Ευρώπη 2020» - «Η Ευρώπη χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους» και «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας». 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος 
Build up Skills. 

 

 

«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (NEARLY ZERO-ENERGY SPORTS 

FACILITIES - N0E SPORT FACILITIES) 

Στις 7 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα 
«Ενεργειακή Απόδοση Αθλητικών Εγκαταστάσεων», στο 
Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία. 
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, 
στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου 
ευρωπαϊκού έργου «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Nearly 
Zero Energy Sport Facilities». Η ημερίδα συμπεριλήφθηκε στις διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2016. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος 
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας και η Αντιδήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Λουκαΐδου. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των ενεργειακών ελέγχων που 
διεξήχθησαν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, 
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς και στο Αθλητικό 
Κέντρο του Χαλκάνορα Ιδαλίου. Η ομάδα του 
ενεργειακού ελέγχου παρουσίασε τα προτεινόμενα 
μέτρα μηδενικού, χαμηλού, μέσου και ψηλού κόστους 
καθώς και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και 
το οικονομικό όφελος που θα αποφέρει η υλοποίησή 
τους. 

Το έργο «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής 
Κατανάλωσης Ενέργειας - n0e Sport Facilities» στοχεύει στην αξιολόγηση της τρέχουσας ενεργειακής 
κατάστασης 18 αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον προσδιορισμό και 
εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο την 
εξοικονόμηση πέραν του 50% της τρέχουσας καταναλισκόμενης ενέργειας. 
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Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου, 
http://www.n0esport.eu/ ή επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα 
τηλέφωνα 22667716 και 22667726. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια 
για την Ευρώπη». 

 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών και τον Δήμο Στροβόλου, διοργάνωσαν εκδήλωση 
με τίτλο «Πράσινες Μεταφορές και Βιώσιμη Ενέργεια για 
όλους» στις 15 Ιουνίου 2016, στο πάρκο της Ακρόπολης, 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης 
Ενέργειας (EUSEW). 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Υπηρεσία Ενέργειας, το 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου με παρουσίαση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων, η εταιρεία Nissan με δοκιμή του ηλεκτρικού οχήματος Nissan Leaf και η εταιρεία 
AUTOGAS Cyprus με παρουσίαση υγραεριοκίνητου οχήματος. 

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων και ο Δήμαρχος Στροβόλου, Λάζαρος Σαββίδης.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διοργανώθηκε διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με θέμα τις 
πράσινες μεταφορές με τον νικητή να κερδίζει δωροκουπόνι για αγορά ποδηλάτου.  
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WE-QUALIFY: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 22 Ιουνίου 2016 συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που 
διοργανώθηκε από την εθνική κοινοπραξία WE-Qualify με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματιών στους 
τομείς της Ενέργειας και των Κατασκευών στην Κύπρο», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Build Up Skills και της Εβδομάδας 
Βιώσιμης Ενέργειας 2016. 

To Πρόγραμμα Build Up Skills αποτελεί στρατηγική 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευφυής 
Ενέργεια για την Ευρώπη», που αποσκοπεί στη 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των 
εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στον τομέα των 
Κατασκευών, καθώς και σε συναφείς τομείς που 
αφορούν στην εγκατάσταση και συντήρηση 
συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια.  

Στόχος της δεύτερης φάσης του έργου στην Κύπρο είναι η εισαγωγή νέων ή η αναβάθμιση 
υφιστάμενων σχεδίων πιστοποίησης και κατάρτισης για τεχνίτες που βασίζονται στις εισηγήσεις και 
δράσεις προτεραιότητας που έχουν τεθεί στον Οδικό Χάρτη που εκπονήθηκε στην πρώτη φάση του 
έργου. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για την τοποθέτηση συστημάτων θερμομόνωσης, την 
τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας και την εγκατάσταση και συντήρηση 
συστημάτων βιομάζας.  

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν φορείς και οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου WE-Qualify, καθώς και η υφιστάμενη 
κατάσταση και μελλοντική κατεύθυνση του πλαισίου πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων που 
σχετίζονται με τον τομέα των Κατασκευών στην Κύπρο. 

Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι η εκπαίδευση, η δια βίου κατάρτιση και η δημιουργία σχημάτων 
πιστοποίησης των προσόντων των τεχνιτών αποτελούν εχέγγυα διασφάλισης της ποιότητας στην 
κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη του 
στόχου για κτίρια με μηδενική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020. Αναγνωρίστηκε επίσης η 
αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κοινού σημείου αναφοράς στην όλη προσπάθεια και η κατά το δυνατόν 
αξιοποίηση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Σημειώθηκε επίσης η ανάγκη επικαιροποίησης ή δημιουργίας νέων Προτύπων 
Επαγγελματικών Προσόντων, τα οποία θα ενσωματώνουν τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης στις 
κατασκευές. 
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Οι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου WE-Qualify. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
στα τηλέφωνα 22667716 και 22667726 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου WE-Qualify. 

 

1ST SMART ISLANDS FORUM, 21-22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ΑΘΗΝΑ 

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21-22 Ιουνίου 
2016, με πρωτοβουλία του Δικτύου Ελληνικών Νησιών 
ΔΑΦΝΗ και του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου, το 
πρώτο Φόρουμ έξυπνων νησιών με περισσότερους από 
40 εκπροσώπους ευρωπαϊκών νησιών.  

Σκοπός της συνάντησης είναι να προωθηθούν οι 
ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι νησιώτικες 
κοινότητες για τα θέματα αειφορίας, που 
περιλαμβάνουν την ενέργεια, τις μεταφορές, τη 
διαχείριση αποβλήτων και νερού. 

Από την Κύπρο συμμετείχε εκπρόσωπος του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. 

 

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 

Πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου 
στις 28 Ιουνίου 2016 ημερίδα με θέμα «Συνεργάζομαι-
Καινοτομώ-Εξοικονομώ». Η ημερίδα διοργανώθηκε από 
τους Δήμους Λευκωσίας και Στροβόλου και εντάχθηκε 
στα πλαίσια των τοπικών εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας.  

Σκοπός της ημερίδας ήταν η αλληλοενημέρωση σε 
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και ο προγραμματισμός νέων 
δράσεων, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου των Δημάρχων. Στην ημερίδα 
συμμετείχαν µέλη των Ενεργειακών Ομάδων των ∆ήµων που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των 
∆ηµάρχων ή/και Σύμφωνο των Νήσων, λειτουργοί των ∆ήµων οι οποίοι ασχολούνται µε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας, λειτουργοί του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, καθώς και 
ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή εργαστηρίου-συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, όπου οι 
συμμετέχοντες εξέφρασαν τις απόψεις τους σε θέματα όπως υλοποίηση Ενεργειακού Σχεδίου, 
λειτουργία ενεργειακών ομάδων, μεταφορές, φωτισμός και κτίρια. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREENS, 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΡΙΓΑ 

Η ομάδα του ευρωπαϊκού έργου 
GreenS βρέθηκε στη Ρίγα της Λετονίας 
στις 28-29 Ιουνίου 2016 για τον 
συντονισμό και προγραμματισμό των 
επόμενων εργασιών του έργου. Τα 
κυριότερα αποτελέσματα του έργου 
μέχρι σήμερα είναι: 

1. Ανάλυση καλών και κακών 
παραδειγμάτων στην υλοποίηση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ) στην Ευρώπη. 

2. Εντοπισμός των αναγκών των δημόσιων αρχών για ΠΔΣ στην Ευρώπη. 

3. Εντοπισμός των εμποδίων που συναντούν οι δημόσιες αρχές στην υλοποίηση ΠΔΣ. 

4. Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων των Ενεργειακών Γραφείων που συμμετέχουν στο εταιρικό 
σχήμα και δημιουργία μόνιμων δομών υποστήριξης των ΠΔΣ σε εφτά χώρες. 

5. Δημιουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών με τη συμμετοχή των εθνικών εμπλεκόμενων 
φορέων για την υποστήριξη των ΠΔΣ.  

Μερικές από τις προγραμματιζόμενες δράσεις του έργου είναι: 

• Δημιουργία διαδικτυακής βάσης πρότυπων εγγράφων διαγωνισμού ΠΔΣ, τα οποία θα 
μπορούν να αξιοποιηθούν από αναθέτουσες αρχές. Οι κατηγορίες των προϊόντων που έχουν 
επιλεχθεί είναι οχήματα, οδικός φωτισμός, υπολογιστές και οθόνες. 

• Πιλοτική εφαρμογή 21 ΠΔΣ (3 στην Κύπρο), αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και τα εργαλεία 
του έργου GreenS. 

• Διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Υπολογισμός εξοικονομήσεων ενέργειας και εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα στις ΠΔΣ» που θα διοργανωθεί μέσω Webex στις 9 Σεπτεμβρίου 
2016 και ώρα 11:00. 

• Έρευνα αγοράς για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες και ανάπτυξη διαδικτυακής βάσης 
προμηθευτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου GreenS. 

Το έργο συγχρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020». 
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«ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»  

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τίτλο «Εκμηδενίζοντας την κατανάλωση ενέργειας στα σχολεία» την 
1η Ιουνίου 2016 από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας. Οι 

παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
από λειτουργό του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 
Πολιτών για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EURONET 50/50 
max, μέσω του οποίου τα σχολεία μπορούν να μειώσουν 
την κατανάλωση ενέργειας στις κτιριακές τους 
εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλάμβανε 
επίσης συζήτηση με την Δρα Αραβέλλα Ζαχαρίου, Γενική 
Συντονίστρια Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέμα  τις δυνατότητες και 
τις προοπτικές εφαρμογής του αειφόρου σχολείου στην 
Κύπρο, ενώ οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από τον 
Δρα Βύρωνα Ιωάννου, Επίκουρο Καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο Frederick για τη συμβολή του σχολικού 
κτιρίου στην αειφορία του αστικού περιβάλλοντος.  

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό έργο EURONET 50/50 max, μπορείτε βρείτε στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος, http://www.euronet50-50max.eu/en/.  

 

EUREM «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»– ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης και 
κατάρτισης των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος EUREM – 
Ευρωπαίος Διαχειριστής Ενέργειας, διοργάνωσε εκπαιδευτικές θεματικές επισκέψεις.  

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν: 

• Στο Ινστιτούτο Κύπρου, όπου οι καταρτιζόμενοι επισκέφθηκαν και ενημερώθηκαν για το 
ηλιακό θερμικό πάρκο, την πειραματική εγκατάσταση αφαλάτωσης και την πειραματική 
εγκατάσταση αποθήκευσης θερμότητας σε υγρό αλάτι. 

• Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου έγινε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου 
Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και στο Ενεργειακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης.  

• Στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Κύπρου (Ε.Κ.Ε.Ε.) του Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς.  

• Σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Δάλι δυναμικότητας 1,5MW, στο οποίο θα εγκατασταθούν 
5.770 πλαίσια που θα παρέχουν ενέργεια σε 42 μετατροπείς. 
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• Στο σταθμό βιοαερίου «Αφοί Αντρέου» στην Ξυλοτύμπου, στον οποίο επεξεργάζονται 
περίπου 100-110 τόνοι αποβλήτων την ημέρα σε μονάδα αναερόβιας χώνευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Στα πλαίσια των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, διοργανώθηκε από τη 
Μαρίνα Λεμεσού σχετική εκδήλωση στις 4 Ιουνίου 2016.  

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετείχε στην εκδήλωση με διανομή ενημερωτικού 
υλικού για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ οι μικροί επισκέπτες της εκδήλωσης έφτιαξαν ηλιακά 
αυτοκινητάκια και ηλιακούς φούρνους και διασκέδασαν με επιδαπέδια ενεργειακά παιχνίδια.  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Ο πρωτοποριακός αγώνας ηλιακών οχημάτων που 
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κύπρου σε 
συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, διεξήχθη στο 
κέντρο της πρωτεύουσας την Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016. 
Στόχος της διοργάνωσης που έχει καταστεί θεσμός τα 
τελευταία επτά χρόνια, είναι να προκαλέσει το 
ενδιαφέρον των νέων για την έρευνα, την επιστήμη, την 
τεχνολογία, αλλά και την αξιοποίηση των εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας.  
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Ο Αγώνας Ηλιακών Οχημάτων θα αποτελέσει και φέτος μια διήμερη γιορτή με ενδιαφέρουσες 
εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 25 και 26 Ιουνίου 2016. 
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 25 Ιουνίου διοργανώνεται εντυπωσιακή παρέλαση όλων των ηλιακών 
οχημάτων στις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου. Τα ηλιακά οχήματα θα καταλήξουν στην Πλατεία 
Ελευθερίας πλησίον του Δημαρχείου Λευκωσίας, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από 
κοντά τις εντυπωσιακές κατασκευές και να συνομιλήσει με τα μέλη των ομάδων. 

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 26 Ιουνίου, θα διεξαχθεί ο Αγώνας Ηλιακών Οχημάτων στον οποίο 
συμμετέχουν κυρίως μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν οι ίδιοι τα 
οχήματά τους. Τα δέκα πρωτότυπα αυτοκίνητα που θα λάβουν μέρος στον αγώνα, ανάμεσα τους και 
το ηλιακό υβριδικό ταξί που κατασκεύασαν ερευνητές του Ινστιτούτου Κύπρου και βραβεύτηκε στα 
Stelios Awards 2015, διαθέτουν συλλέκτες που απορροφούν ηλιακή ακτινοβολία, τροφοδοτώντας 
τους κινητήρες τους με ενέργεια. 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 13-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW), που αποτελεί επίσημη ετήσια 
διοργάνωση την τελευταία δεκαετία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διενεργήθηκαν παρουσιάσεις, 
εργαστήρια, συνέδρια, εκδρομές και άλλες δραστηριότητες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την 
ενημέρωση και την προώθηση δράσεων και έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πάνω από 30 Ημέρες Ενέργειας διοργανώθηκαν στις 
Βρυξέλλες, ενώ τοπικές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας πατήστε εδώ.  

 

 

 

 

  

ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
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     ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει ένα φιλόδοξο νέο πακέτο για την κυκλική οικονομία, για να 
βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση σε μια 
ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. 

Οι προτεινόμενες δράσεις θα συμβάλουν στην ορθολογική διαχείριση του κύκλου ζωής των 
προϊόντων, μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης και θα αποφέρουν οφέλη τόσο 

για το περιβάλλον, όσο και για την οικονομία. Το νέο πακέτο στοχεύει στη 
μέγιστη αξιοποίηση πρώτων υλών, προϊόντων και αποβλήτων, στην 
προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.  

Οι προτάσεις καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων, από την 
παραγωγή και την κατανάλωση, στη διαχείριση των αποβλήτων και την 
αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Η μετάβαση αυτή θα υποστηριχθεί 

οικονομικά από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία (ESIF), τα οποία διαθέτουν 5,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ για την ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων. Επιπλέον, η στήριξη θα παρέχεται και μέσω 
650 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ορίζοντα 2020, το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για έρευνα 
και καινοτομία και τις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία σε εθνικό επίπεδο. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

     ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΟ 13% ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΩΣ ΤΟ 2030  

Αυτή τη στιγμή τα φωτοβολταϊκά παράγουν λιγότερο από το 2% της παγκόσμιας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι το οποίο θα αλλάξει τις επόμενες δεκαετίες.  

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) με 
τίτλο «Letting in the light», η διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα θα 
εξαπλασιαστεί στο 13% έως το 2030 με εγκατεστημένη ισχύ που θα διαμορφωθεί, από 227 GW που 
είναι σήμερα, σε 1.760 με 2.500 GW.  

Το κόστος της ηλιακής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 59% τα επόμενα δέκα χρόνια. Το 
χαμηλό κόστος επένδυσης, σε συνδυασμό με ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, μπορούν να 
αποτελέσουν τις προϋποθέσεις μιας δραματικής μεγέθυνσης του κλάδου στο μέλλον. 

Όσον αφορά στην ισχύ, τα φωτοβολταϊκά είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ηλεκτροπαραγωγική 
πηγή με 20% επί των συνολικών νέων εγκαταστάσεων του 2015. Την τελευταία πενταετία η ισχύς 
αυξήθηκε από 40 GW σε 227 GW. Τα φωτοβολταϊκά αντιστοιχούν στο 50% των επενδύσεων στον 
κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το 2015 οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά σε στέγες 
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ανήλθαν σε 67 δισ. δολάρια, στα 92 δισ. δολάρια για φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας και σε 267 
εκατ. δολάρια για εφαρμογές εκτός δικτύου. 

Το κόστος της ηλιακής ηλεκτροπαραγωγής κυμαίνεται από πέντε ως δέκα σεντς του δολαρίου ανά 
κιλοβατώρα στην Ευρώπη, την Κίνα, την Ινδία, τη Νότια Αφρική και τις ΗΠΑ. Το 2015 σημειώθηκαν 
νέα ρεκόρ χαμηλών τιμών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (5,84 cents/kWh), το Περού (4,8 
cents/kWh) και το Μεξικό (4,8 cents/kWh).  

Η ηλιακή ηλεκτροπαραγωγή ήδη μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 300 
εκατομμύρια τόνους ετησίως, ποσότητα που μπορεί να φτάσεις του τρεις γιγατόνους ως το 2030. 

Για να πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη του 13%, οι ετήσιες εγκαταστάσεις νέας ισχύος θα πρέπει να 
υπερδιπλασιαστούν ως το 2030. Σύμφωνα με την έκθεση του IRENA, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με γνώμονα τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες, 
με κρατική υποστήριξη στην Έρευνα και την Ανάπτυξη της ηλιακής τεχνολογίας, με την εφαρμογή 
ενός κοινού πλαισίου ανάπτυξης του κλάδου σε παγκόσμια κλίμακα, με την εφαρμογή δομικών 
αλλαγών στην αγορά και με την υιοθέτηση τεχνολογιών σχετικών με τα έξυπνα δίκτυα και την 
αποθήκευση καθαρής ενέργειας. 

Ολόκληρη η μελέτη του IRENA «Letting in the light: How solar photovoltaics will revolutionise the 
electricity system» είναι διαθέσιμη εδώ. 

 

  
 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2016 

Πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 17 Ιουνίου 2016, ημερίδα ενημέρωσης για το 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE 2016. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Εθνικό Σημείο Επαφής του 
Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE 2016, πραγματοποίησε παρουσιάσεις που 
αφορούσαν πρακτικές πληροφορίες για την προετοιμασία προτάσεων και τους τομείς 
προτεραιότητας του LIFE 2016. Παρουσιάστηκαν επίσης καλές πρακτικές από προηγούμενα έργα. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος LIFE. 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, ως η διαχειριστική αρχή του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προκηρύσσει το Καθεστώς 4.1 
«Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη 
βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», το 
οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά Καθεστώτα ενίσχυσης 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. 

Το Καθεστώς 4.1 αφορά στον εκσυγχρονισμό και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των 
χοιροστασίων, βουστασίων, πτηνοτροφείων/ πτηνοσφαγείων και αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, 
μέσω της ενθάρρυνσης επενδύσεων σε υποδομές και άλλον εξοπλισμό και μηχανήματα που θα 
συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των κτηνοτροφικών λυμάτων. Ανάμεσα στις επιλέξιμες 
δράσεις περιλαμβάνεται και η βιολογική επεξεργασία αποβλήτων για αερόβια ή αναερόβια 
παραγωγή βιοαερίου/ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών 
Πληρωμών, σε αυτό τον σύνδεσμό. 

 

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. 

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 
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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 
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. 

Για χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του «Ορίζοντας 
2020», πατήστε εδώ. 
 

URBACT III – ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Από το 2002, το URBACT αποτελεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας για την προώθηση της ολοκληρωμένης και 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 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 τον σύνδεσμό. 



Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 

                                                         Βρείτε μας στο:   
                                                       «Cyprus Energy Agency» 

 

 

 
14

Ιούνιος 2016 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Ενεργειακού Γραφείου  

Κυπρίων Πολιτών  
ISSN 1986-4787 

 

ΔΙΚΤΥΟ SOLAR-ERA.NET   

Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET που δραστηριοποιείται στον 
τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή 
ςνέργεια, 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. 
 

 
 
 

 

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής 
Κατανάλωσης Ενέργειας (NZEB), θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Ιουλίου 2016 στη Λευκωσία, στα 
πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «MEnS-Meeting of Energy Professional Skills». Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης 
Ενέργειας (NZEB) και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματική μελέτη περίπτωσης. Το 
πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα πιστωθούν με μονάδες ECTS. Το 
πρόγραμμα είναι καταλληλότερο για αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους 
μηχανικούς και πολιτικούς μηχανικούς. Επαγγελματίες από άλλους τομείς είναι επίσης 
ευπρόσδεκτοι. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pafiti.elisavet@ucy.ac.cy. 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο Εθνικός Φορέας 
Τυποποίησης στην Κύπρο, διοργανώνει ανοικτή ημερίδα με στόχο την 
ενημέρωση για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση των 
προϊόντων. Θα αναλυθούν τα οφέλη για το περιβάλλον, τη βιομηχανία, τους 
εμπόρους και τους καταναλωτές. Μέσα από το παράδειγμα για τις 
ηλεκτρικές σκούπες θα γίνει ανάλυση των απαιτήσεων του οικολογικού 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
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σχεδιασμού και της ενεργειακής σήμανσης από την σκοπιά των Αρχών Επιτήρησης της αγοράς και 
της Τυποποίησης.  

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016 στις 9:30 πμ στο Ξενοδοχείο 
Κλεοπάτρα, στη Λευκωσία. 

 

ΈΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις έξυπνες 
πόλεις και τις κοινότητες τους; Αν ναι, τότε μην 
χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο 
Smart Cities Info Day που θα πραγματοποιηθεί 
στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες και να 
επισκεφθείτε το EIP-SCC.  

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

12Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «SAVENERGY 2016», 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
ανακοινώνει τη διοργάνωση της 12ης Έκθεσης 
Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2016» που 

θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως 
τις 2 Οκτωβρίου 2016 στο χώρο της πρώην Αρχής 

Κρατικών Εκθέσεων, στο περίπτερο 6. Η Έκθεση διοργανώνεται με τη συνεργασία του Υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.  

Η Έκθεση «SAVENERGY» έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός στην Κύπρο που 
καταπιάνεται με την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που εξοικονομούν ενέργεια 
και που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Στην Έκθεση θα παρουσιαστούν προϊόντα νέας τεχνολογίας για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους της κατανάλωσης ενέργειας και γενικά της 
ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. 

Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα με τη «SAVENERGY 2016» η ΟΕΒ θα διοργανώσει την 9η εξειδικευμένη 
έκθεση Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος «Envirotec 2016» η οποία συμπληρώνει και 
ταυτόχρονα ενισχύει τη «SAVENERGY». Η είσοδος και για τις δύο εκθέσεις είναι ελεύθερη. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ΟΕΒ, στο τηλέφωνο 22665102. 
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