«Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»
Κάντε το σπίτι σας πιο άνετο, ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό στο περιβάλλον
•

Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε ενεργειακή
αναβάθμιση του σπιτιού σας ή να εγκαταστήσετε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους επόμενους 18
μήνες;
• Θα θέλατε δωρεάν ενεργειακή επισκόπηση με
αμερόληπτες συμβουλευτικές υπηρεσίες για να
βρείτε τους καταλληλότερους προμηθευτές και
κατασκευαστές;
• Θα θέλατε να γνωρίζετε όλους τους διαθέσιμους
τρόπους
χρηματοδότησης
της
ενεργειακής
αναβάθμισης;
• Θα θέλατε να δουλέψετε μαζί μας και με ομάδες
εγκαταστατών για να αναπτύξουμε μία νέα αμερόληπτη υπηρεσία που θα
βοηθά να γίνονται οι ενεργειακές αναβαθμίσεις ευκολότερες, με χαμηλότερο
κόστος και πιο εύκολα προσβάσιμες για όλους;
Εάν είστε ιδιοκτήτης οικίας και έχετε απαντήσει θετικά στα πιο πάνω ερωτήματα πολύ
πιθανόν να ενδιαφερόσασταν να συμμετάσχετε και εσείς σε ένα πρωτοποριακό
ερευνητικό πρόγραμμα που διεξάγει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.
Αναζητούμε 20 νοικοκυριά που σκέφτονται σοβαρά να προχωρήσουν σε ενεργειακή
αναβάθμιση της οικίας τους είτε βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
είτε εγκαθιστώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Θα
θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να αναπτύξουμε μία νέα μονοθυριδική
υπηρεσία ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, παρέχοντας υποστήριξη και
αμερόληπτες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα,
εξοικονόμησης ενέργειας, εξεύρεση του σωστού προμηθευτή και κατασκευαστή καθώς
επίσης και των επιλογών χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα.
Εάν επιλεχθείτε σαν ένα από τα 5 νοικοκυριά θα σας προσφέρουμε:
• Προκαταρκτική ενεργειακή επισκόπηση
• Συμβουλές για τις καταλληλότερες εφαρμογές και βελτιώσεις που θα επιφέρουν
τις μεγαλύτερες εξοικονομήσεις για το δικό σας σπίτι
• Ένα πρόγραμμα δράσης για τις αναβαθμίσεις που θα υλοποιηθούν
• Λίστα με τους εγγεγραμμένους επαγγελματίες του χώρου
• Συμβουλές για τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
• Συνεχή υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της οικίας σας για
να βεβαιωθούμε ότι απολαμβάνετε τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας,
χρημάτων και άνθρακα από την επένδυση σας
Ένας εξειδικευμένος ενεργειακός εμπειρογνώμονας καθώς επίσης και ένας ερευνητής
θα αναλάβουν την μελέτη της οικίας σας με τακτικές συναντήσεις και παράλληλα θα
έχετε τη δυνατότητα να ανταλλάσσετε απόψεις και εμπειρίες για την όλη διαδικασία με
τους άλλους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σε συναντήσεις που θα
πραγματοποιούνται κάθε 6 μήνες. Η όλη πορεία της ενεργειακής αναβάθμισης της

«Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»
οικίας σας για μία πιο άνετη, οικονομική και ενεργειακά αποδοτική διαβίωση θα
καταγραφεί σαν παράδειγμα ενεργειακής αναβάθμισης και θα χρησιμοποιηθεί για να
βοηθήσει και άλλα νοικοκυριά που εξετάζουν την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας
τους.
Η συμμετοχή σας θα είναι καταλυτική στην προσπάθεια δημιουργίας μίας υπηρεσίας
που θα καταστήσει τις ενεργειακές αναβαθμίσεις ευκολότερες, πιο οικονομικές και πιο
εύκολα προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο φάσμα νοικοκυριών.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν χωρίς οποιαδήποτε χρέωση και το κάθε
νοικοκυριό θα μπορεί να αποσυρθεί από το πρόγραμμα όποτε το θελήσει χωρίς
οποιαδήποτε επιβάρυνση. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν έχει οποιοδήποτε εμπορικό κέρδος και δεν
χρηματοδοτείται από εμπορικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα αυτό διεξάγεται
παράλληλα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Μαρία Ιωαννίδου
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Οδός Λεύκωνος 20, Μαρκίδης Court 13, Γραφείο 403
2064 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357‐22667716 , 22667726
Fax : +357‐22667736
E‐mail : info@cea.org.cy

