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Δελτίο Τύπου 
 

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ U4ENERGY 
 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών αποτελεί το Σημείο 
Επαφής για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία U4Energy. Ο 
διαγωνισμός U4energy αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές να μάθουν περισσότερα σχετικά με την αποδοτική χρήση της 
ενέργειας, πραγματοποιώντας τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες δράσεις.  
 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, σχολεία μέχρι και τη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον πρωτοποριακό διαγωνισμό και 
να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Ο δεύτερος γύρος 
του διαγωνισμού U4energy έκανε επισήμως την επανεκκίνησή του το Σεπτέμβριο 2011 και 
ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2012. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, αναδείχθηκαν τα 
σχολεία νικητές τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
 

Τα σχολεία βραβεύτηκαν σε τελετή βράβευσης 
της Ευρωπατικής Πρωτοβουλίας U4energy στις 
Βρυξέλλες την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2012, στο 
Belgian Comic Strip Center.  
 
Στην τελετή βραβεύτηκαν οι Εθνικοί Νικητές κάθε 
χώρας καθώς και οι Ευρωπαίοι Νικητές. 
Εκπαιδευτικοί και μαθητές από την Κύπρο αλλά 
και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μετέβησαν 
στις Βρυξέλλες για να συμμετέχουν στην Τελετή 

Βράβευσης και να παραλάβουν τα βραβεία τους. Συγκεκριμένα από την Κύπρο 
βραβεύτηκαν: 
 
Κατηγορία Α: Βέλτιστα μέτρα υπέρ της ενεργειακής αποδοτικότητας 
Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας με τη συμμετοχή «Εξοικονομήστε Ενέργεια – Προστατέψτε 
το Περιβάλλον» 
 
Κατηγορία Β: Βέλτιστες διδακτικές δράσεις για την αποδοτική χρήση ενέργειας 
Λύκειο Αγίου Αντώνη με τη συμμετοχή «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Σπιτιού» 
 
Κατηγορία Γ: Καλύτερη σχολική εκστρατεία υπέρ της ενεργειακής αποδοτικότητας  
Λύκειο Αγίου Ιωάννη με τη συμμετοχή «Watergas» 
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Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συγχαίρει τους εκπαιδευτικούς Πέτρο 
Θεοδούλου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας, Νικόλα Νικολάου του Λυκείου Αγίου 
Αντωνίου, Μαρία Λοίζου και Αναστασία Παπαντωνίου του Λυκείου Αγίου Ιωάννη, καθώς 
και τους μαθητές Γιώργο Καραβία, Μιχάλη Παναγιωτίδη και Θεόδωρο Αγαθοκλέους του 
Λυκείου Αγίου Ιωάννη για τη σκληρή δουλειά τους, τα σημαντικά αποτελέσματα των έργων 
τους, την μεγάλη τους ευαισθησία στα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος και για τη 
διάκριση τους. 
 
Το U4energy αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 
συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», το 
οποίο επιδιώκει να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πρωτοποριακή 
βοηθώντας την να πετύχει τους πλέον φιλόδοξους στόχους σε σχέση με την αποτροπή της 
κλιματικής αλλαγής. Το U4energy υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European 
Schoolnet) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Χάρη στη συνετή χρήση ενέργειας, μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και 
ταυτόχρονα να προστατεύουμε το περιβάλλον, συνεισφέροντας έτσι σε ένα περισσότερο 
βιώσιμο μέλλον! Οι μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να κάνουν τη 
μεγάλη διαφορά! 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
http://www.u4energy.eu/web/guest/award-ceremonies   
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