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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας»

(Nearly Zero-Energy Sports Facilities - n0e Sport Facilities)

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αν και αποτελούν μόνο το 4% των μη-οικιστικών κτιρίων στην
ΕΕ, είναι υπεύθυνες για το 6% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ σε μη-
οικιστικά κτίρια.

Το έργο «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - n0e Sport
Facilities», στοχεύει στην αξιολόγηση της τρέχουσας ενεργειακής κατάστασης αθλητικών
κέντρων και στον προσδιορισμό και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για
εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο την εξοικονόμηση πέραν του 50% της τρέχουσας
καταναλισκόμενης ενέργειας. Ως αποτέλεσμα το έργο ‘n0e Sport Facilities’ προωθεί την
δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας μέσω
του σχεδιασμού και της προώθησης ενός ολοκληρωμένου πακέτου ανακαίνισης αθλητικών
εγκαταστάσεων, το οποίο θα εμπεριέχει όλες τις διαθέσιμες μεθόδους/μέτρα
εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από φορείς/οργανισμούς που προέρχονται
από την Ιταλία, τη Δανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Κροατία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και την Κύπρο (Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών).

Το Ενεργειακό Γραφείο φιλοξένησε στις 20 και
21 Ιανουαρίου 2015, στα γραφεία του στη
Λευκωσία, συνάντηση των συνεργαζόμενων
φορέων του έργου. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, η
πορεία του έργου, οι εργασίες που έχουν
εκπονηθεί, τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
καθώς και το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης των
επόμενων εργασιών.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο
κολυμβητήριο Αγλαντζιάς, όπου οι εταίροι του
έργου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
τη λειτουργία και συντήρηση του δημοτικού
κολυμβητηρίου από το προσωπικό του Δήμου.
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Σε κάθε χώρα έχουν επιλεγεί 3 έως 4 πιλοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, με σκοπό να
προταθούν και να υλοποιηθούν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης.

Στην Κύπρο επιλέγηκαν το δημοτικό κολυμβητήριο
Αγλαντζιάς, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Συλλόγου
Χαλκάνορα Ιδαλίου και το Αθλητικό Κέντρο Κιτίου στη
Λάρνακα (ΚΟΑ).

Εκτός από τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναμένονται να
προταθούν και να υλοποιηθούν στις αθλητικές
εγκαταστάσεις, έμφαση θα δοθεί επίσης και στη
βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών
και των διαχειριστών των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η αλλαγή συνηθειών και η αποδοτική χρήση της ενέργειας είναι ένα μέτρο μηδενικού
κόστους, που όμως μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των ενεργειακών
καταναλώσεων μιας αθλητικής εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ιστοσελίδα του
έργου www.n0esport.eu ή επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα
τηλέφωνα 22667716 και 22667716 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
info@cea.org.cy.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Ευφυής
Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy Europe).


