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ΜΕΡΟΣ Α – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
 
Αγαπητοί σύνεδροι,  
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στη σημερινή ετήσια 
γενική συνέλευση του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, και σας 
ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. 
 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου γιορτάζει εφέτος 10 χρόνια από την 
ίδρυση του και μας πάει πίσω σε στιγμές και αριθμούς ορόσημα στην 
πορεία και δράση του. 
 
Το 2008, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της και της πολυεπίπεδης προσφοράς της προς 
τον Κύπριο πολίτη, κατανοώντας τις προκλήσεις των τοπικών 
κοινωνιών και έχοντας επίγνωση του ρόλου που η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση πρέπει να διαδραματίζει στα σύγχρονα 
περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία και την ευθύνη ίδρυσης και λειτουργίας  του 
Ενεργειακού Γραφείου, συγχρηματοδοτώντας το κατά 25% για τρία 
χρόνια. Να αναφέρω ότι το υπόλοιπο 75% της αρχικής 
χρηματοδότησης καταβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω 
του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». 
 
Το Ενεργειακό Γραφείο, από την ίδρυση του, δραστηριοποιείται 
στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος διατηρώντας 
παράλληλα την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τον μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα του.  
 

  



 

Το εγχείρημα αυτό έθετε σαν πρωταρχικό στόχο τη συμβολή του 
γραφείου στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
των βιώσιμων μεταφορών, της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και 
την ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
 
Μπορούμε να πούμε σήμερα με σιγουριά, ότι όλοι μαζί έχουμε 
καταφέρει να πετύχουμε στο εγχείρημα αυτό. 
 
Το Ενεργειακό Γραφείο έχει καταστεί σημείο ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας ταυτόχρονα 
εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Συμμετέχει σε ερευνητικά 
προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, στην έρευνα και την 
αειφόρο ανάπτυξη. 
 
Ενισχύει το ρόλο των τοπικών αρχών σε θέματα ενεργειακού 
σχεδιασμού, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και 
υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Μέσω της υποστήριξης από το Ενεργειακό 
Γραφείο, Δήμοι και Κοινότητες, έχουν αναλάβει πρωτοβουλία και 
έχουν αναπτύξει τις δικές τους λύσεις για να συμβάλουν 
αποφασιστικά στη μεγάλη παγκόσμια προσπάθεια για περιορισμό 
της κλιματικής αλλαγής.  
 
Την ίδια ευαισθησία καλούμε να επιδείξουν και άλλοι φορείς και 
οργανισμοί θέτοντας την ίδια προτεραιότητα για την επίτευξη των 
ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά και της Κύπρου για το 2030. 

 
Επίσης, το Ενεργειακό Γραφείο συμμετέχει στην κυπριακή 
κοινοπραξία που συντονίζει το Σχέδιο Περιφερειακής Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας, με στόχο την εκπαίδευση, τη δικτύωση, καθώς και 
την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων για τη 
διαμόρφωση μιας οικονομίας χαμηλού άνθρακα. 
 
Αγαπητοί σύνεδροι, Στα 10 χρόνια λειτουργίας του,  το γραφείο έχει 
συμβάλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, 
με κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά  οφέλη για τις τοπικές 
κοινωνίες και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
 

  



 

Και όλα αυτά, αποδεικνύονται μέσα από την επιτυχή εμπλοκή  του 
γραφείου σε 40 συγχρηματοδοτούμενα καινοτόμα έργα και 
μελέτες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνολικού προϋπολογισμού 
πέραν των 7.8 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνεργασία με τοπικούς, 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση και τις επιτυχίες του 
Ενεργειακού Γραφείου θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Διευθυντής 
του Γραφείου ο Σάββας Βλάχος.  Θα ήθελα, όμως, ενδεικτικά, να 
αναφέρω ότι στα μόλις 10 χρόνια λειτουργίας του, με μια ομάδα η 
οποία σήμερα απαρτίζεται από 9 στελέχη έχει: 

• συμβάλει στην εκπαίδευση και πληροφόρηση πέραν των 
22,000 πολιτών, καθώς και 37,000 μαθητών 

• Έχει υποστηρίξει περισσότερες από 30 τοπικές αρχές στον 
καταρτισμό στρατηγικών και την υλοποίηση δράσεων για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

• Έχει διενεργήσει 16,000 και πλέον τεχνικές μετρήσεις στον 
οδικό φωτισμό και 250 τεχνικές επισκέψεις σε νοικοκυριά 

• Έχει εκπονήσει 120 περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες  
• Έχει διενεργήσει 25 ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών σε 

νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος 
• Και έχει δώσει ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόληση σε 

30 επιστήμονες μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και 
πρακτικής εξάσκησης 

 
Η πρόοδος του Ενεργειακού Γραφείου είναι αξιοσημείωτη και αυτή 
καταδεικνύεται μέσα από τις επιτυχίες του, τις διακρίσεις του σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο και την αναγνωρισημότητα του από την 
Κυπριακή κοινωνία. 
 
Επιτυχίες σταθμοί στην πορεία του Ενεργειακού Γραφείου είναι:  
 
(α) ο συντονισμός  ενός έργου σε Εθνικό επίπεδο για την 
πιστοποίηση  εγκαταστατών  θερμομονωτικών υλικών και 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο έχει 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στον 
κατασκευαστικό τομέα της  Κύπρου και  
 
(β) ο συντονισμός ενός Ευρωπαϊκού έργου 2.7 εκατομμυρίων ευρώ 
με το όνομα «ΓΕΝΕΣΗΣ», το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της 
νεανικής ανεργίας στα νησιά της Ευρώπης  προωθώντας τα 
πράσινα επαγγέλματα και την αειφόρο ανάπτυξη. Το έργο ΓΕΝΕΣΗΣ 
έχει χαρακτηριστεί από την Επιτροπή για την Εκπαίδευση και την 
Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών  ως βέλτιστη πρακτική 
και από την Διαχειριστική του προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας της Μεσογείου, ως πρωτοβουλία αναφοράς για το 



 

θέμα ενίσχυσης των νέων με τα προσόντα που απαιτεί η αγορά 
εργασίας. 
 
Το Ενεργειακό Γραφείο, έχοντας ως όραμα για το 2030 «Μία Κύπρο 
δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή, 
η οποία θα διέπεται από τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης», έχει 
καθορίσει 9 θεματικές προτεραιότητες και ένα χάρτη πορείας. 
 
Αυτές είναι: 
(1): Η αντιμετώπιση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
(2): Η ενεργειακή απόδοση 
(3): Η δίκαια μετάβαση 
(4): Οι αειφόρες μεταφορές 
(5): Οι ενεργειακές κοινότητες 
(6): Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(7): Η κυκλική οικονομία 
(8): Ο αειφόρος τουρισμός 
Και (9): Η χρηματοδότηση 
 
Επίσης έχει καθοριστεί και μία οριζόντια θεματική προτεραιότητα 
που αφορά την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση. 
 
Αυτές οι θεματικές προτεραιότητες, θα είναι οι βασικοί πυλώνες 
των δράσεων και των επιμέρους στοχεύσεων του Ενεργειακού 
Γραφείου για την περίοδο 2020-2030. 
 
 
Αγαπητοί σύνεδροι,  
 
Κλείνοντας τον απολογισμό μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
οργανισμούς, ενώσεις, συνδέσμους, υπουργεία και 
προσωπικότητες, οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν τις 
δραστηριότητες του Ενεργειακού Γραφείου.  
 
Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ουσιαστική συμμετοχή 
τους στην προσπάθεια μας αυτή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου κο. 
Παναγιώτη Δαμιανού για την συνεχή προσωπική του προσπάθεια για 
την επιτυχή λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου. 
 
Να υπενθυμίσω ότι ως Εκτελεστικός Γραμματέας της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου, ο κος Δαμιανού διεξήγαγε τη διαπραγμάτευση 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία και έπεισε για τις 
δυνατότητες της Ένωσης να ιδρύσει και να διαχειριστεί το Γραφείο. 
 



 

 
Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τα ιδρυτικά μέλη και τα πρώτα 
στελέχη του Ενεργειακού Γραφείου που συμμερίστηκαν το όραμα 
της Ένωσης Κοινοτήτων και συνέβαλαν σημαντικά στην ίδρυση, 
λειτουργία και καθιέρωση του Γραφείου.  
 
Θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω το διευθυντή και το 
προσωπικό του γραφείου που με την εμπειρογνωμοσύνη τους και 
την επιστημονική τους κατάρτιση συμβάλλουν αποφασιστικά προς  
την επίτευξη των σκοπών  και των στόχων που θέσαμε.  
Εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια με ξεχωριστό ζήλο, μεράκι και 
ενθουσιασμό για να εξυπηρετήσουν τους στόχους και τους σκοπούς 
του Γραφείου.  
Η προσπάθεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα, σημαντικές επιτυχίες και  
διακρίσεις και στο γεγονός ότι σήμερα το Γραφείο είναι ένας υγιής 
οικονομικά και αναπτυσσόμενος οργανισμός. 
 
Απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, εξειδίκευση, ήθος, νοοτροπία και 
κουλτούρα ώστε κάποιος να εργάζεται σε οργανισμούς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και είμαι βέβαιος ότι μέσα από 
τον διάλογο που θα εξελιχθεί και τις απόψεις που θα κατατεθούν θα 
μπορούμε να διαμορφώσουμε τις επόμενες δράσεις που θα 
ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο και την πορεία του Ενεργειακού 
Γραφείου. 


