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Κυρίες και Κύριοι, 

 

Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω, εκ μέρους του Υπουργού 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Πρόεδρο, τα μέλη  και τον 

Διευθυντή του Διαχειριστικού Συμβουλίου του Ενεργειακού Γραφείου 

Κύπρου για την πρόσκληση στη σημερινή επετειακή Ετήσια Γενική 

Συνέλευση.   

 

Οι δράσεις και πρωτοβουλίες του Ενεργειακού Γραφείου, είναι 

πάντοτε σημαντικές και άρρηκτα συνδεδεμένες με τις Εθνικές και 

Ευρωπαϊκές  μας υποχρεώσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. 

 

Ήδη το Υπουργείο, έχοντας αναγνωρίσει το σημαντικό ρόλο, την 

πολύχρονη δράση και την τεχνογνωσία του Ενεργειακού Γραφείου σε 

αυτούς τους τομείς, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντική 

συνεργασία με αυτό. 



 

Στο πρόσφατο παρελθόν, το Ενεργειακό Γραφείο είχε αναλάβει με 

επιτυχία την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά το Σχέδιο 

Εξοικονομώ -Αναβαθμίζω, ενώ μέσα και από δικές του πρωτοβουλίες, 

μεταφέρει πάντοτε στους πολίτες στοχευμένη πληροφόρηση για τις 

εκάστοτε ευκαιρίες και σχέδια χορηγιών, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα 

τα οικονομικά και ενεργειακά οφέλη που προκύπτουν με την λήψη 

μέτρων ΑΠΕ και ΕΞΕ. 

 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, έχει εξουσιοδοτηθεί από την 

Υπηρεσία Ενέργειας ως οργανισμός αξιολόγησης Ειδικευμένων 

Εμπειρογνωμόνων που εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής 

Απόδοσης και Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης. Επιπλέον, η 

Υπηρεσία Ενέργειας είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί σε μια σειρά 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπου το Ενεργειακό Γραφείο ήταν 

εταίρος και είχαν ως θέμα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα έργα Nearly Zero Energy Sport 

Facilities και  VIOLET που στόχο είχαν να εξετάσουν καινοτόμους 

τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις και κτίρια ιστορικού χαρακτήρα, αντίστοιχα.  

 

Επιπλέον, ως εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Ενέργειας εκπαιδευτικός  

οργανισμός για την εκπαίδευση διαχειριστών Ενέργειας και σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ως  εκπαιδευτικός και 

εξεταστικός οργανισμός για την εκπαίδευση υποψήφιων ενεργειακών 



ελεγκτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, έχει 

διενεργήσει με επιτυχία σειρά εκπαιδεύσεων και εξετάσεων. 

 

Τον τελευταίο χρόνο, το Ενεργειακό Γραφείο έχει αναλάβει σημαντικό 

ρόλο στον υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης του κοινού 

και των επιχειρήσεων για τα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας, 

αφού υλοποιεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας και το 

Περιβαλλοντικό Γραφείο της Αυστρίας, ειδικό πακέτο Τεχνικής 

βοήθειας που παρέχεται στο Υπουργείο Ενέργειας από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  Οι δράσεις αυτές, που θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος έτους, περιλαβαίνουν σειρά διαλέξεων σε τοπικές 

κοινότητες για εξοικονόμηση ενέργειας,  διερεύνηση των εμποδίων 

στην υλοποίηση μέτρων ΕΞΕ στις επιχειρήσεις, σύσταση δικτύου 

ενεργειακής απόδοσης για επιχειρήσεις με τη συνεργασία και της ΟΕΒ, 

ετοιμασία εύχρηστου εργαλείου έτσι ώστε οι πολίτες να εντοπίζουν 

εύκολα το κόστος και όφελος από τα διάφορα μέτρα εξοικονόμησης 

ενέργειας στα σπίτια τους,  εκπαιδευτικές επισκέψεις για πολίτες και 

δημοσιογράφους, ημέρες ενέργειας, αρθρογραφία στον τύπο και 

πολλές άλλες ενέργειες. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Η χώρας μας, βρίσκεται σήμερα σε ένα κομβικό χρονικό σημείο. 

Καλούμαστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες μας για την επίτευξη των 

εθνικών στόχων για ΑΠΕ και ΕΞΕ μέχρι το 2020 και την ίδια ώρα, να 



θεσπίσουμε τον Εθνικό μας Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα 

για το 2030, λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα 

υλοποιήσουμε  την επόμενη δεκαετία.  

 

Σε αυτή τη συλλογική εθνική προσπάθεια, οργανισμοί με πολύχρονη 

πείρα και τεχνογνωσία στα θέματα ενέργειας όπως Ενεργειακό 

Γραφείο Κύπρου, μπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό. 

 

Προχωρούμε όλοι μαζί, για να δημιουργήσουμε ένα ενεργειακό 

μοντέλο για τη χώρα μας, όπου οι πράσινες τεχνολογίες θα συμβάλουν 

τα μέγιστα στην οικονομική ανάκαμψη και την ευημερία του τόπου, 

και ταυτόχρονα, στην αειφόρο ανάπτυξη του.  

 

Ευχαριστώ  

 

 
 
 
 
 
1 Ιουνίου, 2019 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
 


