
 













 









 
 
 
 
 
 



 
 
 
 







Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

(ΕΓΚΠ) σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Γραφείο της Αυστρίας, ως μέρος της 

επικοινωνιακής εκστρατείας της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα την Ενεργειακή Απόδοση. Τα αποτελέσματα 

του ερωτηματολογίου θα αναλυθούν από το ΕΓΚΠ με σκοπό την καλύτερη 

επικοινωνία/πληροφόρηση μεταξύ των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό ευκαιριών για 

συνεργασίες στον τομέα της Ενεργειακής Απόδοσης. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από 

την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας 

ενημερώνουμε ότι, οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς ανάλυσης των αποτελεσμάτων.  

1. Επωνυμία επιχείρησης (συμπληρώνεται προαιρετικά) 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης (κατά κώδικα οικονομικής 

δραστηριότητας NACE) 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησής σας; 

Μικρή (<50 υπαλλήλους) 

Μεσαία (50-250 υπαλλήλους) 

Μεγάλη (>= 250 υπαλλήλους) 

4. Πόσο σημαντική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας για την επιχείρησή σας; (1 - 

καθόλου σημαντική, 5 - εξαιρετικά σημαντική) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

5. Πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας έχει δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας (σε 

ηλεκτρισμό, καύσιμα θέρμανσης/ψύξης/μεταφορών κ.τ.λ.) (1 - καθόλου, 5 - 

εξαιρετικά μεγάλες) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

6. Ποια μέτρα λαμβάνετε στις εργασίες σας για να εξοικονομήσετε ενέργεια στην 

επιχείρησή σας (καλές πρακτικές όπως εφαρμογή συστήματος 

περιβαλλοντικής ή ενεργειακής διαχείρισης, εκπαίδευση προσωπικού, έξυπνα 

συστήματα κ.α.); 



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Ποια από τα πιο κάτω μέτρα σας ενδιαφέρουν για να εφαρμόσετε στην 

επιχείρησή σας; 

Θερμομόνωση 

Αξιοποίηση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Εγκατάσταση αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης/ψύξης 

Χρήση αποδοτικότερων συστημάτων φωτισμού 

Βελτιστοποίηση δρομολογίων για παραδόσεις/μεταφορές 

Εγκατάσταση αποδοτικότερων συστημάτων/μηχανημάτων για τη βελτίωση της 

παραγωγικής διαδικασίας 

Χρήση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών 

Άλλο: _______________________________________________________________________________ 

 

8. Ποιες μορφές ενέργειας χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας; 

Καύσιμα για τον στόλο οχημάτων της επιχείρησης 

Καύσιμα για παραγωγή θερμότητας (π.χ σε Λέβητα) 

Ηλεκτρισμός 

Βιομάζα (π.χ. καυσόξυλα) 

Ηλιακή ενέργεια (π.χ. για παραγωγή ζεστού νερού ή ηλεκτρισμού) 

Άλλο: ______________________________________________________________________________ 

 

9. Κατά την άποψή σας, πώς θα αξιολογούσατε την κατανάλωση ενέργειας στην 

επιχείρησή σας; (1-πολύ χαμηλή, 5-πολύ ψηλή) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

10. Ποια χρήση ενέργειας επιφέρει τις μεγαλύτερες δαπάνες για την επιχείρησή 

σας; 

_________________________________________________________________________________________ 

 

11. Σε ποιους τομείς της επιχείρησής σας εκτιμάτε ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες 

ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας; 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 



12. Θεωρείτε ότι λαμβάνετε ικανοποιητική ενημέρωση για θέματα ενεργειακής 

απόδοσης στις επιχειρήσεις; (1 - καθόλου ικανοποιητική, 5 - πολύ 

ικανοποιητική)  

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

13. Ποια μέσα/τρόπους επικοινωνίας θεωρείτε κατάλληλα ώστε να λαμβάνετε την 

ενημέρωση που επιθυμείτε για θέματα ενεργειακής απόδοσης; 

 

Έντυπο υλικό μέσω ταχυδρομείου 

Πληροφόρηση με μηνύματα μέσω email 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.α.) 

Αποστολής ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων 

Μέσω ιστοσελίδας η οποία θα έχει συγκεντρωμένη πληροφορία 

Μηνύματα ή εκπομπές στην τηλεόραση 

Μηνύματα ή εκπομπές στο ραδιόφωνο 

Συναντήσεις με αρμόδιους φορείς 

Συμμετοχή σε επιτροπές και δίκτυα 

Ενημέρωση μέσω συνδέσμων 

Συμμετοχή σε ημερίδες και εκπαιδευτικά εργαστήρια 

Συμμετοχή σε διαλέξεις 

Άλλο: _______________________________________________________________________________ 

 

 

14. Θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε σε ένα δίκτυο επιχειρήσεων και άλλων 

οργανισμών όπου θα συζητούνται και θα προβάλλονται θέματα που αφορούν 

την Ενεργειακή Απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις; 

(χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση) 

Ναι 

Όχι 

Ίσως 

 

15. Ποια από τα πιο κάτω θέματα ενδιαφέρουν την επιχείρηση σας; 

Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τις διεργασίες της επιχείρησής 

Τρόποι αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 



Εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές 

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για έργα εξοικονόμησης ενέργειας 

Διαχείριση ή/και αξιοποίηση αποβλήτων 

Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για τη μείωση των ενεργειακών δαπανών της 

επιχείρησης 

Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης για θέματα διαχείρισης ενέργειας 

Ενεργειακός έλεγχος 

Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης ISO50001 

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και τρόποι συνεργασίας με Εταιρείες Παροχής 

Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) 

Άλλο: _____________________________________________________________________________ 

 

16. Με ποιους από τους πιο κάτω τρόπους θα σας ενδιέφερε να συνεργαστείτε με 

άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να μειώσετε τις δαπάνες της επιχείρησής σας; 

Στην προμήθεια και διακίνηση αγαθών και προϊόντων 

Στην αξιοποίηση απορριπτόμενης ενέργειας από διεργασίες άλλων επιχειρήσεων 

Στην αξιοποίηση αποβλήτων - απορριπτόμενων πρώτων υλών άλλων επιχειρήσεων 

Στην υλοποίηση κοινών επενδύσεων (π.χ. για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων) 

Στην κοινή προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών ώστε να δημιουργούνται οικονομίες 

κλίμακας 

ΔΕ με ενδιαφέρει η οποιαδήποτε συνεργασία με άλλη επιχείρηση 

Άλλο: ____________________________________________________________________________ 

 

17. Σε περίπτωση που ΔΕ σας ενδιαφέρει η οποιαδήποτε συνεργασία με άλλες 

επιχειρήσεις, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι; 

Για λόγους ανταγωνισμού 

Δεν υπάρχουν προοπτικές εξοικονομήσεων από τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις 

Θα αυξηθεί το διαχειριστικό κόστος της επιχείρησης 

Θα προκύψουν διαφωνίες 

Συνεργαζόμαστε ήδη με άλλες επιχειρήσεις γι' αυτούς τους σκοπούς 

Άλλο: _______________________________________________________________________________ 

 

18. Θα σας ενδιέφερε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μάθετε περισσότερα 

για το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή σας σε ένα δίκτυο 

επιχειρήσεων; 

Ναι 

Όχι 



 

19. Σε περίπτωση που απαντήσατε ναι στην προηγούμενη ερώτηση, 

παρακαλούμε όπως ορίσετε το άτομο και το τηλέφωνο επικοινωνίας. 

 

           ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


