
 

Ετήσια Γενική Συνέλευση Ενεργειακού Γραφείου 
1 Ιουνίου 2018, 11:30 – 12:30, Συνεδριακό Κέντρο 

Φιλοξένια 
  

Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε του Ενεργειακού Γραφείου, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που εκ μέρους του κ. Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, χαιρετίζω τη σημερινή Γενική Συνέλευση του 

Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, που φέτος ολοκληρώνονται δέκα χρόνια 

λειτουργίας του. 

 

Από τα πρώτα βήματα εγκαθίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου, το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στήριξε την 

προσπάθεια της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου να εγκαθιδρύσει το Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. 

 

Το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρηματοδοτήσει για κάποιο 

μικρό χρονικό διάστημα την ίδρυση τοπικών ενεργειακών γραφείων έγινε 

επειδή αναγνώρισε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς προώθηση 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ο 

ρόλος των Ενεργειακών Γραφείων είναι άκρως σημαντικό αφού βρίσκεται 

κοντά στον πολίτη και στις τοπικές αρχές και να υποστηρίζει την υλοποίηση 

δράσεων που σχετίζονται με τα θέματα αυτά. Αναμφισβήτητα το Ενεργειακό 

Γραφείο Κύπρου έχει αποδείξει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια ότι όντως είναι 

κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφού στήριξε το Σύμφωνο των Δημάρχων 

και εδραιώθηκε στον κατάλογο των ευρωπαϊκών τοπικών γραφείων. 

 

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στην Ευρώπη διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο οπότε για στην Κύπρο ένας τέτοιος οργανισμός ενέχει τεράστια 

σημασία. Η συμμετοχή μελών στα διοικητικά συμβούλια που προέρχονται είτε 

από τον ακαδημαϊκό χώρο είτε τις κυβερνητικές οργανώσεις και την τοπική 

αυτοδιοίκηση, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση του Ενεργειακού 



Γραφείου. Η πολύπλευρη δηλαδή εκπροσώπηση υποβοήθησε στην 

καθιέρωση του. 

 

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ομάδων πληθυσμού, όπως 

για παράδειγμα τα σχολεία και οι πολίτες, έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία 

στην κοινωνία. Επίσης, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή 

τεχνικής υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση έργων για 

τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, είναι 

πολλαπλά επωφελείς, για την κοινωνία και το περιβάλλον. 

 

Το Υπουργείο μας εξακολουθεί και στηρίζει τις δράσεις του Γραφείου που να 

σχετίζονται με τους σκοπούς ίδρυσης του αφού οι πρωτοβουλίες του έχουν 

αντίκτυπο στην προώθηση συνεργιών και συνεργασιών για την προστασία 

του περιβάλλοντος. Είναι γεγονός ότι τέτοιοι οργανισμοί δρουν 

συμπληρωματικά και ουσιαστικά στις κρατικές δράσεις. 

 

Ευχαριστώ για την πρόσκληση, εύχομαι καλές εργασίες στη γενική συνέλευση 

και καλή επιτυχία στο έργο σας. 


