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Το Ενεργειακό Γραφείο διοικείται από Διαχειριστικό 
Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου καθορίζονται στο 
καταστατικό ίδρυσής του. Συμμετέχουν φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, σύνδεσμοι βιομηχανίας, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες, ενώσεις επιστημόνων 
και μη κυβερνητικοί οργανισμοί:
• Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
•• Επίτροπος Περιβάλλοντος
• Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών     
    Πόρων και Περιβάλλοντος
• Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
• Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
• Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου 
•• Σύνδεσμος Εταιριών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου 
• Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

Το Ενεργειακό Γραφείο συμβουλεύει ειδική Συμβουλευτική 
Επιτροπή, στην οποία μετέχουν όμοροι ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, καθώς και 
πολλοί θεσμικοί οργανισμοί από την Κύπρο.
• Ένωση Δήμων Κύπρου
• Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
• Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης
•• Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
• Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
• Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
• Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
    Κύπρου (ΔΣΜ)
• Agencia Regional de Energia e Ambiente da Região Autônoma da 
    Madei    Madeira (AREAM)
• European Islands Network on Energy and Environment 
    (ISLENET)
• European Photovoltaic Industry Association (EPIA)

Διαχειριστικό Συμβούλιο

Συμβουλευτική Επιτροπή
Μπορείτε να επισκέπτεστε το Ενεργειακό Γραφείο 
καθημερινά από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ. ή να 
επικοινωνείτε μαζί μας για τα παρακάτω θέματα: 
 
* την ενεργειακή απόδοση και την ορθολογική χρήση της    
 ενέργειας

* τις εφαρμογές των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
** τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς και κινητικότητας
* να ενημερωθείτε για το ευρύ φάσμα υπηρεσιών που 
παρέχει το Ενεργειακό Γραφείο   

Μπορείτε να λαμβάνετε δωρεάν στο ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο το μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του 
Ενεργειακού Γραφείου (ISSN 1986-4787) κάνοντας εγγραφή 
στην ιστοσελίδα www.cea.org.cy και να ενημερώνεστε για τις 
δραστηριότητες του Ενεργειακού Γραφείου, προσεχείς 
εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια αλλά και για τεχνολογικά 
νέα και τα νέα από τις Βρυξέλλες.

Οδός Λεύκωνος 10-12,  1011 Λευκωσία.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 22667716, 22667726 και το 
φαξ 22667736.
email: info@cea.org.cy 
website: www.cea.org.cy

Επισκεφτείτε μας

“Ενεργειακό Γραφείο”



ΗΗ χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι τεχνικές 
εξοικονόμησης ενέργειας συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος, βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής 
και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Το Ενεργειακό 
Γραφείο συνεργάζεται με νέους επιστήμονες παρέχοντας 
τη δυνατότητα εθελοντικής εργασίας ή πρακτικής 
εξάσκησης στον τομέα της ενέργειας και του 
περιβάπεριβάλλοντος. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σε 
φοιτητές να εκπονήσουν διπλωματικές εργασίες σε 
συνεργασία με τα ακαδημαϊκά τους Ιδρύματα.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ενεργειακού 
Γραφείου βρέθηκαν στις 20 καλύτερες της Ευρώπης με 
βάση τα «Local Energy Awards 2011» και στις 10 
καλύτερες με βάση τα «Local Energy Awards 2012».

Νέες θέσεις εργασίας

Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό να αλλάξει η 
νοοτροπία των πολιτών και να δημιουργηθεί περιβαλλοντική 
και ενεργειακή συνείδηση. Εφαρμόζονται δράσεις όπως η 
διενέργεια ενημερωτικών διαλέξεων σε στοχευμένες ομάδες, 
η διανομή ενημερωτικών εντύπων κ.α.
ΑπόΑπό την ημέρα ίδρυσης του το Ενεργειακό Γραφείο διεξάγει 
εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία όλων των βαθμίδων 
με διάφορα υποστηριχτικά μέσα (διαγωνισμοί, εκπαιδευτικά 
παιγνίδια γνώσεων κλπ).

Ενημέρωση και Πληροφόρηση

Η σύσταση και λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω 
του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και 
από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, για 3 χρόνια.

Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών

Χρηματοδότηση

Το Ενεργειακό Γραφείο διοργανώνει ή συμμετέχει σε 
εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια/ημερίδες/συνέδρια 
με στόχο την επιμόρφωση επιστημόνων, μηχανικών, 
τεχνικών επαγγελματιών και άλλων ομάδων.

Κατάρτιση και επιμόρφωση

Ευρωπαϊκές Διακρίσεις
TοTο Ενεργειακό Γραφείο βοηθά στην ανάπτυξη και προώθηση 
συνεργασιών μεταξύ διεθνών, ευρωπαϊκών και τοπικών 
φορέων μέσω αμερόληπτης υποστήριξης. Προετοιμάζει την 
υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση και προωθεί τη 
συμμετοχή των τοπικών αρχών και άλλων τοπικών φορέων 
σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα συγχρηματοδότησης 
στον τομέα της ενέργειας. 

Προώθηση 
τοπικών/ευρωπαϊκών/διεθνών 
συνεργασιών

Στόχοι του
Ενεργειακού Γραφείου

Το Ενεργειακό Γραφείο εκτελεί ερευνητικά προγράμματα σε 
συνεργασία με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισμούς και συμβάλει στην εξεύρεση εθνικών/τοπικών 
πεδίων έρευνας και ανάπτυξης.

Έρευνα και Καινοτομία

ΤΤο Ενεργειακό Γραφείο αποτελεί μέχρι στιγμής στην Κύπρο 
τη μοναδική δομή υποστήριξης του “Συμφώνου των 
Δημάρχων”, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου συνεργασίας μεταξύ 
των Ευρωπαϊκών Τοπικών Αρχών κατά της Κλιματικής 
Αλλαγής. Μέχρι σήμερα το Ενεργειακό Γραφείο έχει 
εκπονήσει 20 Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια.Ενέργεια.

Σύμφωνο των Δημάρχων

Το Ενεργειακό Γραφείο συμμετέχει σε μια σειρά από 
Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Ευρωπαϊκά 
και Εθνικά έργα με θέματα όπως: οι τοπικές δράσεις κατά 
της κλιματικής αλλαγής, η προώθηση τεχνολογιών ΑΠΕ, η 
καταγραφή του υφιστάμενου δυναμικού ΑΠΕ και οι 
προοπτικές αξιοποίησης τους, η ανάπτυξη εφαρμογών για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα, διεξαγωγή έρευνας για 
τηντην προώθηση καινοτόμων λύσεων, η εκπόνηση 
ενεργειακών σχεδίων δράσης για την τοπική 
αυτοδιοίκηση, οι ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών, η 
αξιοποίηση του βιοαερίου για παραγωγή ενέργειας κ.α.

Έργα (projects)

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι ανεξάρτητος, 
μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος 
ιδρύθηκε το 2009, σύμφωνα με τον Περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων Νόμο 57 του 1972, για την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας 
και των βιώσιμων μεταφορών και αστικής κινητικότητας.

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι Μέλος των Ευρωπαϊκών δικτύων FEDARENE, Energy Cities, 
Managenergy, ISLENET και δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»
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