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Covenant of Mayors for Climate & Energy, 
“Challenges and opportunities towards 2030” 

 
A National Workshop on the promotion of the new Covenant of Mayors for Climate& Energy 
organized by the Cyprus Energy Agency will be held in Cyprus on the 8th of December 2016! 
It is an event not to be missed where very distinguished speakers are invited! 
 
Background: 
 

Europe’s Local Authorities confirm their commitment to adopt an integrated approach to 
tackling mitigation and adaptation to climate change. 

More than 7,100 European local authorities who signed the Covenant of Mayors, among 
them 25 municipalities from Cyprus, share a common vision: making cities decarbonized and 
resilient, where the citizens have access to secure, sustainable and affordable energy. 

Twenty three Local Authorities of Cyprus with the support of the Cyprus Energy Agency have 
developed local Sustainable Energy Action Plans aiming in the reduction of 600 000 tons of 
carbon dioxide (CO2) emissions (>25% reduction) by 2020. 

New signatories now pledge to reduce CO2 emissions by at least 40% by 2030 and to adopt 
an integrated approach to tackling mitigation and adaptation to climate change. 

 
Why should participate? 
 

This is an event of high importance, where covenant of mayor signatories, municipalities and 
communities, policy makers, experts and other key groups, share experiences and prove that 
can work together towards an improved sustainable environment. 

Climate Change policies, as well as energy efficiency directives will be presented. The 
participants will have also the opportunity to learn from the successful implementation of 
sustainable energy projects in Europe and get inspired for the initiation of further projects 
towards the 2030 objectives. 

 
Who should attend? 
 

 Covenant of Mayors signatories, municipalities and communities 

 Local Authorities interested in joining the new Covenant of Mayors   

 Local Authorities representatives  

 Decision makers, policy developers, interested in exchanging ideas 

 Representatives of European and international organizations willing to share 
relevant experiences 

 Energy and Environment Experts, Professionals 

 Academia and researchers 
 
The workshop is supported by the Energy Cities, the Covenant of Mayors and the project “Beyond 
Sustainable Energy Strategies” which is co-funded by the European Commission through the Intelligent 
Energy for Europe programme. 
 

The workshop is also supported by the Municipalities Strovolos and Lakatamia through LIFE project 

“LIFE UrbanProof”  
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Covenant of Mayors (CoM) National Workshop 

Covenant of Mayors for Climate & Energy: 

“Challenges and opportunities towards 2030”  

December 08 2016, Semeli Hotel, Lefkosia 

 

AGENDA 

08:45 – 09:00 Registration 

09:00 – 09:10 
Welcome speech  

Mrs. Ioanna Panayiotou - Environment Commissioner of Cyprus 
10 min 

09:10-09:30 

The Paris Agreement for Climate Change 

Mr. Costas Hadjipanayiotou–Director, Department of Environment, Ministry of 
Agriculture, Rural Development and Environment  

20 min 

09:30-10:00 

Energy saving policies within the Covenant of Mayors and Energy Efficiency 
Watch  

Mr. David Donnerer - Communication Officer, Covenant of Mayors & Energy 
Efficiency Watch 

30 min 

10:00-10:30 

Can Cyprus Achieve the Transition to an Energy Efficient and Low-Carbon 
Economy? 

Dr. Theodoros Zachariadis - Associate Professor, Department of Environmental 
Science and Technology, Cyprus University of Technology 

30 min 

10:30-10:50 Coffee Break  20 min 

10:50-11:10 

Experiences and progress of Cyprus Local Authorities in the implementation of 
Sustainable Energy Action Plans and new challenges for climate change 
mitigation and adaptation 

Mr. Savvas Vlachos - Acting Director, Cyprus Energy Agency 

20 min 

11:10-11:30 
The project LIFE UrbanProof 

Mrs. Anna Pantopiou, Safety Officer, Strovolos Municipality 
20 min 

11:30-11:45 
Nature-Based Solutions for the adaptation to the Climate Change in Cyprus 

Mr. Harris Kordatos - Environment Expert, Cyprus Energy Agency 
15 min 

11:45-12:00 

Experiences and challenges for the improvement of energy efficiency in street 
lighting in Cyprus. The successful example of the 100% street lighting upgrading 
into LED in the communities of Alona and Polystipos 

Mr. Marios Petrakkas - Energy Expert, Cyprus Energy Agency 

15 min 

12:00-12:30 

Experiences and good practices from the implementation of Island Sustainable 
Energy Action Plans in EU Islands and the Smart Islands Initiative 

Mr. Kostas Komninos - Director, DAFNI Network of Sustainable Aegean and Greek 
Ionian Islands 

30 min 

12:30-13:00 

How Swedish Municipalities are progressing to be sustainable by introducing 
energy efficiency, waste management, renewable energy sources and 
sustainable mobility? (teleconference)  

Mrs. Ylva EK - Project Manager, East Sweden Energy Agency, Project Coordinator 
of BEAST project 

30 min 

13:00-13:30 Disscussion 
 

13:30-15:00 Lunch   
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Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια: 
 “Προκλήσεις και Ευκαιρίες μέχρι το 2030” 

 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει ημερίδα για την προώθηση του νέου 
Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 
στις 8 Δεκεμβρίου 2016, με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από την Κύπρο και 
το εξωτερικό. 
 
Αναδρομή στο Σύμφωνο των Δημάρχων: 
 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ξεκίνησε το 2008 με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενώσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
που δεσμεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το κλίμα και την ενέργεια στην επικράτειά τους. 
 
Είκοσι τρεις Τοπικές Αρχές στην Κύπρο, με την υποστήριξη του Ενεργειακού Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτών, έχουν αναπτύξει Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια που στοχεύουν 
στη μείωση 600.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (> 25% μείωση) μέχρι το 2020. 
 

Οι υπογράφοντες που είχαν προηγουμένως δεσμευτεί για τους στόχους του 2020 ή/και την 
πρωτοβουλία «οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» και οι νέοι υπογράφοντες καλούνται να 
προσυπογράψουν τους ευρωπαϊκούς στόχους για το 2030 για μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% και να υλοποιήσουν τοπικές δράσεις για μετριασμό και 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. 
 
Γιατί πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή; 
 

Η ημερίδα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, κατά την οποία οι δήμοι, κοινότητες, φορείς 
χάραξης πολιτικής, ειδικοί σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, θα μοιραστούν και θα 
μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να συνεργαστούν από κοινού 
για ένα βελτιωμένο βιώσιμο περιβάλλον. Θα παρουσιαστούν οι νέες πολιτικές για την 
αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, έργα βιώσιμης ενέργειας καθώς 
και οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση.  
 
Σε ποιους απευθύνεται; 
 

 Τοπικές αρχές που υπέγραψαν το Σύμφωνο των Δημάρχων, δήμοι και κοινότητες 

 Τοπικές Αρχές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο νέο Σύμφωνο των 
Δημάρχων 

 Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Φορείς χάραξης πολιτικής, αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, 
που ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών 

 Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που είναι πρόθυμοι να 
μοιραστούν σχετικές εμπειρίες 

 Ειδικοί σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος 

 Πανεπιστήμια και ερευνητές 
 

Η ημερίδα υποστηρίζεται από τo δίκτυο πόλεων “Energy Cities”, το Σύμφωνο των Δημαρχών και το 
ευρωπαϊκό έργο “Beyond Sustainable Energy Strategies”, το οποίο συγχρηματοδοτείται μέσω του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη». 
 
Επίσης η ημερίδα υποστηρίζεται από τους Δήμους Στροβόλου και Λακατάμιας μέσω του προγράμματος 
LIFE και του έργου “LIFE UrbanProof”.  
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Εθνική ημερίδα  

Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια: 
 «Προκλήσεις και Ευκαιρίες μέχρι το 2030»  

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Semeli, Λευκωσία 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

08:45–09:00 Εγγραφές  

09:00-09:10 
Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός 

Κα Ιωάννα Παναγιώτου - Επίτροπος Περιβάλλοντος 
10 λεπτά 

09:10-09:30 

Η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 

Κος Κώστας Χατζηπαναγιώτου – Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

20 λεπτά 

09:30-10:00 

Πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης 
στο πλαίσιο του Σύμφωνου των Δημάρχων  

Κος David Donnerer - Λειτουργός Επικοινωνίας, Covenant of Mayors & Energy Efficiency 
Watch 

30 λεπτά 

10:00-10:30 

Είναι εφικτή η μετάβαση της Κύπρου σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών και υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης; 

Δρ Θεόδωρος Ζαχαριάδης – Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

30 λεπτά 

10:30 – 10:50 Διάλειμμα 30 λεπτά 

10:50-11:10 

Πρόοδος και εμπειρίες των τοπικών αρχών στην Κύπρο από την εφαρμογή των 
ενεργειακών σχεδίων δράσης και οι νέες προκλήσεις από την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 

Κος Σάββας Βλάχος - Αναπληρωτής Διευθυντής, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

20 λεπτά 

11:10-11:30 
Το έργο LIFE UrbanProof 

Κα. Άννα Παντοπίου, Λειτουργός Ασφάλειας, Δήμος Στροβόλου 
20 λεπτά 

11:30-11:45 

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Πρακτικές που βασίζονται σε παραδείγματα της 
φύσης 

Koς Χάρης Κορδάτος – Λειτουργός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών  

15 λεπτά 

11:45-12:00 

Εμπειρίες και προκλήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού φωτισμού στην 
Κύπρο: Το επιτυχημένο παράδειγμα αντικατάστασης λαμπτήρων οδικού φωτισμού 
στις Κοινότητες Άλωνας και Πολύστυπου 

Κος Μάριος Πέτρακκας – Λειτουργός Ενέργειας, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

15 λεπτά 

12:00 – 12:30 

Καλές πρακτικές και εμπειρίες από την εφαρμογή των ενεργειακών σχεδίων δράσης 
στα Νησιά της Ευρώπης και η πρωτοβουλία “Smart Islands” 

Κος Κώστας Κομνηνός - Διευθυντής, Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου και Ιωνίου: 
ΔΑΦΝΗ 

30 λεπτά 

12:30 – 13:00 

Αειφόρες πρακτικές ενεργειακής απόδοσης, διαχείρισης αποβλήτων, χρήσης ΑΠΕ και 
βιώσιμης κινητικότητας: Το παράδειγμα των Δήμων της Σουηδίας (Τηλεδιάσκεψη) 

Κα Ylva EK –Διαχείριση Έργων, East Sweden Energy Agency, Συντονιστής του έργου BEAST 

30 λεπτά 

13:00-13:30 Συζήτηση 
 

13:30 – 15:00 Γεύμα   
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Έντυπο Συμμετοχής / Participation Form 

Εθνική ημερίδα  

Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια: 
 «Προκλήσεις και Ευκαιρίες μέχρι το 2030»  

 

Covenant of Mayors (CoM) National Workshop 

Covenant of Mayors for Climate & Energy: 

“Challenges and opportunities towards 2030”  

 

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Semeli, Λευκωσία 
December 08 2016, Semeli Hotel, Lefkosia 

 

Ονοματεπώνυμο / Name and Surname : 

 

Οργανισμός / Organization: 

 

Email: 

 

Τηλ./Tel: 

 

Fax 

 

 

 
Παρακαλώ σημειώστε με √ όπου ισχύει / Please indicate with √ to the following:  
 
Θα συμμετέχω στην εκδήλωση /I will attend the event: 
 

 

 
Θα συμμετέχω στο γεύμα / I will join the lunch: 
 

 

 
 
 

Παρακαλώ επιστρέψτε συμπληρωμένο το έντυπο συμμέτοχης στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 

Πολιτών μέσω fax στο +357 22667716 ή μέσω email στο christia.alexandrou@cea.org.cy 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα +357 22667716 ή +357 22667726 

 

Please send the participation form to the Cyprus Energy Agency via fax to +357 22667736 or via email 

to christia.alexandrou@cea.org.cy 

For further information contact us at +357 22667716 or +357 22667726 

 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας / Thank you for your interest 

mailto:christia.alexandrou@cea.org.cy
mailto:christia.alexandrou@cea.org.cy

