
 

Ενημερωτικό Δελτίο VIOLET  

 

Το VIOLET, με την ενίσχυση της πολυτομεα-

κής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών παρα-

γόντων σε διάφορες χώρες, προωθεί την 

ενεργειακή απόδοση στα παραδοσιακά και 

ιστορικά κτίρια, μέσω του σχεδιασμού νέων 

στρατηγικών, νέων νομοθετικών ρυθμίσεων 

και προτύπων. Επιπρόσθετα, δημιουργεί ένα 

δίκτυο οργανισμών από διαφορετικούς σχετι-

ζόμενους τομείς, μέσω των τοπικών Κοινο-

τήτων Πρακτικής (CoPs). Οι CoPs συνεργά-

ζονται με τις Διαχειριστικές Αρχές, τους φο-

ρείς χάραξης πολιτικής, τα πανεπιστήμια, 

τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και 

άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, για τη δη-

μιουργία ενός Σχεδίου Δράσης σχετικά με την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αυτών.  

 

Συνολικός προϋπολογισμός: € 1,300,513.00 

Χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ: 85% 

Μεγάλο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών, 
αφορά παραδοσιακά και ιστορικά κτίρια, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την ιστορία και τον 
πολιτισμό της Ευρώπης. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της ΕΕ για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον κτιριακό τομέα, τα κρά-
τη μέλη καλούνται να αναπτύξουν πολιτικές που οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των 
παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα θα διαφυλάσσεται η πολιτιστική τους 
ταυτότητα. 
 
Το VIOLET πραγματεύεται την ανάγκη αυτή, ώστε μέσω  μιας διακρατικής συνεργασίας να 
δημιουργηθούν νέες πολιτικές που θα είναι συμβατές με τις σύγχρονες απαιτήσεις για την 
ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε 
κίνδυνο η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική κληρονομιά.  Στόχος του VIOLET είναι να συνεισφέρει 
στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των κτιρίων της ΕΕ και 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.   

Τι περιέχει; 

1. Που στοχεύει το VIOLET; 

2. Στόχοι της Ευρώπης για το 2030; 

3. Το μακροπρόθεσμο όραμα του VIOLET; 

4. Διαπεριφερειακή συνεργασία 2018. 

5. 4η Συνάντηση των εταίρων του VIOLET 

& Εκδήλωση ‘EU - WISE’. 

6. Εταίροι του VIOLET . 

2ο 
Που στοχεύει το VIOLET; 

Το μακροπρόθεσμο όραμα του VIOLET: 

Στόχοι της Ευρώπης για το 2030: 
 
Η Ευρώπη θέτει 3 βασικούς στόχους για το 2030 για το κλίμα και την ενέργεια: μείωση του-
λάχιστον κατά 40% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου (από τα επίπεδα του 1990); Του-
λάχιστον  27% μερίδιο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; τουλάχιστον 27% βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης. Δεδομένου του σημαντικού ποσοστού των παραδοσιακών / ιστορι-
κών κτιρίων της ΕΕ, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια αυτά αναμένεται να 
έχει σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030.  

@VioletEUProject  

@violet_interreg  

www.linkedin.com/groups/13531753/ 

www.interregeurope.eu/violet/ 

Κρατήστε επαφή με το VIOLET! 

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα: 

https://www.facebook.com/VioletEUProject/
https://twitter.com/violet_interreg?lang=en
http://www.linkedin.com/groups/13531753/
https://www.interregeurope.eu/violet/
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1. Εκδήλωση Διαπεριφερειακής Συνεργασίας για την  
Ενεργειακή Μετάβαση στην Ευρώπη  
 
Το VIOLET, μαζί με άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 
και έχουν ως στόχο τη βελτίωση πολιτικών για την ενεργειακή 
μετάβαση στην Ευρώπη συμμετείχαν σε μια εκδήλωση  διαπεριφε-
ρειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων 
και την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την ενεργειακή 
μετάβαση στην Ευρώπη.   

Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου στη Φλωρεντία 
της Ιταλίας και συνδιοργανώθηκε από τα έργα VIOLET, REBUS και 
SET-UP. Η τοποθεσία διεξαγωγής της εκδήλωσης δεν ήταν τυχαία 
αφού η Φλωρεντία θεωρείται μια από τις σημαντικότερες πόλεις με 
ιδιαίτερο πολιτιστικό χαρακτήρα και πολλά ιστορικά κτίρια που χρί-
ζουν ιδιαίτερης προσοχής, ειδικά όταν ανακαινίζονται ενεργειακά.  
 
Η διακρατική αυτή συνάντηση ήταν υπό την εποπτεία  του Resolvo 
και υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας (EIfI-Tech). Στόχος της συνάντησης ήταν να φέρει 
κοντά 14 έργα παρόμοιας φύσης του Interreg Europe  για ένα κοι-
νό σκοπό - την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης - σε μια προ-
σπάθεια να δημιουργηθούν συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ 
των εκπροσωπούμενων έργων. Η συνάντηση συμπεριλήφθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Βδομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια και στέφθηκε 
με μεγάλη επιτυχία καθώς παρείχε ευκαιρίες για ανταλλαγή από-
ψεων και εισηγήσεων σχετικά με τις αλλαγές πολιτικής που διέ-
πουν το θέμα της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια. 
 
Η ανάγκη για καλύτερη ενεργειακή διακυβέρνηση, η καθιέρωση 
καινοτόμων μεθοδολογιών χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν 
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις καθώς επίσης και η εστίαση 
των πολιτικών στις ΑΠΕ, είναι κοινές προκλήσεις που εντοπίστη-
καν πριν από τη συνάντηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της. Χρησιμοποιώντας μια ολιστική 
προσέγγιση, η εκδήλωση πρόσφερε ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις 
από προσκεκλημένους ομιλητές, και δημιούργησε καρποφόρες 
συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Στα πλαίσια της εκδήλω-
σης πραγματοποιήθηκε επίσης ένας διαγωνισμός μεταξύ των εταί-
ρων του έργου, ο οποίος είχε ως σκοπό να   αναδείξει νέες ιδέες 
και  να αξιολογηθούν προτεινόμενες λύσεις  για τα κρίσιμα ζητή-
ματα γύρω από την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης.   

2. Διαγωνισμός υπό επιχειρησιακή μορφή  
 

 
Σημαντική στιγμή της εκδήλωσης Διαπεριφερειακής Συνεργασίας 
για την Ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη ήταν ο διαγωνισμός 
’Business case’, μια πρόκληση μεταξύ 14 διαφορετικών έργων 
στον άξονα προτεραιότητας για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, για να βρεθεί η καλύτερη επιχειρηματική περίπτωση για 
την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη.  
 
 

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να καθορίσει τις δράσεις και την 
ιεράρχηση των πρωτοβουλιών για την ενεργειακή μετάβαση της 
ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός ‘χάρτη πορείας’ για την ενεργεια-
κή μετάβαση, ο οποίος θα υποστηρίζει αποτελεσματικά τη λήψη 
αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι εταίροι του έργου χωρίστη-
καν σε ομάδες για να καθορίσουν και να παρουσιάσουν τις προτά-
σεις τους για τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης στην 
Ευρώπη. Επιπρόσθετα,  οι ομάδες επικεντρώθηκαν σε 3 σημαντι-
κούς παράγοντες μέσω συμμετοχικών εργαστηρίων: εξωτερικοί 
παράγοντες  (π.χ. οικονομική ανάπτυξη πρόσβαση στην ενέργεια 
κλπ.), δέσμευση χρήστη (π.χ. πώς να συνεργαστούν με τους χρή-
στες ενεργειακών συστημάτων και τους ενδιαφερόμενους φορείς) 
και κινητοποίηση βασικών πόρων (π.χ.. οικονομική υποστήριξη, 
ενδιαφερόμενα μέρη).  
 
Μετά την αποπεράτωση των πιο πάνω δράσεων, την  πρώτη θέση 
του διαγωνισμού κατέκτησε το έργο MOLOC, ενώ τη δεύτερη και 
Τρίτη θέση αντίστοιχα έλαβαν τα έργα REBUS και BUILD2LC. Στην 
πραγματικότητα ωστόσο όλα τα έργα είχαν σημαντική συνεισφορά, 
καθώς παρείχαν συστάσεις πολιτικής για την ενεργειακή μετάβαση 
που θα διασφαλίσουν την πρόοδο των στόχων του 2030 και ακόμα 
πιο πέρα. 

Διαπεριφερειακή συνεργασία 

Η διαδικασία ψηφοφορίας για τα 14 ευρωπαϊκά έργα και τις επιχειρηματικές 

ιδές που προτείναν.  

 

→ Για το ενημερωτικό βίντεο για την εκδήλωση πατήστε εδώ. 

→ Για τα πρακτικά της συνάντησης, πατήστε εδώ [ΕΝ]. 

Εκδήλωση Διαπεριφερειακής Συνεργασίας για την Ενεργειακή  Μετάβαση. 

Φλωρεντία, IΙταλία. 27 Ιουνίου 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=G-NPRL6Mcfc
http://www.resolvo.eu/energy-transition-interreg-180627/REPORT_ET_270618.pdf
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Καλές πρακτικές του VIOLET - Παραδείγματα από εταίρους 
1. Τα μνημεία του Middelburg  
 
Ο Δήμος του Middelburg [Ολλανδία], ο οποίος είναι εταίρος του 
έργου, σκοπεύει να είναι ενεργειακά ουδέτερος μέχρι το 2045 και 
να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες ιστορικών/παραδοσιακών κτιρίων 
να κάνουν τα κτίρια τους ενεργειακά αποδοτικά. Μια από τις ενέρ-
γειες προς την επίτευξη των στόχων τους είναι η δημιουργία γρή-
γορων, εύκολων και δωρεάν διαδικασιών αδειοδότησης για μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας σε διατηρητέα κτίρια.  
 
Παράλληλα, ο Δήμος έχει ήδη δημιουργήσει μια τέτοια διαδικασία 
για φωτοβολταϊκά και σκίαστρα, ενώ αυτήν την περίοδο αναπτύσ-
σεται η ίδια διαδικασία για την τοποθέτηση θερμομονωτικών υα-
λοπινάκων στα διατηρητέα κτίρια. Η διαδικασία αυτή βασίζεται 
στην έρευνα διαφόρων τύπων παραθύρων που υπάρχουν ήδη στα 
διατηρητέας κτίρια της περιοχής. 
 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πολέμου εκτυλίχθηκε τεραστί-
ων διαστάσεων πυρκαγιά στην πόλη του Middelburg και στα κτίρια 
τα οποία έπληξε η πυρκαγιά, έπρεπε να αντικαταστάθηκαν τα πε-
ρισσότερα παράθυρα. Επομένως, για την αδειοδότηση γίνεται πλέ-
ον διαχωρισμός μεταξύ των αυθεντικών ιστορικών παραθύρων 
και των μεταπολεμικών. Επίσης, γίνεται απογραφή των κτιρίων  τα 
οποία εξακολουθούν να έχουν τα αρχικά τους παράθυρα καθώς 
αυτά πρέπει να διατηρηθούν. Αυτά τα παράθυρα μπορούν να ενι-
σχυθούν για σκοπούς ενεργειακής απόδοσης, αλλά μόνο με υαλο-
πίνακα στο εσωτερικό μέρος, ούτως ώστε να διατηρηθούν τα αρ-
χικά παράθυρα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 
την Άνοιξη του 2019. 

2. Ενημέρωση από την Κύπρο 
 
Το  Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, εταίρος του έργου, βρίσκεται στη 
διαδικασία προετοιμασίας προκαταρτικού Σχεδίου Δράσης για το 
VIOLET, ούτως ώστε να το αξιολογήσει με την Τεχνική Συμβου-
λευτική Ομάδα του στην επόμενη συνάντηση τους.  
 
Το Σχέδιο Δράσης είναι βασισμένο σε κάποιες ευκαιρίες που έχουν 
εντοπιστεί στα πλαίσια του VIOLET και είναι απόρροια προηγούμε-
νων συναντήσεων με την Τεχνική Συμβουλευτική τους Ομάδα 
αλλά και άλλων διαπροσωπικών συναντήσεων που πραγματοποί-
ησαν. Μια από αυτές τις ευκαιρίες είναι η Νέα Οδηγία από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο - η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες  2010/31/
EΕ και 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
[δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου] - καθώς είναι η πρώτη φορά που 
προωθείται και ενθαρρύνεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης των παραδοσιακών | ιστορικών κτιρίων. Μια ακόμα σημαντική 
ευκαιρία για την Κύπρο, σε πολιτικό επίπεδο, είναι το πλάνο της 
Ομάδας Εργασίας για την Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικό-
τητα στο πλαίσιο της διακυβέρνησης για καταρτισμό του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030, αφού  
έθεσαν στους τομείς προτεραιότητας τους την Ενεργειακή ανα-
βάθμιση ιστορικών κτιρίων και άλλων κτιρίων ειδικού χαρακτήρα. 
  

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου παρουσίασε επίσης μια από τις 
πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο στα πλαίσια των θεμά-
των που πραγματεύεται το VIOLET. Συγκεκριμένα στην τελευταία 
συνάντηση εταίρων του έργου (Σεβίλλη - Οκτώβριος 2018). πα-
ρουσιάστηκαν ως Καλή Πρακτική τα οικονομικά κίνητρα για τα 
διατηρητέα κτίρια που προσφέρονται από το Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως τα οποία κίνησαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των εταί-
ρων του έργου και των Ισπανών συμμετεχόντων. Η παρουσίαση 
έθεσε τη βάση για τα επόμενα βήματα του έργου –σε επίπεδο κοι-
νοπραξίας– καθώς πολλοί από τους εταίρους έδειξαν ενδιαφέρον 
για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για αυτή την Πρακτική 
ακόμη και με επιτόπιες επισκέψεις. 

Η Μαρία Αχιλλέως από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου κατά την τελευταία 
συνάντηση εταίρων, παρουσιάζει τα οικονομικά κίνητρα για τα διατηρητέα 
κτίρια στην Κύπρο εκ μέρους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Τα 
κίνητρα αυτά με έμφαση στη μεταφορά Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων, μπορούν 
να μεταφερθούν και να προσαρμοστούν ως Καλή Πρακτική σε άλλες χώρες, 
με αποτέλεσμα την προστασία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. 

 
Για τα αποτελέσματα της πιο πάνω συνάντησης ενημερώθηκαν 
μέλη της Τεχνικής Συμβουλευτικής Ομάδας και ετοιμάστηκε επί-
σης ενημερωτικό άρθρο το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.  

Απογραφή αυθεντικών προπολεμικών παραθύρων σε διατηρητέα  

κτίρια του Δήμου του Middelburg. 

https://sway.office.com/ohoWGG9kJkFczxXY?ref=Link
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4η Συνάντηση των εταίρων του VIOLET & Εκδήλωση ‘EU - WISE’ 
Οι εταίροι του VIOLET, μαζί με ενδιαφερόμενους φορείς από περι-

φερειακές και τοπικές διοικήσεις, πανεπιστήμια, επιμελητήρια, 

οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες κ.α., συγκεντρώθηκαν στη Σεβίλ-

λη της Ισπανίας τον Οκτώβρη για την 4η συνάντηση του VIOLET 

και της εκδήλωσης ‘EU WISE’ [EUropean Workshops Involving 

Stakeholders in Energy].  

Ο συνδυασμός της εκδήλωσης με τη συνάντηση εταίρων, είχε ως 

στόχο την ανάλυση έργων και πρακτικών σε κλίμακα κτιρίων και 

πόλεων, καθώς και την εξεύρεση πιθανών συνεργειών μέσω δια-

περιφερειακής συνεργασίας. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξα-

γωγή της εκδήλωσης και η πλήρης κατανόηση των περίπλοκων 

θεμάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,  

προσφέρθηκαν επίσης υπηρεσίες διερμηνείας στα Αγγλικά, Ισπανι-

κά και Ρουμάνικα. 

 

Συμμετέχοντες παρουσίασαν παραδείγματα Καλής Πρακτικής τα 

οποία προέρχονταν από διαφορετικές χώρες και είχαν διαφορετι-

κούς τρόπους προσέγγισης, ωστόσο είχαν ένα κοινό στόχο, την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα τα σημερινά 

πρότυπα ειδικά για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.  

 

Περισσότεροι από 110 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και 

μέλη της Τεχνικής Συμβουλευτικής Ομάδας της κάθε χώρας - ε-

ταίρου, συμμετείχαν στην εκδήλωση. Η κύρια εντύπωση που μοι-

ράστηκαν οι εταίροι ήταν ότι η εκδήλωση αυτή πρόσφερε την ευ-

καιρία να δουν τι γίνεται σε άλλες χώρες και πώς αυτά μπορούν να 

εφαρμοστούν και να υιοθετηθούν στις δικές τους περιπτώσεις αν 

θεωρηθούν ως καλή πρακτική. Το κριτήριο για την αξιολόγηση 

των Καλών Πρακτικών ήταν το υφιστάμενο πλαίσιο της κάθε χώ-

ρας, οι ευκαιρίες για αναπαραγωγή των Πρακτικών σε διαφορετι-

κό πλαίσιο καθώς και η ευκολία αναπαραγωγής τους (βάση των 

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων). Μια καλή πρακτική θα πρέ-

πει γενικά να ισορροπεί το παρελθόν και το μέλλον των παραδο-

σιακών και ιστορικών κτιρίων της κάθε χώρας χωρίς να αναιρεί τις 

σημερινές συνθήκες. 

 

Παράλληλα, μέσω μιας εκπαιδευτικής περιήγησης, οι εταίροι και οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς του VIOLET είχαν την ευκαιρία να μάθουν 

περισσότερα για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο διεξαγωγής 

της εκδήλωσης, Convento de Nuestra Señora de los Reyes, με 

σκοπό την αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση του ως χώρος 

διεξαγωγής εκδηλώσεων και συνεδρίων.  

 

Στη συνέχεια, οι εταίροι περιηγήθηκαν στο παλάτι του San Telmo 

(1682) το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα ως έδρα της αυτόνομης 

κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Εκεί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν 

με την επικεφαλής αρχιτέκτονα του κτιρίου η οποία περιέγραψε το 

πλάνο για την ενσωμάτωση λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο 

κτίριο, κάτι το οποίο θα γίνει για 1η φορά στην ιστορία του κτιρίου.  

 

Οι περιηγήσεις έδειξαν πως οι εταίροι θα μπορούσαν να εφαρμό-

σουν μια πολυτομεακή προσέγγιση που να συμβαδίζει με τις από-

ψεις του VIOLET για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στα 

ιστορικά και παραδοσιακά κτίρια.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ‘Convento de Nuestra Señora de los 

Reyes’, ένα κτίριο το οποίο αρχικά λειτουργούσε ως μοναστήρι και στην συνέ-

χεια αγοράστηκε από την τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, αποκαταστάθη-

κε και πλέον χρησιμοποιείται ως χώρος για συνέδρια και εκδηλώσεις.   

4η Συνάντηση των εταίρων του VIOLET & Εκδήλωση ‘EU - WISE’, στη Σεβίλ-

λη τον Οκτώβριο του 2018. Για περισσότερο υλικό πατήστε εδώ. 

Οι εταίροι του έργου στο παλάτι του San Telmo (1682) το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα ως έδρα της αυτόνομης κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. 

https://www.youtube.com/watch?v=21K1r0s6krA
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Εταίροι του VIOLET  

Μαρία Αχιλλέως 

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου 

E-mail: maria.achilleos@cea.org.cy  

Επικοινωνία για την Κύπρο: 

Μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας 5 περιοχών με 

διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και ενός εμπειρογνώμονα 
εταίρου, το  VIOLET προωθεί μια πολυτομεακή και ολοκλη-

ρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού που ενώνει οργανισμούς 

υπεύθυνους για την ενεργειακή απόδοση και πολιτιστική 

κληρονομιά σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

 

Χάρτης των εταίρων του έργου: 

Γνωρίστε τους εταίρους 
 

South-East Regional Development Agency (Ρουμανία):  Ο επικεφαλής του 

έργου, ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός  κοινής ωφέ-

λειας υπεύθυνος  για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της αναπτυ-

ξιακής πολιτικής στη νοτιοανατολική περιοχή της Ρουμανίας. 

 

European Institute for Innovation - Technology (Γερμανία): Επιστημονική 

οργάνωση που υποστηρίζει την προσαρμογή περιοχών στον ταχύ ρυθμό 

ανάπτυξης σε διάφορους τομείς. 

 

Cyprus Energy Agency - Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου: Μη κυβερνητικός μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που συμβάλλει ενεργά  στην εξοικονόμηση  

ενεργειακών πόρων και στην ποιότητα ζωής.  

 

The Public Enterprise for Social Housing and Refurbishment in Andalusia 

(Ισπανία):  Δημόσια υπηρεσία στέγασης που επικεντρώνεται στη βελτίωση 

και αναβάθμιση της συμμετοχής και οργάνωσης σχεδόν 85,000 κατοικιών. 

 

Middelburg Municipality (Ολλανδία): Δήμος στη νοτιοδυτική ακτή της Ολ-

λανδίας (επαρχία Zeeland) με 1300 διατηρητέα μνημεία / κτίρια. 

 

Local Energy Agency of the Bordeaux metropolis and the Gironde 

(Γαλλία): Υποστηρίζει την εφαρμογή πολιτικών για την ενέργεια και το κλί-

μα, με προσφορά εμπειρογνωμοσύνης για τους τοπικούς φορείς. 

Πληροφορίες των εταίρων του έργου 

Συνεργάτης Χώρα Επαφή 

South-East Regional Development Agency [Επικεφαλής] Ρουμανία 
Nina Irimia 

+40 339732414 

European Institute for Innovation - Technology  Γερμανία 
Chris Ashe 

+49 4791 82049-0 

Cyprus Energy Agency - Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου Κύπρος 
Maria Achilleos 

+357 22667716 

The Public Enterprise for Social Housing and Refurbishment in An-

dalusia 
Ισπανία 

Esther Castillo Domínguez-Adame 

+34 955 405 385  

Middelburg Municipality  Ολλανδία  
Annet Hannewijk 

+31 118 675000 

Local Energy Agency of the Bordeaux metropolis and the Gironde Γαλλία 
Valérie Degrange 

+33 (0)556 0053 38 

mailto:maria.achilleos@cea.org.cy

