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Αγαπητέ κ. Ιωάννου, 

 

Θέμα: Θέσεις ΠΑΣΕΕΞΕ για τους στόχους ενεργειακής απόδοσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για το 2030 

 
Ο ΠΑΣΕΕΞΕ αφού μελέτησε την παρουσίαση που διενεργήθηκε στη συνάντηση της Ομάδας 
Εργασίας για την ενεργειακή απόδοση στα πλαίσια του Κανονισμού της Διακυβέρνησης, και τα 
ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν να τοποθετηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, υποβάλλει γραπτώς 
τις εισηγήσεις του, που συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Προώθηση των Ενεργειακών Υπηρεσιών. Να διοργανωθούν από το ΥΕΕΒΤ ειδικά 
σεμινάρια κατάρτισης προς τον τραπεζικό τομέα ώστε να γίνει κατανοητό πως η 
εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί εγγύηση στα δάνεια έργων ενεργειακής απόδοσης. Τα 
σεμινάρια κατάρτισης θα πρέπει να επικεντρώνονται στη βελτίωση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού στην αξιολόγηση έργων ενεργειακής απόδοσης. 

• Προώθηση της συνεργασίας με ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη 
εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και άλλων πλαισίων που διευκολύνουν τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης. Βελτίωση των νομοθετικών και πολιτικών 
πλαισίων για να εξασφαλιστεί ότι η χώρα είναι έτοιμη για επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης. Ο ΠΑΣΕΕΞΕ προτίθεται να υποβάλει αναλυτικό σημείωμα με τις εισηγήσεις 
του για το συγκεκριμένο θέμα σε μεταγενέστερο στάδιο. 

• Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τους επενδυτές και ενθάρρυνση των επενδύσεων 
ιδιωτικών κεφαλαίων με τη θέσπιση πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση και με τη 
διευκόλυνση των τοπικών και αναπτυξιακών τραπεζών να εφαρμόσουν πιστωτικές 
γραμμές και δάνεια για έργα ενεργειακής απόδοσης. 

• Επανεξέταση των υποχρεωτικών προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να μην απαιτείται 
διπλή και τριπλή παρακολούθηση των ίδιων ενοτήτων κατάρτισης από τους 
ενδιαφερόμενους. Επανασχεδιασμός του περιεχομένου κατάρτισης των προγραμμάτων 
ενεργειακών ελεγκτών, επιθεωρητών, ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων ώστε να υπάρχει 
μεγαλύτερη πρακτική άσκηση με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 
ΟΕΒ έχει εισηγηθεί ήδη την ετοιμασία Μελέτης. Δείτε επιστολή που στάληκε από την ΟΕΒ 
στις 29/6/18 (επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά). 

• Διασφάλιση της παροχής προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι 
τομείς έχουν πρόσβαση στο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απαιτείται για την 
αποτελεσματική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στην περίπτωση που οι Ιδιωτικοί 
Οργανισμοί παροχής κατάρτισης δεν συμπεριλαμβάνουν προγράμματα, να αναλαμβάνει 
το ΥΕΕΒΤ. 
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• Υποβοήθηση στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων μέτρησης και επαλήθευσης για τη 
διασφάλιση της συνέπειας στη μεθοδολογία, υπέρβαση των αβεβαιοτήτων όσον αφορά 
τον ποσοτικό προσδιορισμό των οφελών από επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και 
τόνωση της αυξημένης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. 

• Ευρεία χρηματοοικονομική στήριξη για έρευνα και καινοτομία ώστε οι παραγωγικές 
διαδικασίες να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις ενεργειακής 
απόδοσης και υλικών. 

• Ενημέρωση και κατάρτιση αρχιτεκτόνων και της οικοδομικής βιομηχανίας, των μηχανικών 
ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός σχεδιασμός κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας. 

• Πρέπει να απαιτηθεί βελτίωση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των συστημάτων 
φωτισμού. Αυτό πρέπει να γίνει με την εξασφάλιση ότι οι κώδικες κατασκευής θα 
προωθήσουν τη χρήση φυσικού φωτισμού και θα περιλαμβάνουν πρότυπα ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης για τα συστήματα φωτισμού. Μπορεί αυτό να περιλαμβάνει  
πληροφορίες και εκπαίδευση αρχιτεκτόνων, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, οικοδομική 
βιομηχανία, ιδιοκτήτες και διευθυντικά στελέχη. 

• Να υποστηριχτεί ο εμπορικός και ο βιομηχανικός τομέας για την εφαρμογή πρωτοκόλλων 
διαχείρισης ενέργειας, ή άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, μέσω της 
υιοθέτησης φορολογικών, επιχορηγήσεων ή άλλων κινήτρων. 

• Ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια πολιτικής για την αντιμετώπιση των φραγμών στη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης στο σχεδιασμό και τη λειτουργία βιομηχανικών 
διεργασιών, όπως ηλεκτροκινητήρες, συστήματα ζεστού νερού και ατμού και συστήματα 
συμπαραγωγής, καθώς και αυτοματισμών. Ο ΠΑΣΕΕΞΕ θεωρεί άμεση προτεραιότητα η 
υποστήριξη των επιχειρήσεων και βιομηχανιών μέσω της παροχής στοχευμένων 
κινήτρων για υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.  

• Προώθηση της συγκριτικής αξιολόγησης των ενεργειακών επιδόσεων, οι οποίες μπορούν 
εύκολα να χρησιμοποιηθούν από τις ΜΜΕ και έχουν δομηθεί έτσι ώστε να επιτρέπουν 
συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο και εντός Κύπρου. Ίσως σε αυτό να βοηθήσει το Δίκτυο 
Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

• Προώθηση της εφαρμογής του προτύπου ISO 50001 που περιλαμβάνει μια προσέγγιση 
διαχείρισης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις, επιτρέποντας 
την αντιμετώπιση μιας σειράς επιχειρησιακών προκλήσεων με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου χρηματοδότησης του. 

• Διασφάλιση της σωστής χάραξης πολιτικής, των επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, των τοπικών αρχών και των νοικοκυριών ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητή 
η αξία των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. 

• Να βελτιωθεί η στόχευση της κοινωνικής στήριξης με την αντικατάσταση των φορολογικών 
εκπτώσεων με επιχορηγήσεις ενεργειακής απόδοσης, ειδικότερα προς τον πληθυσμό σε 
ενεργειακή φτώχεια. 

• Ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών μονάδων. 

• Κατάρτιση και άλλα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των 
υπηρεσιών ενεργειακών ανακαινίσεων των κτιρίων. 

 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για διευκρινήσεις. 
 
Με εκτίμηση, 

 

 

Γιώργος Γεωργίου 
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