ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου
για την Ενέργεια και το Κλίμα
Διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου
16 Ιουνίου 2022
9.00 - 13.45 ώρα Κύπρου
8.00 - 12.45 ώρα Βρυξελλών
Διαδικτυακό συνέδριο
Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά και Ελληνικά
με ταυτόχρονη διερμηνεία

Εναρκτήρια συνεδρία 9.00 - 9.30
•

9.00 - 9.05

Εναρκτήρια παρέμβαση
Jan Geiss, Γενικός Γραμματέας, EUFORES

•

9.05 – 9.10

Εισαγωγική ομιλία
Aννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων –
οπτικογραφημένο μήνυμα

•

9.10 – 9.15

Εισαγωγική ομιλία
Ciaran Cuffe, Mέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ομάδα των
Πρασίνων – Πρόεδρος του EUFORES

•

9.15 – 9.20

Ενεργειακή Κρίση - Ευκαιρία ή πρόκληση για τη Νεολαία
Ορέστης Μάτσας, Συντονιστής της Πρωτοβουλίας για φύτευση
100,000 δέντρων στην Πάφο
Μαρία Κόλα, νεαρή ακτιβίστρια για το κλίμα από την Κύπρο

•

9.20 – 9.30

Ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής
απόδοσης στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου και η
ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας
Σταύρος Παπαδούρης, Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Κίνημα
Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών
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1η συνεδρία: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση 9.30 - 10.20
Καθορισμός των φιλόδοξων στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την
ενεργειακή απόδοση στην Κύπρο
Στη συνεδρία θα παρουσιαστεί η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
την ενεργειακή απόδοση στην Κύπρο και οι τρόποι διαχείρισής τους μέσω των Εθνικών Σχεδίων για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο
Ανάκαμψης. Η συνεδρία αποσκοπεί στη σκιαγράφηση του σκηνικού, ως έχει σήμερα, και στη συζήτηση
γύρω από την ανάπτυξη πολιτικών για το σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής
απόδοσης του μέλλοντος στην Κύπρο.

Πρόεδρος: Jan Geiss, Γενικός Γραμματέας, EUFORES
Ομιλίες
•

9.30 – 9.40

Ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής
απόδοσης για μια βιώσιμη ανάκαμψη και οικονομία στην Κύπρο
Χαράλαμπος Ρούσος, Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας, Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

•

9.40 – 9.50

Η επείγουσα ανάγκη για σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής
ενεργειακής πολιτικής στην Κύπρο
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Περιβάλλοντος

•

9.50 – 10.00

Το νομοθετικό πλαίσιο ως εργαλείο για την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Χρύσης Παντελίδης, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας, ΔΗΚΟ

•

10.00 – 10.10

Οι προκλήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης για την
ενοποίηση και ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος ενέργειας:
Ειδική αναφορά στην Κύπρο
Hans van Steen, Κύριος Σύμβουλος για μια ενιαία στρατηγική
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς επίτευξη του στόχου του 2050
για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10.10 – 10.20

Ερωτήσεις και απαντήσεις

10.20 – 10.30 Διάλειμμα
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2η συνεδρία: Ενεργειακή απόδοση 10.30 – 11.20
Εφαρμογή της πολιτικής ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ στην Κύπρο
Η συγκεκριμένη συνεδρία πραγματεύεται επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής πολιτικών
ενεργειακής απόδοσης στην Κύπρο και καλές πρακτικές για ενίσχυση των επενδύσεων. Η συνεδρία
διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου Energy-Efficiency-Watch 4 κι έχει ως στόχο τη διερεύνηση των
συνθηκών και της επιχειρηματολογίας που οδηγούν σε αποτελεσματικές πολιτικές.

Πρόεδρος: Jan Geiss, Γενικός Γραμματέας, EUFORES
•

10.30 – 10.40

Το πράσινο σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας και την
αναβάθμιση κατοικιών
Νίκος Χατζηνικολάου, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

•

10.40 – 10.50

Το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ενεργειακής απόδοσης στην
Κύπρο
Σούλλα Καρρά, Εμπειρογνώμονας σε θέματα κτιρίων, Ενεργειακό
Γραφείο Κύπρου – ΕΓΚ

•

10.50 - 11.00

Καθορισμός οικονομικά αποδοτικών μέτρων ενεργειακής
απόδοσης σε κτίρια
Απόστολος Μιχόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Εργαστήριο
Ενέργειας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων, Πανεπιστήμιο
Κύπρου

•

11.00 - 11.10

Έργα διασυνοριακής συνεργασίας για εξοικονόμηση ενέργειας
στα δημόσια κτίρια στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Κωνσταντία Κωνσταντίνου, Λειτουργός Προγραμματισμού Α’,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

11.10 – 11.20 Ερωτήσεις και απαντήσεις
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3η συνεδρία: Ενεργειακή απόδοση 11.20 – 12.15
Ευνοϊκοί παράγοντες και εμπόδια στην εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης στην
Κύπρο
Το έργο Energy-Efficiency-Watch 4 επιχειρεί να ενισχύσει την κατανόηση του εθνικού διαλόγου και των
κινήτρων που αφορούν πολιτικές και ορθές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης. Η συνεδρία εστιάζει σε
αφηγήματα με επιρροή στην Κύπρο. Η συζήτηση θα περιλαμβάνει την προκαταρκτική
ανατροφοδότηση των επιχειρηματικών φορέων που συμμετείχαν στο έργο.

Πρόεδρος: Jan Geiss, Γενικός Γραμματέας, EUFORES

•
•

•

11.20 – 11.30

Ιστορίες επιτυχίας για μια αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών
στην Κύπρο
Daniel Becker, Διευθυντής, Guidehouse

•

11.30 – 11.40

Πληροφόρηση από την Κύπρο αναφορικά με τα εμπόδια στην
ανάπτυξη της ενεργειακής απόδοσης
Ronald Diab, Διευθύνων Σύμβουλος, Energy Efficiency Group – EEG
– οπτικογραφημένο μήνυμα

•

11.40 – 12.00

Πάνελ εμπειρογνωμόνων
Συντονιστής: Daniel Becker, Διευθυντής, Guidehouse

Κατερίνα Πιριπίτση, Εμπειρογνώμονας Ενεργειακής Απόδοσης, Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας
Φάνος Καραντώνης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Κύπρου – ΣΕΑΠΕΚ
12.00 - 12.15 Ερωτήσεις και απαντήσεις
12.15 – 12.30 Διάλειμμα

Οι συνεδρίες 1, 2 και 3 διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου Energy Efficiency Watch 4. Το έργο EnergyEfficiency-Watch 4 (EEW4) είναι μια δράση συντονισμού και υποστήριξης, υπό το Πρόγραμμα OΡΙΖΟΝΤΑΣ
2020, που στοχεύει στην υποστήριξη φορέων χάραξης πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ για βελτίωση του
βαθμού επιτυχούς εφαρμογής των μέσων πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση, συμβάλλοντας έτσι στην
επίτευξη του στόχου της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση.
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4η συνεδρία: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 12.30 - 13.45
Ανοικτή συζήτηση: Προς ένα νέο και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα στην Κύπρο
Η συνεδρία αποσκοπεί στη συζήτηση των οικονομικών και χρηματοδοτικών ευκαιριών για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στην Κύπρο. Αναδεικνύει τις τάσεις του νέου
ενεργειακού συστήματος, καινοτόμες πρωτοβουλίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα από διάφορους
κλάδους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προκλήσεις του παραδοσιακού ενεργειακού συστήματος
και διαμορφώνουν το μελλοντικό ενεργειακό σύστημα της Κύπρου.

Πρόεδρος: Jan Geiss, Γενικός Γραμματέας, EUFORES
•

12.30 - 12.40

Η κυπριακή οικονομική προοπτική για την ενεργειακή απόδοση
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την επίτευξη ενός
κλιματικά ουδέτερου ενεργειακού συστήματος
Μάριος Παναγίδης, Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας – οπτικογραφημένο μήνυμα

•

12.40 - 13.30

Πάνελ εμπειρογνωμόνων
Συντονιστής: Jan Geiss, Γενικός Γραμματέας, EUFORES

•

Νατάσα Ιωάννου, Λειτουργός Εκστρατειών για την Ενέργεια και την Απαλλαγή από τα
Ορυκτά Καύσιμα, Φίλοι της Γης Κύπρου
Βενιζέλος Ευθυμίου, Πρόεδρος, Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακής Αειφορίας, Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Μαρίνα Ζεβεδαίου, Διευθύντρια, The Aspen Trust Group
Ersin Tek, Εκτελεστικός Διευθυντής, Greenpeace Μεσογείου

•
•
•

13.30 – 13.40 Ερωτήσεις και απαντήσεις
• 13h40 - 13h45

Καταληκτικά σχόλια
Jan Geiss, Γενικός Γραμματέας, EUFORES
Μπορείτε επίσης

να παρακολουθήσετε την εκδήλωση σε ζωντανή μετάδοση στο
κανάλι EUFORES Youtube Channel
να μοιραστείτε, να κάνετε like ή να σχολιάσετε την εκδήλωση στο
twitter χρησιμοποιώντας το @EUFORES_EU
να δείτε το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του EUFORES για τα Εθνικά Κοινοβουλευτικά
Εργαστήρια
να γίνετε πλήρες μέλος του EUFORES
Για ερωτήσεις σχετικά με την εκδήλωση ή τα μέλη μας, επικοινωνήστε μαζί μας:
rachelle.hajjar@eufores.org
Το έργο EEW4 έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 847153. Η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συντάκτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχει.
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