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Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο του έργου STRATENERGY πραγματοποιήθηκε η 4η Εταιρική Συνάντηση της ομάδας 

(διαδικτυακά) την Δευτέρα και Τρίτη 2 & 3 Νοεμβρίου 2020, που διοργανώθηκε από τον Δήμο 

Ανατολικής Σάμου με την συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους Δικαιούχους καθώς και της 

Project Officer από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.  

Η συνάντηση αφορούσε τα παραδοτέα των Πακέτων εργασίας 1, 2, 3 και 4 και συμμετείχαν 

εκπρόσωποι από τον Κύριο Δικαιούχο του έργου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας Κύπρου, αλλά και από τους υπόλοιπους Δικαιούχους, την Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (ΚΑΠΕ), την 

Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Θήρας, τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, τον Δήμο Κω καθώς και την 

Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Microsoft 365 Teams. 

 

Ατζέντα 4ης συνάντησης της ομάδας έργου 

Η ημερήσια διάταξη της Συνάντησης για την 1η ημέρα περιλάμβανε τα εξής:  

• ΠΕ1 - Διαχείριση & Συντονισμός Έργου: 

− Παρουσίαση από  τον Κύριο Δικαιούχο - Επικεφαλή Εταίρο  του έργου STRATENERGY, 

ήτοι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – ΥΕΕΒ,  του ΠΕ1.  

− Παρουσίαση από ΑΝΕΛ σχετικά με την εξέλιξη της οικονομικής διαχείρισης του έργου. 

− Συζήτηση μεταξύ όλων των Δικαιούχων για τα εκκρεμή θέματα  της Διαχείρισης 

(αναφορές προόδου, εξακριβωτές δαπανών για τους Έλληνες εταίρους, κλπ) 

• ΠΕ4: Στρατηγικά Έργα για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Εμβληματικά Δημόσια Κτίρια: 

− Παρουσίαση από  Κύριο Δικαιούχο του παραδοτέου Π.4.1.1.  

− Παρουσίαση από Περιφέρεια Κρήτης του παραδοτέου Π.4.4.1. 

− Παρουσίαση από Δήμο Θήρας του παραδοτέου Π.4.5.1 

− Παρουσίαση από Δήμο Ανατολικής Σάμου του παραδοτέου Π.4.6.1 

− Παρουσίαση από Δήμο Κω του παραδοτέου Π.4.7.1  
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− Παρουσίαση από ΚΑΠΕ των παραδοτέων Π.4.3.2 και Π.4.3.3. 

Η 2η ημέρα της συνάντησης περιλάμβανε τα εξής θέματα: 

• ΠΕ2 – Δημοσιότητα και Πληροφόρηση: 

− Παρουσίαση από ΑΝΕΛ της προόδου των δράσεων δημοσιότητας 

− Συζήτηση μεταξύ όλων των Δικαιούχων για τις υλοποιηθείσες δράσεις και τις δράσεις σε 

εκκρεμότητα. 

• ΠΕ 3 - Ωρίμανση του Κοινού Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελλάδας - Κύπρου για Αποδοτική 

Χρήση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια  με ορίζοντα το 2030: 

− Παρουσίαση από το ΚΑΠΕ της διαδικτυακής εφαρμογής www.strat-energy.eu  

• Συνεδρίαση του Steering Committee του Έργου (Αποφάσεις και Επόμενα Βήματα) 

 

Περιεχόμενο και Αποφάσεις 

Στόχος της 4ης Εταιρικής Συνάντησης της ομάδας έργου του STRATENERGY ήταν η παρουσίαση 

της προόδου των Παραδοτέων από τους εταίρους και η συζήτηση κρίσιμων θεμάτων του έργου. 

Παράλληλα, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για τα πιλοτικά έργα Ελλάδας – Κύπρου και για 

άλλες σημαντικές δράσεις του έργου STRATENERGY. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ιδιαίτερη αναφορά 

στην πλατφόρμα του STRATENERGY και στο πώς η πλατφόρμα αυτή θα συμβάλλει στην 

κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων και θα αξιοποιηθεί περαιτέρω από Φορείς του 

Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα για την ενσωμάτωση της ΑΧΕ στα Δημόσια Κτίρια. Στο 

τελευταίο μέρος της συνάντησης έγινε συνεδρίαση του Steering Committee του έργου, σχετικά 

με τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων του έργου. 

Πιο αναλυτικά, την πρώτη μέρα, παρουσιάστηκε αρχικά η εξέλιξη του έργου και αναφέρθηκε η 

παράταση μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Η ΑΝΕΛ εκ μέρους του Κύριου Δικαιούχου έδωσε στοιχεία 

στους άλλους συμμετέχοντες για την εξέλιξη της οικονομικής διαχείρισης του έργου 

(επισυνάπτεται η παρουσίαση). Οι Δικαιούχοι Φορείς, συζήτησαν για τα εκκρεμή θέματα της 

Διαχείρισης και για την εξέλιξη των αναφορών προόδου και των εξακριβωτών δαπανών. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν στην εξέλιξη των έργων σε κάθε περιοχή. Συγκεκριμένα: 

1. Το έργο του Δήμου Θήρας στον παιδικό σταθμό της επισκοπής έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.  

http://www.strat-energy.eu/
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2. Ο Δήμος Κω, έχει ολοκληρώσει μεγάλο μέρος των εργασιών στο Γυμνάσιο/Λύκειο και στο 

κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών και αναμένει την ολοκλήρωση του μέχρι το τέλος του έτους.  

3. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου βρίσκεται στην ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου μέχρι το τέλος 

του χρόνου.  

4. Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε το πιλοτικό της έργο (επισυνάπτεται η παρουσίαση) που 

έχει υπογράψει σύμβαση με τον ανάδοχο και δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση του τμήματος 

του STRATENERGY μέχρι την άνοιξη του 2021.  

5. Τα έργα στην Κύπρο αναμένεται να δημοπρατηθούν και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται 

μέχρι την άνοιξη του 2021.  

Στη συνέχεια το ΚΑΠΕ, παρουσίασε την μεθοδολογία των παραδοτέων 4.3.2 και 4.3.3 που 

αφορούν τη συλλογή στοιχείων αρχικής και τελικής κατάστασης από τους δικαιούχους για τα 

επιδεικτικά έργα και την μεθοδολογία αξιολόγησης των επεμβάσεων και προσδιορισμού των 

δεικτών απόδοσης/εξοικονόμησης (επισυνάπτεται η παρουσίαση).  

Το ΚΑΠΕ, ζήτησε από τους δικαιούχους συγκεκριμένα στοιχεία, απαραίτητα για την σωστή 

ολοκλήρωση των παραδοτέων, όπως λογαριασμούς ηλεκτρικών καταναλώσεων, πετρελαίου και 

περιγραφές των επεμβάσεων. Επίσης τόνισε την αναγκαιότητα της συλλογής και αποστολής των 

καταγραφών από τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. 

Συγκεκριμένα από τον κάθε Δικαιούχο που υλοποιεί πιλοτικά έργα ζητήθηκαν τα παρακάτω: 

• Για τα επιδεικτικά έργα της Κύπρου ζητήθηκε συμπληρωμένο το έγγραφο καταγραφής της 

τελικής κατάστασης των κτιρίων μετά τις επεμβάσεις με λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές. 

Ζητήθηκαν οι λογαριασμοί Η/Ε για όλο το 2020 μέχρι τον τελευταίο λογαριασμό. Ειδικά για 

τα κτήρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Λεμεσού πρέπει να αποσταλούν οι λογαριασμοί για τα 

περασμένα 3-4 έτη. Από το Δήμο Αθηένου και το Δήμο Αγίου Δομετίου ζητήθηκαν τα 

τιμολόγια προμήθειας πετρελαίου (καταναλώσεις) για την χειμερινή σεζόν 2019-2020. Τέλος 

μετά την υλοποίηση των επιδεικτικών έργων, χρειάζονται να συγκεντρωθούν οι λογαριασμοί 

Η/Ε και οι καταγραφές καταναλώσεων από τους μετρητές που θα εγκατασταθούν. Επίσης να 

αποστείλουν το νέο ενεργειακό Πιστοποιητικό της τελικής κατάστασης αφού ολοκληρωθούν 

τα έργα. 

• Από την Περιφέρεια Κρήτης ζητήθηκαν για το Κτίριο της Περιφέρειας, οι λογαριασμοί 

ηλεκτρικής ενέργειας των περασμένων 3-4 ετών. Μετά την υλοποίηση του επιδεικτικού 

έργου και μέχρι το τέλος του Προγράμματος, το ΚΑΠΕ ζήτησε τις καταγραφές από το σύστημα 

BEMS, που θα εγκατασταθεί, και θα καταγράφει τις καταναλώσεις ανά τελική χρήση. Επίσης 

ζητήθηκαν οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας για το ίδιο χρονικό διάστημα. 
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• Από το Δήμο Θήρας ζητήθηκαν για τον Παιδικό Σταθμό της Επισκοπής: οι λογαριασμοί Η/Ε 

των περασμένων 3-4 ετών, καθώς και τα τιμολόγια προμήθειας πετρελαίου 

(καταναλώσεις)  για το ίδιο χρονικό διάστημα. Μετά την υλοποίηση του επιδεικτικού έργου 

και μέχρι το τέλος του Προγράμματος, το ΚΑΠΕ ζήτησε τις καταγραφές από το μετρητή 

ηλεκτρικής ενέργειας του ΓΠΧΤ, και τις καταναλώσεις της αντλίας θερμότητας, καθώς και 

τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου ζητήθηκαν: οι λογαριασμοί Η/Ε των περασμένων 3-4 ετών, 

καθώς και τα τιμολόγια προμήθειας πετρελαίου (καταναλώσεις)  για το ίδιο χρονικό 

διάστημα. Μετά την υλοποίηση του επιδεικτικού έργου και μέχρι το τέλος του 

Προγράμματος, το ΚΑΠΕ ζήτησε τις καταγραφές από το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του 

ΓΠΧΤ και τον μετρητή που θα εγκατασταθεί στην αντλία θερμότητας, καθώς και τους 

λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Από το Δήμο της Κω, ζητήθηκαν: Για το Κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας οι λογαριασμοί 

Η/Ε  των περασμένων 3-4 ετών, καθώς και τα τιμολόγια προμήθειας πετρελαίου 

(καταναλώσεις)  για το ίδιο χρονικό διάστημα. Μετά την υλοποίηση του επιδεικτικού έργου 

και μέχρι το τέλος του Προγράμματος, το ΚΑΠΕ ζήτησε τις καταγραφές από το μετρητή 

ηλεκτρικής ενέργειας του ΓΠΧΤ και τον μετρητή που θα εγκατασταθεί στην αντλία 

θερμότητας. Για το Γυμνάσιο/Λύκειο Αντιμάχειας, ζητήθηκαν οι λογαριασμοί ηλεκτρικής 

ενέργειας και τα τιμολόγια πετρελαίου των περασμένων 3-4 ετών μέχρι την υλοποίηση του 

επιδεικτικού. Στη συνέχεια οι καταγραφές του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του ΓΠΧΤ και 

τα τιμολόγια πετρελαίου, μετά την υλοποίηση των έργων  και για το υπόλοιπο διάστημα 

μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, η Project Officer από την Κοινή Γραμματεία του 

Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 έκανε συστάσεις στους Δικαιούχους, για 

την πιστοποίηση των δαπανών, για τους εξωτερικούς εξακριβωτές και για τις παραλείψεις και 

καθυστερήσεις που υπάρχουν.  

Ο Κάθε Δικαιούχος ανέφερε την κατάσταση διαχείρισης του.  

Συγκεκριμένα: 

ΚΔ/ΥΕΕΒ:  Έχουν υποβληθεί δύο δελτία δαπανών  και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 

€101.500,33.  

Δ2/ΑΝΕΛ: Έχουν υποβληθεί 4 δελτία δαπανών και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 

€67.870,06.  
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Δ3/ ΚΑΠΕ: Έχουν υποβληθεί 5 δελτία δαπανών και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 

€132.582,21. Μέχρι τις 20/12 αναμένεται να πιστοποιηθούν επιπλέον δαπάνες ~58,000€ ενώ οι 

τελικές δαπάνες θα πιστοποιηθούν μέχρι το τέλος της Πράξης.  

Δ4/ Περιφέρεια Κρήτης: Έχει υποβληθεί ένα δελτίο δαπανών και αναμένεται να πιστοποιηθούν 

δαπάνες ύψους €30.184,00. Μέχρι τις 20/12 αναμένεται να ανέβουν επιπρόσθετες δαπάνες 

~100χιλ € και θα γίνει προσπάθεια να πιστοποιηθούν.  

Δ5/Δήμος Θήρας: Έχει υποβληθεί ένα δελτίο δαπανών με δαπάνες ύψους €24.664,94. Μέχρι τις 

20/12 θα ανέβουν και άλλες δαπάνες στο ΟΠΣ και αναμένεται να πιστοποιηθούν δαπάνες 

~273χιλ €. 

Δ6/ Δήμος ΑΝ. Σάμου: Έχει υποβληθεί ένα δελτίο δαπανών και αναμένεται με δαπάνες ύψους 

€17.700,00. Μέχρι τις 20/12 θα ανέβουν και άλλες δαπάνες στο ΟΠΣ και αναμένεται να 

πιστοποιηθούν δαπάνες ~46χιλ €. 

Δ7/Δήμος Κω: Έχει υποβληθεί ένα δελτίο δαπανών με δαπάνες ύψους €19.271,36. Μέχρι τις 

20/12 θα ανέβουν και άλλες δαπάνες στο ΟΠΣ και αναμένεται να πιστοποιηθούν δαπάνες 

~142χιλ €. 

Δ8/ ΕΝΠΕ: Δεν έχει υποβληθεί κανένα δελτίο δαπανών. Μέχρι τις 20/12 θα ανέβουν δαπάνες 

στο ΟΠΣ και αναμένεται να πιστοποιηθούν δαπάνες ~50χιλ € (με την προϋπόθεση ότι έχει 

ολοκληρωθεί η έγκαιρη αποστολή και έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή του τρόπου 

διαχείρισης εκείνων των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και καλυφθεί από ίδιους πόρους 

της ΕΝΠΕ, ενέργεια απαραίτητη για την εκκίνηση από τον επαληθευτή του προκαταρκτικού 

ελέγχου των οικονομικών πληροφοριών από τον που θα υποβληθούν στη Δ.Α. για πιστοποίηση). 

 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από τα στελέχη του ΚΑΠΕ η διαδικτυακή εφαρμογή του 

STRATENERGY (www-strat-energy.eu) με το εργαλείο αποφάσεων για τις γνώσεις πάνω στο 

νομικό πλαίσιο των επεμβάσεων ΑΠΕ και ΕΞΕ και το «Έμπειρο Εργαλείο» που εξετάζει και 

εμπλουτίζει τις γνώσεις των ενδιαφερομένων πάνω στις επεμβάσεις ΑΠΕ και ΕΞΕ. Ακολούθησε 

ζωντανή επίδειξη των 2 εργαλείων. Επισυνάπτεται στο Παράρτημα οι παρουσιάσεις του ΚΑΠΕ.  

Δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση να εξηγηθεί η ωρίμανση του Κοινού Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Ελλάδας - Κύπρου για Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια  με ορίζοντα το 2030 καθώς 

και το εξαιρετικά σημαντικό αποτέλεσμα που είναι η Διαδικτυακή Εφαρμογή www.strat-

energy.eu 

http://www.strat-energy.eu/
http://www.strat-energy.eu/
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Τέλος συμφωνήθηκε η τήρηση των συστάσεων από την Διαχειριστική Αρχή και η διοργάνωση 

της επόμενης (5ης) συνάντησης των Δικαιούχων το Δεκέμβρη ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδος της 

Πράξης. 
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STRATENERGY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

α/α Ιδιότητα Δικαιούχος email 

1 Στέλλα Τομάζου Κοινή Γραμματεία stomazou@dgepcd.gov.cy 

2 Αγγέλα Καζάκου Δήμος Ανατολικής Σάμου akazakou04@gmail.com 

3 Βαγγέλης Μαχαίρας Δήμος Ανατολικής Σάμου egdelonis@yahoo.gr 

4 
Γιάννης Θωμά 

Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας ithoma@meci.gov.cy 

5 
Ευάγγελος Στουγιάννης 

Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας estougiannis@meci.gov.cy 

6 
Μαρία Μαλλή 

Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Λευκωσίας mmalli@anel.com.cy 

7 
Παναγιώτης Μουντούκος 

Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Λευκωσίας pmountoukos@anel.com.cy 

8 Κώστας Πατλιτζιάνας ΚΑΠΕ kpatli@cres.gr 

9 Λουκάς Γαβριήλ ΚΑΠΕ gavriil@cres.gr 

10 Μανώλης Μαλλιωτάκης ΚΑΠΕ m.malliotakis@cres.gr 

11 Μαρία Ντιώνια ΚΑΠΕ mariad@cres.gr 

12 Ελένη Πλουμίδη Περιφέρεια Κρήτης eleniploumidi@crete.gov.gr  

13 Εμμανουήλ Φασουλάκης Περιφέρεια Κρήτης thme-ty@crete.gov.gr 

14 Ελένη Τζαγκαράκη Περιφέρεια Κρήτης  etzagar@crete.gov.gr 

15 Εμμανουήλ Σπιθάκης Περιφέρεια Κρήτης spithakis@crete.gov.gr 

16 Σοφία Κίτσου  Δήμος Θήρας sofia.kitsou@gmail.com 

17 Ευδαίμων Ιωάννης Δήμος Θήρας gg@thira.gov.gr 

18 Ζωή Φύτρου Δήμος Θήρας zoi.fytrou@thira.gov.gr 

19 Ζαμπέλα Φύτρου Δήμος Θήρας zabela.fitrou@thira.gov.gr 

20 Δημήτρης Ποιμενίδης Δήμος Θήρας dimitris.pimenidis@thira.gov.gr 

21 Κέλλυ Νομικού Δήμος Θήρας kely_nmk@hotmail.gr 

22 Ιωάννης Λαμπράκης Δήμος Θήρας sym@thira.gov.gr 

23 Φλώρα Αναπλιώτη Δήμος Θήρας flora.anaplioti@thira.gov.gr  

24 Βασίλειος Πράπας Δήμος Θήρας vgprapas@gmail.com 

25 Ιωάννης Λειβερέτος Δήμος Θήρας thira.strat@gmail.com 

26 Γεωργίς Κασσιώτη Δήμος Κω g.kassioti@kos.gr 

27 Αθηνά Καραναστάση Δήμος Κω a.karanastasi@kos.gr 

28 Γιάννης Μαυρολέων Δήμος Κω g.mauroleon@kos.gr 

29 Μανώλης Καλαιζής Δήμος Κω m.kalaizis@kos.gr 

30 Γιώργος Γράβαρης  ΕΝΠΕ ggravaris@enpe.gr. 

mailto:stomazou@dgepcd.gov.cy
mailto:akazakou04@gmail.com
mailto:egdelonis@yahoo.gr
mailto:ithoma@meci.gov.cy
mailto:estougiannis@meci.gov.cy
mailto:mmalli@anel.com.cy
mailto:pmountoukos@anel.com.cy
mailto:kpatli@cres.gr
mailto:lgavriil@cres.gr
mailto:m.malliotakis@cres.gr
mailto:mariad@cres.gr
mailto:eleniploumidi@crete.gov.gr
mailto:thme-ty@crete.gov.gr
mailto:spithakis@crete.gov.gr
mailto:sofia.kitsou@gmail.com
mailto:gg@thira.gov.gr
mailto:zoi.fytrou@thira.gov.gr
mailto:zabela.fitrou@thira.gov.gr
mailto:dimitris.pimenidis@thira.gov.gr
mailto:kely_nmk@hotmail.gr
mailto:sym@thira.gov.gr
mailto:flora.anaplioti@thira.gov.gr
mailto:vgprapas@gmail.com
mailto:thira.strat@gmail.com
mailto:g.kassioti@kos.gr
mailto:a.karanastasi@kos.gr
mailto:g.mauroleon@kos.gr
mailto:m.kalaizis@kos.gr
mailto:ggravaris@enpe.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Επιτυχής διοργάνωση της 4ης διαδικτυακής συνάντησης της συντονιστικής ομάδας του 

έργου STRATENERGY 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η διαδικτυακή συνάντηση της συντονιστικής ομάδας του έργου 

STRATENERGY, την Δευτέρα και Τρίτη 2 & 3 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”. Την συνάντηση διοργάνωσε ο Δήμος 

Ανατολικής Σάμου και συντόνισε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 

που είναι ο Τεχνικός Εταίρος στην Πράξη STRATENERGY. 

Στόχος της συνάντησης, ήταν η παρουσίαση της προόδου των Παραδοτέων από τους εταίρους και η 

συζήτηση κρίσιμων θεμάτων του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην πλατφόρμα 

του STRATENERGY www.strat-energy.eu και στο πώς η πλατφόρμα αυτή θα συμβάλλει στην 

κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και θα αξιοποιηθεί περαιτέρω από Φορείς του 

Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα για την ενσωμάτωση της Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας 

(ΑΧΕ) στα Δημόσια Κτίρια μέχρι το 2030. 

Σημειώνεται ότι, η εφαρμογή μέτρων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) στους Φορείς του 

δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα αποτελούν μια κορυφαία προτεραιότητα, ώστε να 

επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το έργο STRATENERGY υποστηρίζει 

συγκεκριμένες και βιώσιμες λύσεις, συμβάλλοντας στην προτυποποίηση του «πλαισίου σχεδιασμού 

εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια», ώστε να καλύπτονται όλες οι τυπολογίες / χρήσεις / περιπτώσεις 

των κτιρίων για να εφαρμοστεί από κάθε Φορέα του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο STRATENERGY μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

των Προγραμμάτων Interreg  Ελλάδα- Κύπρος http://greece-cyprus.eu/ στην Ενότητα “Έργα”, καθώς 

και την διαδικτυακή πλατφόρμα http://strat-energy.eu/. 

Ενδεικτικές Φωτογραφίες: 

http://www.strat-energy.eu/
http://greece-cyprus.eu/
http://strat-energy.eu/

