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Ενεργειακή ανανέωση της Κύπρου 
 
Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το σχέδιο REPowerEU, ως απάντηση στις δυσχέρειες 
και τη διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκλήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην 

Ουκρανία.  

 
Το σχέδιο REPowerEU αφορά το μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης, ο οποίος 

επείγει λόγω ανάγκης τερματισμού της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και της 
αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο REPowerEU μπορούν να 

ανταποκριθούν στο φιλόδοξο αυτό στόχο, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της διαφοροποίησης του 
ενεργειακού εφοδιασμού και της επιταχυνόμενης ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 

αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στις κατοικίες, στη βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή. 

 
Ο πράσινος μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης θα βοηθήσει στην οικονομική 

ανάπτυξη, θα ενισχύσει την ασφάλεια, την κλιματική σταθερότητα και τη βιομηχανική υπεροχή της 
Ευρώπης και θα την θέσει σε πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Ο Μηχανισμός 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) ως ο βασικός πυλώνας του σχεδίου REPowerEU, στηρίζει τον 

συντονισμένο σχεδιασμό και χρηματοδοτεί εθνικές και διασυνοριακές υποδομές, όπως επίσης και 
ενεργειακά έργα και μεταρρυθμίσεις. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία 

με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και 

Υδάτινων Πόρων του Ινστιτούτου Κύπρου διοργάνωσαν στις 5 Ιουλίου 2022 διαδικτυακή 
εκδήλωση για την ενεργειακή ανανέωση της Κύπρου.  

 
Κύριος στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί ένας ανοικτός διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 

από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό ενεργειακό τομέα, προκειμένου να συγκεντρωθούν παρατηρήσεις 
σχετικά με τις εγκριθείσες και τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και να δοθούν απαντήσεις 

στους προβληματισμούς των φορέων για την οικονομική προσιτότητα της ενέργειας, την ασφάλεια του 

εφοδιασμού και τη βιωσιμότητα. 
 

Όσοι δεν έτυχε να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και επιθυμούν, έχουν την ευκαιρία τώρα μέσω του 
βίντεο που έχει αναρτήσει η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο στο κανάλι YouTube. Πατήστε ΕΔΩ.  

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα «REPowerEU: κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο 
οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια», θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ. 

Πατήστε ΕΔΩ. 
 

Με εκτίμηση, 
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