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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PEDIA ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, το 

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, μέλος του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), ανακοινώνει την 

προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου PEDIA για την ενεργειακή αναβάθμιση 

σχολικών κτιρίων.  

 

Στη διάρκεια του έργου, θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές ενεργειακών αναβαθμίσεων 

σε συνολικά 25 υφιστάμενα σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν στα 

επιλεγμένα σχολικά κτίρια περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

της εθνικής νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων:  

 

• Θερμομόνωση οροφών και τοιχοποιίας,   

• Αντικατάσταση παραθύρων,   

• Αντικατάσταση φωτισμού με λαμπτήρες LED,   

• Εφαρμογή λύσεων βασισμένων στην φύση – Φυτεύσεις 

• Συντήρηση ή/και επιδιόρθωση συστημάτων εξαερισμού.   

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει προχωρήσει σε προκήρυξη ανοικτού  

διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση 5 σχολείων μέχρι στιγμής, που έχουν επιλεγεί μέσω 

του έργου PEDIA.  

 

Η 1η Φάση του διαγωνισμού αφορά τα: 

 

1. ΣΤ’ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς  

2. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνίου  

3. Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου  

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την αναβάθμιση των σχολείων που εμπίπτουν στην 1η Φάση μπορούν να 

υποβάλλουν τις προσφορές τους ή/και τυχόν ερωτήματα/διευκρινίσεις μέσω του Ηλεκτρονικού 

Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e-Procurement μέχρι και τις 06/02/2023 και ώρα 23:45. 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5793200
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Η 2η Φάση του διαγωνισμού αφορά τα: 

 

4. Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς 

5. Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την αναβάθμιση των σχολείων που εμπίπτουν στην 2η Φάση μπορούν να 

υποβάλλουν τις προσφορές τους ή/και τυχόν ερωτήματα/διευκρινίσεις μέσω του Ηλεκτρονικού 

Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e-Procurement μέχρι και τις 21/02/2023 και ώρα 23:45. 

 

Το έργο PEDIA (Promoting Energy efficiency & Developing Innovative Approaches in schools – 

Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης & Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία) 

αποσκοπεί στην αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων της Κύπρου σε Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής 

Κατανάλωσης Ενέργειας [ΚΣΜΚΕ]. Αυτό, διαμέσου της υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης που 

ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της διεπιστημονικής επιτροπής προς το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, για βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης στις σχολικές 

αίθουσες.  

 

Περισσότερα για το έργο PEDIA θα βρείτε εδώ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την Πράσινη Μετάβαση των κυπριακών 

ΜμΕ μπορείτε να επικοινωνείτε με την Χριστίνα Ανδρέου, Πολιτικό Μηχανικό στο ΕΓΚ, και Σύμβουλο 

Αειφόρου Ανάπτυξης για επιχειρήσεις του ΕΕΝ Κύπρου, τηλεφωνικώς +357-22667849  ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου christina.andreou@cea.org.cy. 
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NOTICE OF OPEN TENDER COMPETITION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PEDIA 

PROJECT FOR THE ENERGY UPGRADING OF SCHOOL BUILDINGS 

 

For interested companies operating in the construction sector, the Cyprus Energy Agency, member 

of the Enterprise Europe Network (EEN), announces the launch of an open tender procedure in the 

framework of the PEDIA project for the energy upgrading of school buildings. 

 

During the project, pilot applications of energy upgrades will be carried out in a total of 25 existing 

school buildings of all levels. The interventions that will take place in the selected school buildings 

include the following, and are in compliance with the requirements of the national legislation on 

the Energy Performance of Buildings:  

 

• Thermal insulation of ceilings and masonry,   

• Replacement of windows,   

• Replacement of lighting with LED lamps,   

• Implementation of nature-based solutions – Planting 

• Maintenance and/or repair of ventilation systems.   

 

In this context, the Cyprus Energy Agency has launched an open tender for the energy upgrading 

of 5 schools selected through the PEDIA project.  

 

The 1st Phase of the competition concerns the following schools: 

 

1. 6th Public and Community Kindergarten of Aglantzia  

2. Agios Antonios Public Kindergarten 

3. Gymnasium of Agios Dometios 

 

Those interested in upgrading the schools that fall under Phase 1 can submit their offers and/or 

any questions/clarifications through the Electronic e-Procurement System until 06/02/2023 

at 23:45. 

 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5793200
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The 2nd Phase of the competition concerns the following schools: 

 

4. Primary School of Agioi Trimithia 

5. 2nd Primary School of Dali 

 

Those interested in upgrading the schools that fall under Phase 2 can submit their offers and/or 

any questions/clarifications through the Electronic e-Procurement System until 06/02/2023 

at 23:45. 

 

The project PEDIA (Promoting Energy Efficiency & Developing Innovative Approaches in schools) 

aims to upgrade Cyprus school buildings to Almost Zero Energy Buildings (AZEB). This will be done 

through the adoption of a holistic approach that is in line with the proposal of the interdisciplinary 

committee to the Ministry of Education, Culture, Sports & Youth, for the improvement of thermal 

comfort conditions in classrooms.  

 

More about the PEDIA project can be found here. 

 

For more information and guidance on the Green Transition of Cypriot SMEs, you can contact 

Christina Andreou, Civil Engineer at Cyprus Energy Agency, and Sustainable Development 

Consultant for EU Cyprus businesses, by phone at +357-22667849 or via email at 

christina.andreou@cea.org.cy 
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