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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ ΗΜΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; 

Οι Ημέρες Ενέργειας αποτελούν βασικό στοιχείο της Εβδομάδας για την 
Αειφόρο Ενέργεια της ΕΕ (EUSEW) - της Ευρώπης μεγαλύτερο γεγονός που 
προωθεί την αειφόρο ενέργεια. 

Οι Ημέρες Ενέργειας διοργανώνονται κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη από 
πολίτες, καταναλωτικές ενώσεις, δήμους, δίκτυα πόλεων, ενεργειακά 
γραφεία, εμπορικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ΜΚΟ.  
Στόχος τους είναι η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι εκδηλώσεις είναι ευρεία και ποικίλη 
κάλυψη και προσέλκυση συμμετοχής από οικογένειες και ενδιαφερόμενους 
στη μετάβαση της καθαρής ενέργειας. 

Η οργάνωση της δικής σας Ημέρας Ενέργειας σας επιτρέπει να: 

• γίνετε Πρωταθλητής Ενέργειας στη χώρα σας, αυξάνοντας την 
προβολή σας. 

• δικτυωθείτε με την κοινότητα της βιώσιμης ενέργειας της EUSEW. 
• πάρετε χρήσιμες ιδέες και συμβουλές για τις δραστηριότητές σας από 

τη Γραμματεία της EUSEW και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
• κερδίσετε διαδικτυακή προβολή του σκοπού σας online μέσω της 

κοινής σας εκδήλωσης μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας της EUSEW  

• στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα τόσο στους υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων όσο και στο ευρύ κοινό που οδηγείτε στη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια. 



 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ; 

Ημέρα Ενέργειας μπορεί να είναι Οποιαδήποτε δραστηριότητα, εφόσον 
πραγματοποιείται τον Μάιο και τον Ιούνιο, προωθεί την μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια και δεσμεύει τους πολίτες και τους ενεργειακούς 
παράγοντες στην οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης. 

Οι εκδηλώσεις πρέπει: 

• να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε περιοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης · 

• να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
• να προσελκύσουν κατ’ ελάχιστο 10 άτομα. 

Μπορούν επίσης να αποτελούν μέρος ενός υπάρχοντος έργου, 
προγράμματος ή δραστηριότητας προώθησης. 

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; 
 

Καταχωρίστε την Ημέρα Ενέργειας με την εγγραφή σας σε λογαριασμό του 
δικτυακού τόπου της EUSEW. Στη συνέχεια, ολοκληρώστε την ηλεκτρονική 
φόρμα υποβολής Ημέρας Ενέργειας. Μόλις υποβληθεί η Ημέρα Ενέργειας, η 
Γραμματεία της EUSEW θα εξετάσει την εκδήλωσή σας. Μόλις εγκριθεί, η 
εκδήλωσή σας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EUSEW. 

Για συμβουλές και ιδέες για το πώς να προωθήσετε την Ημέρα Ενέργειας, 
συμβουλευτείτε το Energy Day Organiser Toolkit στην ιστοσελίδα της EUSEW. 
Για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις, η Γραμματεία της EUSEW μπορεί να σας 
βοηθήσει: 
energydays2018@eusew.eu  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ; 
Δεν υπάρχει επίσημη προθεσμία. Η μόνη απαίτηση είναι ότι οι Ημέρες 
Ενέργειάς σας θα  πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Μαΐου 
ή Ιουνίου του 2018 και ότι θα πρέπει να κάνετε εγκαίρως την αίτηση για να 
επωφεληθείτε από την μεγαλύτερη προβολή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Αειφόρου Ενέργειας που πραγματοποιείται με έδρα τις Βρυξέλλες 4-8 
Ιουνίου. 
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