
 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΙ Οι Ημέρες Ενέργειας είναι δραστηριότητες και εκδηλώσεις, που οργανώνονται από 

τοπικούς δημόσιους ή και ιδιωτικούς οργανισμούς και προάγουν τη μετάβαση στην καθαρή 
ενέργεια. Οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει Ημέρα Ενέργειας – π.χ. 
εργαστήριο, διαγωνισμός,  εκπαιδευτική επίσκεψη σε ενεργειακή εγκατάσταση - υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εμπλέξει τους πολίτες και τους ενεργειακούς παράγοντες στην 
οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης. 
Καινοτόμες προτάσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες. 

ΠΟΤΕ Οι Ημέρες Ενέργειας πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. 

Μπορούν να διαρκέσουν οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Κάποιες διαρκούν λίγες ώρες, 
άλλες μια ολόκληρη εβδομάδα. Μια Ημέρα Ενέργειας μπορεί επίσης να επαναληφθεί σε 
διαφορετικές ημέρες για να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Ο 
χάρτης Ημερών Ενέργειας δείχνει όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κοντά σας. 
Δεν υπάρχει επίσημη προθεσμία. Η μόνη απαίτηση είναι ότι η Ημέρα Ενέργειας θα 
πραγματοποιηθεί τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2018 και ότι θα την υποβάλλετε εγκαίρως για 
να επωφεληθείτε από μεγαλύτερη προβολή στην ίδια την Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας 
της ΕΕ, (EU Sustainable Energy Week), 4-8 Ιουνίου. 

ΠΟΥ Δραστηριότητες και εκδηλώσεις  λαμβάνουν χώρα σε όλα τα 28 κράτη μέλη της 

ΕΕ. Οι διοργανωτές μπορούν να προετοιμάσουν μια Ημέρα Ενέργειας για οποιοδήποτε 
μέγεθος περιοχής - από μια τοπική κοινότητα σε μια ολόκληρη περιφέρεια. Οι 
δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια ή ακόμη και 
σε υπαίθριους χώρους.  Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί σε σχολεία, πλατείες, 
συνεδριακά κέντρα και πολλά άλλα μέρη. 

ΠΟΙΟΣ Οποιοσδήποτε μπορεί να οργανώσει μια Ημέρα Ενέργειας και μπορούν να 

στοχεύει σε οποιοδήποτε ακροατήριο.  Ίσως, π.χ. επενδυτές σε νέες τεχνολογίες ή ομάδες 
πολιτών που θέλουν να προωθήσουν την καθαρή ενέργεια. Υποστήριξη για τους 
διοργανωτές μπορείτε να βρείτε στο Energy Day Organiser Toolkit.  

ΓΙΑΤΙ Οι Ημέρες Ενέργειας δείχνουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις γιατί η 

βιώσιμη ενέργεια είναι σημαντική - και να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τα ζητήματα 
κατά τη μετάβαση στην ασφαλή, καθαρή και αποδοτική ενέργεια. Η ορατότητα των Ημερών 
Ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ δίνει τη μέγιστη δημοσιότητα σε μια δραστηριότητα, ενώ η 
επικοινωνιακή και διαφημιστική υποστήριξη συμβάλλει στην επιτυχία της.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. 

https://www.eusew.eu/about-energy-days   

https://www.eusew.eu/organise-energy-day   
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