Σύμφωνα με τον Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, η αύξηση των τιμών της
ενέργειας θα μπορεί να περιοριστεί με την επιτάχυνση της εισαγωγής τεχνολογιών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτές για τους
απλούς

καταναλωτές

και

τον

πληθυσμό

ως

παραγωγούς

ενέργειας.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δεν είναι ικανοποιημένος με τον ρυθμό
εφαρμογής των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πρόσβαση σε
αυτές για τον μέσο καταναλωτή. Με τις αυξανόμενες τιμές του ρεύματος, του φυσικού
αερίου και της θερμότητας, ακόμη και με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, ορισμένοι
καταναλωτές δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν μακροπρόθεσμα από τις οικονομικές
δυσκολίες

Η κυβέρνηση και οι δήμοι πρέπει να αναζητήσουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα
προγραμμάτων κινήτρων για να βοηθήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό
καταναλωτών να γίνουν παραγωγικοί καταναλωτές. Αν οι καταναλωτές μετρήσουν
μόνο τα οικονομικά οφέλη και περιμένουν την κρατική στήριξη, θα προχωρήσουμε
πολύ αργά προς έναν πράσινο μετασχηματισμό.
Έμφαση σε κοινά δημοτικά έργα
Υπάρχουν καλά παραδείγματα στο εξωτερικό - στη Γερμανία και στο Βέλγιο, όταν, για
παράδειγμα, τρεις δήμοι συγκεντρώνονται και εγκαθιστούν μια ηλιακή μονάδα
παραγωγής ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους και των
τριών δήμων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι συνεταιρισμοί κατοίκων ή οι ενεργειακές
κοινότητες. Οι καταναλωτές μπορούν να σχηματίσουν συνεταιρισμούς για την

παραγωγή

ή την αγορά ηλιακής

ή αιολικής

ενέργειας με ευνοϊκότερους

όρους. Υπάρχει έλλειψη τέτοιων πρωτοβουλιών στη Κύπρο.
Ως απάντηση σε αυτήν την αδυναμία, Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
εφαρμόζει το έργο CLEAR-X στη Κύπρο από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, το
οποίο θα βοηθήσει ένα μέρος του πληθυσμού της Κύπρου να αποκτήσει πρόσβαση
σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έτσι να μειώσει τους λογαριασμούς
ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα οργανωθούν συλλογικές αγορές καταναλωτών. Οι
καταναλωτές θα ενθαρρύνονται να εγκαταστήσουν μονάδα παραγωγής ηλιακής
ενέργειας στην οροφή του σπιτιού τους με ευνοϊκότερους όρους. Το έργο θα διαρκέσει
έως το 2024. Η πρώτη συλλογική σύμβαση έχει προγραμματιστεί για αρχές του 2023..
Το έργο υλοποιείται από έξη οργανώσεις καταναλωτών από τη Βουλγαρία, την Κύπρο,
τη Λιθουανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Αναμένεται ότι 38
χιλιάδες καταναλωτές θα επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως
ηλιακή ενέργεια, κατά τη διάρκεια του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και
συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC).
Σχετικά για το έργο CLEAR -X
Ο στόχος του έργου CLEAR-X είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να επενδύσουν
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης που
βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και την άνεση των σπιτιών τους. Κατά τη διάρκεια
του έργου θα οργανωθούν συλλογικές αγορές. Ειδικοί από οργανώσεις καταναλωτών
θα δοκιμάσουν τα προϊόντα και θα συνεργαστούν απευθείας με πιστοποιημένους
εγκαταστάτες για να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν μια υπηρεσία που
μπορούν να εμπιστευτούν.
Η CLEAR-X θα οργανώσει συλλογικές προμήθειες τεσσάρων τεχνολογιών ΑΠΕ:
κλιματιστικά, Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας αέρα-νερού και
πλυντήρια στεγνωτήρια αντλιών θερμότητας. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν επιλεγεί με
βάση το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του CO2.
Το έργο CLEAR-X χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο συμμετέχουν έξι χώρες: Βουλγαρία,
Κύπρος, Λιθουανία, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβακία, Σλοβενία. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Καταναλωτών που υλοποιεί το έργο στη Κύπρο θα οργανώσει συλλογικές αγορές
κλιματιστικών και Φωτοβολταϊκών συστημάτων για κατοικίες. Το έργο θα ολοκληρωθεί
το φθινόπωρο του 2024.
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