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Εκδήλωση για επιχειρήσεις με θέμα το Πρόγραμμα  
«Business4Climate / Επιχειρώ για το Κλίμα» 

 

Πραγματοποιείται την Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2018 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας 
Κύπρου, στη Λευκωσία μεταξύ των ωρών 18:00 - 20:30 εκδήλωση με θέμα το Πρόγραμμα 
Business4Climate / Επιχειρώ για το Κλίμα. 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να 
υπογράψουν τη Διακήρυξη Business4Climate, αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά τα 
στάδια εφαρμογής του Προγράμματος, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα υπογράψουν 
τη Διακήρυξη, καθώς επίσης οι ευκαιρίες δικτύωσης των επιχειρήσεων που στοχεύουν στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους.  

 

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν 
στο Δίκτυο Επιχειρήσεων για την Ενεργειακή Απόδοση που συντονίζεται από την Υπηρεσία 
Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.  

 

Για δήλωση συμμετοχής: http://ow.ly/KASS30lRB4M 

 

 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ BUSINESS4CLIMATE 

Η ΟΕΒ, το ΤΕΠΑΚ και το Υπουργείο Γεωργίας ανέπτυξαν την Πρωτοβουλία Business4Climate / 
Επιχειρώ για το κλίμα με στόχο την εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση, μέσα από 
την εθελοντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  

 

Το Business4Climate φιλοδοξεί να παρέχει σε κυπριακές επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας τα απαραίτητα εργαλεία για τον προσδιορισμό των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες τους και τον καταρτισμό ενός σχεδίου δράσης 
για την κάθε επιχείρηση με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αυτών.  

 

Το Πρόγραμμα Business4Climate χρηματοδοτείται από το Climate - KIC, μέσω του Regional 
Innovation Scheme του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). 

  



 

 

 

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ BUSINESS4CLIMATE 

Οι συνεργαζόμενοι Φορείς απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στην επιχειρηματική κοινότητα της 
Κύπρου για υπογραφή της εθελοντικής Διακήρυξης της Πρωτοβουλίας Business4Climate σκοπός 
της οποίας είναι η αυτοδέσμευση των επιχειρήσεων για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και καθημερινών 
πρακτικών, που θα συμβάλλουν στη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος. 

 

Η εθελοντική υπογραφή της Διακήρυξης αποτελεί μια έμπρακτη και ουσιαστική απόδειξη από 
μέρους των κυπριακών επιχειρήσεων για την ταύτισή τους με την ευρωπαϊκή και διεθνή 
επιχειρηματική κοινότητα και κοινωνία των πολιτών στην προσπάθεια για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.  

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Η υπογραφή της Δέσμευσης Business4Climate / Επιχειρώ για το Κλίμα αποτελεί για τις 
επιχειρήσεις μια ευκαιρία ειλικρινούς και έμπρακτου ενδιαφέροντος για το κλίμα που ενισχύει 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τους. Εξάλλου, η υπογραφή της Δέσμευσης αναμένεται να 
βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων μειώνοντας το λειτουργικό κόστος τους 
και να εμπλέξει τους εργαζομένους σε αυτές στην κλιματική δράση.  

 

Παράλληλα, με την υπογραφή της Δέσμευσης οι επιχειρήσεις θα έχουν τα εξής οφέλη:  

 

 Έμπρακτη υποστήριξη για καταγραφή των υφιστάμενων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που παράγει η κάθε επιχείρηση (θα χρησιμοποιηθεί ως βάση αναφοράς για 
την αξιολόγηση μελλοντικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης).  

 Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα καταγραφής εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και καταρτισμού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για μείωση των 
εκπομπών.  

 Δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση. 
 Πιστοποιητικό συμμετοχής στην Πρωτοβουλία Business4Climate / Επιχειρώ για το Κλίμα. 
 Χρήση του λογοτύπου και της σφραγίδας της Πρωτοβουλίας, για δραστηριότητες 

εταιρικής προβολής και μάρκετινγκ. 
 Προβολή της υπογράφουσας επιχείρησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος.  
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