
λεγεί. 

Το  πιλοτικό  αυτό  έργο  συγ‐
χρηματοδοτείται επίσης από 
τις  ακόλουθες  τοπικές  αρ‐
χές: 

Δήμος  Στροβόλου,  Δήμος 
Λατσιών,  Δήμος  Λάρνακας, 
Δήμος  Αγίου  Αθανασίου, 
Δήμος  Γερίου,  Δήμος  Πάνω 
Λευκάρων,  Δήμος  Παραλι‐
μνίου,  Δήμος  Αραδίππου, 
Δήμος  Έγκωμης,  Δήμος  Ιδα‐
λίου, Δήμος Πόλης Χρυσοχό‐
ος, Δήμος Λακατάμια, Κοινό‐
τητα  Εργατών,  Κοινότητα 
Ψιμολόφου και  τον Κυπρια‐
κό  Οργανισμό  Ανάπτυξης 
Γης. 

Το  Ενεργειακό  Γραφείο  Κυ‐
πρίων  Πολιτών  συμμετέχει 
ως  εταίρος  στο  στρατηγικό 
έργο ELIH MED «Energy Effi‐
ciency  in  Low  income Hous‐
ing  in  the  Mediterranean», 
το  οποίο  συγχρηματοδοτεί‐
ται  από  το  Ευρωπαϊκό  Τα‐
μείο Περιφερειακής Ανάπτυ‐
ξης μέσω του προγράμματος 
διακρατικής  συνεργασίας 
MED. 

Συγκεκριμένα το έργο   αφο‐
ρά  τον  εντοπισμό  και  υλο‐
ποίηση πρακτικών,  τεχνικών 
λύσεων    και  καινοτόμων 
μηχανισμών  χρηματοδότη‐
σης για  την ανάπτυξη επεμ‐
βάσεων  με  στόχο  την  αύξη‐
ση  της  ενεργειακής  απόδο‐
σης σε νοικοκυριά με χαμη‐
λό  ετήσιο  εισόδημα.  Στην 
Κύπρο προγραμματίζεται  να 

πραγματοποιηθούν  επεμβά‐
σεις  αύξησης  της  ενεργεια‐
κής απόδοσης σε 25 νοικοκυ‐
ριά  με  χαμηλό  ετήσιο  εισό‐
δημα  και  να  εγκατασταθούν 
25 έξυπνοι μετρητές.  

Οι κατοικίες αυτές έχουν ήδη 
επιλεγεί  από  την  ΡΑΕΚ  ώστε 
να  αποτελέσουν  το  πρώτο 
πιλοτικό  πρόγραμμα  συμ‐
ψηφισμού  μετρήσεων  (net‐
metering)  φωτοβολταϊκών 
συστημάτων  εγκατεστημέ‐
νων  σε  οικίες.  Μετά  από 
πρόσκληση  εκδήλωσης οι 25 
τελικοί δικαιούχοι έχουν επι‐

Η κα Χριστίνα Ιωάννου είναι ιδιο‐
κτήτρια κατοικίας που εμπίπτει 
στην κατηγορία νοικοκυριού με 
χαμηλό ετήσιο εισόδημα και δια‐
μένει στην Κοινότητα Ψιμολόφου. 
Πρόκειται για οικογένεια με 4 
εξαρτώμενα τέκνα. Η κατοικία 
κτίστηκε το 1985 και έχει εμβαδό 
130 τ.μ. Το ετήσιο κόστος του 
νοικοκυριού για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών ξεπερνά τα 
2.000 ευρώ.  

Με την εγκατάσταση του ΦΒ συ‐
στήματος  δυναμικότητας 1,92 kW 
αναμένεται να παράγονται και να 
καταναλώνονται στο σπίτι περί‐
που 3.000 kWh τον χρόνο. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψιμολό‐
φου αποφάσισε όπως συγχρημα‐
τοδοτήσει επεμβάσεις για εξοικο‐
νόμηση ενέργειας στην κατοικία 
της κας Χριστίνας Ιωάννου. 

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 
νοικοκυριά χαμηλού  ετήσιου εισοδήματος 

Το ΦΒ σύστημα με συμψηφισμό (net metering)   θα 
εγκατασταθεί στην Κοινότητα Ψιμολόφου 
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Πιλοτικό ΦΒ σύστημα συμψηφισμού 
(net metering) θα εγκατασταθεί με 
δωρεά των εταιριών Enfoton Solar Ltd 
και Johnsun Heaters Ltd και της ΑΗΚ 

Η εταιρία Enfoton 
Solar Ltd παρέχει 
δωρεάν 4 φωτο-
βολταϊκά πλαίσια 
240Wp για εγκατά-
σταση σε κατοικία 
στην Κοινότητα Ψι-
μολόφου. 

Η εταιρία Johnsun 
Ηeaters Ltd παρέ-
χει δωρεάν 4 φωτο-
βολταϊκά πλαίσια 
240Wp και τον εξο-
πλισμό και την ε-
γκατάσταση του 
ΦΒ συστήματος. 

Η Αρχή Ηλεκτρι-
σμού Κύπρου πα-
ρέχει δωρεάν την 
αγορά και εγκατά-
σταση του έξυπνου 
μετρητή για το net 
metering. 

Το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Ψιμολόφου 
συγχρηματοδοτεί 
τις επεμβάσεις. 

   
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ 


