
metering)  φωτοβολταϊκών 
συστημάτων  εγκατεστημέ‐
νων  σε  οικίες.  Μετά  από 
πρόσκληση εκδήλωσης οι 25 
τελικοί  δικαιούχοι  έχουν 
επιλεγεί. 

Το  πιλοτικό  αυτό  έργο  συγ‐
χρηματοδοτείται επίσης από 
τις  ακόλουθες  τοπικές  αρ‐
χές:  Δήμος  Στροβόλου,  Δή‐
μος Λατσιών,  Δήμος Λάρνα‐
κας,  Δήμος  Αγίου  Αθανασί‐
ου,  Δήμος  Γερίου,  Δήμος 
Πάνω  Λευκάρων,  Δήμος 
Παραλιμνίου,  Δήμος  Αρα‐
δίππου,  Δήμος  Έγκωμης, 
Δήμος Ιδαλίου, Δήμος Πόλης 
Χρυσοχόος,  Δήμος  Λακατά‐
μια,  Κοινότητα  Εργατών, 
Κοινότητα  Ψιμολόφου και 
τον  Κυπριακό  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‐

Η κα Μαρικκού Εγγλέζου Σοφοκλή 
είναι ιδιοκτήτρια κατοικίας που 
εμπίπτει στην κατηγορία νοικοκυ‐
ριού με χαμηλό ετήσιο εισόδημα 
και βρίσκεται στον Δήμο Παραλι‐
μνίου. Πρόκειται για οικογένεια 
της οποίας μέλος της είναι άτομο 
με αναπηρία και με 3 εξαρτώμενα 
παιδιά. Η κατοικία κτίστηκε το 
1979 και έχει εμβαδό 110 τ.μ. Το 
ετήσιο κόστος του νοικοκυριού 
για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών ξεπερνά τα 2.200 ευρώ.  
Με την εγκατάσταση του ΦΒ συ‐
στήματος  δυναμικότητας 3 kW 
αναμένεται να παράγονται και να 
καταναλώνονται στο σπίτι περί‐
που 4.800 kWh τον χρόνο. 

Ο Δήμος Παραλιμνίου αποφάσισε 
όπως συγχρηματοδοτήσει επεμ‐
βάσεις για εξοικονόμηση ενέργει‐
ας στην κατοικία. 

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 
νοικοκυριά χαμηλού  ετήσιου εισοδήματος 

Το ΦΒ σύστημα με συμψηφισμό (net metering)   θα 
εγκατασταθεί στον Δήμο Παραλιμνίου 
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Πιλοτικό ΦΒ σύστημα συμψηφισμού 
(net metering) θα εγκατασταθεί με 
δωρεά της εταιρίας NEON ENERGY 
CYPRUS LTD και της ΑΗΚ 

Η εταιρία NEON  
ENERGY CYPRUS 
LTD παρέχει δωρε-
άν 2 πλήρη φωτο-
βολταϊκά συστήμα-
τα συνολικής δυνα-
μικότητας 6 kW.  

Ένα ΦΒ σύστημα 
δυναμικότητας 3 
kW θα εγκατασταθεί 
σε κατοικία στον 
Δήμο Παραλιμνίου. 

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

Ο Δήμος Παραλι-
μνίου συγχρηματο-
δοτεί τις επεμβά-
σεις. 

   
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ 
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πραγματοποιηθούν  επεμβά‐
σεις  αύξησης  της  ενεργεια‐
κής απόδοσης σε 25 νοικοκυ‐
ριά  με  χαμηλό  ετήσιο  εισό‐
δημα  και  να  εγκατασταθούν 
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Η  κα  Κυριακή  Θεμιστοκλέους 
είναι  ιδιοκτήτρια  κατοικίας  που 
εμπίπτει στην κατηγορία νοικοκυ‐
ριού  με  χαμηλό  ετήσιο  εισόδημα 
και  διαμένει  στον  Δήμο  Λάρνα‐
κας. Πρόκειται για οικογένεια με 4 
εξαρτώμενα  τέκνα.  Η  κατοικία 
κτίστηκε  το 1994  και  έχει  εμβαδό 
150  τ.μ.  Το  ετήσιο  κόστος  του 
νοικοκυριού  για  την  κάλυψη  των 
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