
 

 

Δήμοσ Λευκωςίασ                                                                                     Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

Σημείωςη: Η μεθοδολογία των ελζγχων ςπατάλησ ενζργειασ ζχει αναπτυχθεί μζςω του ζργου PROMISE 

ςυγχρηματοδοτοφμενου από το πρόγραμμα «Ευφυήσ Ενζργεια για την Ευρώπη» και δεν εμπίπτει ςτισ 

πρόνοιεσ τησ ΚΔΠ 171/2012 

Ο Δήμοσ Λευκωςίασ επιχορηγεί 50% του κόςτουσ ελζγχων ςπατάλησ ενζργειασ  

(energy check) ςε 25 κατοικίεσ Δημοτών Λευκωςίασ 

Ο Δήμοσ Λευκωςίασ ςτα πλαίςια τησ υλοποίηςησ του Σχεδίου Δράςησ για τη Βιώςιμη 

Ενζργεια, το οποίο ςτοχεφει ςτη μείωςη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ςτην 

επικράτεια του Δήμου Λευκωςίασ περιςςότερο από 20% μζχρι το 2020, επιχορηγεί 25 

ελζγχουσ ςπατάλησ ενζργειασ ςε 25 κατοικίεσ δημοτών του Δήμου Λευκωςίασ κατά 50%. 

Τα νοικοκυριά ςτθν Κφπρο επιβαρφνονται με ςθμαντικζσ δαπάνεσ για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν 

τουσ αναγκϊν. Οι ςθμαντικότερεσ δαπάνεσ είναι για τον θλεκτριςμό, για το πετρζλαιο κζρμανςθσ ι 

για το υγραζριο και κυμαίνονται από 1.800-3.000 €/χρόνο, ενϊ ςε κάποια νοικοκυριά οι δαπάνεσ 

μπορεί να είναι κατά πολφ μεγαλφτερεσ. Στισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων, τα νοικοκυριά 

μποροφν να εξοικονομιςουν ενζργεια και χριματα, απλά υιοκετϊντασ κάποιεσ καλζσ πρακτικζσ 

εξοικονόμθςθσ και αλλάηοντασ κάποιεσ από τισ ςυνικειεσ τουσ. Οι εξοικονομιςεισ αυτζσ μποροφν 

να ανζλκουν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μζχρι και 25% χωρίσ να αλλοιϊνεται θ ποιότθτα ηωισ τουσ και 

χωρίσ να απαιτθκεί να δαπανιςουν χριματα. 

Ο «ζλεγχοσ ςπατάλθσ ενζργειασ», γίνεται εφκολα, με τθ χριςθ μικρϊν φορθτϊν οργάνων και δεν 

διαρκεί περιςςότερο από μία (1) ϊρα και ζχει τθ μορφι ςυηιτθςθσ για τισ ςυνικειζσ των 

ιδιοκτθτϊν, ωσ προσ τθ χριςθ ενζργειασ. Στο τζλοσ του «ελζγχου ςπατάλθσ ενζργειασ», ο 

ιδιοκτιτθσ κα γνωρίηει που γίνεται θ ςπατάλθ ενζργειασ ςτθν κατοικία του και με τθν βελτίωςθ 

οριςμζνων ςυνθκειϊν, που κα του προτείνει το εξειδικευμζνο προςωπικό του Ενεργειακοφ 

Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν, κα γνωρίηει το ποςό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (kWh/ζτοσ) και 

χρθμάτων (€/ζτοσ) που μπορεί να επιτευχκεί υιοκετϊντασ μια πιο ενεργειακά αποδοτικι 

ςυμπεριφορά. Επίςθσ, κα του προτακοφν οι βζλτιςτεσ, από οικονομικισ πλευράσ, επεμβάςεισ οι 

οποίεσ μποροφν να επιτφχουν τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ τθσ οικίασ του και κατ’ επζκταςθ θ 

επίτευξθ μεγαλφτερων εξοικονομιςεων. Το προςωπικό του Ενεργειακοφ Γραφείου κα 

χρθςιμοποιιςει ζνα υπολογιςτικό πρόγραμμα για να μπορζςει να προςδιορίςει τισ εξοικονομιςεισ 

από διάφορα μζτρα και ςυμβουλζσ. Από τουσ «ελζγχουσ ςπατάλθσ ενζργειασ» που 

πραγματοποιικθκαν πιλοτικά, διαπιςτϊκθκε ότι μποροφν να επιτευχκοφν εξοικονομιςεισ 8-15% 

χωρίσ κανζνα κόςτοσ για το νοικοκυριό. 

Οι Δθμότεσ που ενδιαφζρονται κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθν  ςχετικι αίτθςθ και να τθν 

αποςτείλουν μζχρι τθν Παραςκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 η ώρα 12.00 μ.μ. Η αποςτολι τθσ 

αίτθςθσ μπορεί να γίνει μζςω τθλεομοιότυπου ςτον αρικμό 22667736 (fax). 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διμο Λευκωςίασ ςτο τθλζφωνο 

22797198 ι με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςτο τθλζφωνο 22667716. 

Σε περίπτωςη που υποβληθοφν περιςςότερεσ από 25 αιτήςεισ θα γίνει κλήρωςη. Σημειώνεται ότι 

το κόςτοσ για τουσ ιδιοκτήτεσ ανζρχεται ςτα 40 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 40 ευρώ καταβάλλονται 

από τον Δήμο Λευκωςίασ. Δεν θα γίνονται δεκτζσ αιτήςεισ από υπαλλήλουσ του Δήμου 

Λευκωςίασ ή για ςυγγενικά τουσ πρόςωπα πρώτου βαθμοφ. 
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Αίτηςη για χορηγία 50% διενζργειασ ελζγχου ςπατάλησ ενζργειασ  

ςε δημότεσ Δήμου Λευκωςίασ 

Όνομα   
 

Διεφθυνςη  
 

Ταχ. Κώδικασ   
 

Τηλζφωνα Επικοινωνίασ 
Σταθερό  

Κινητό  

Ηλεκτρονική Διεφθυνςη   
 

Διενζργεια Ελζγχου 
(Σθμειϊςατε X ςτθν 
προτίμθςθ ςασ) 

Πρωί ( 10:00-13:00)  

Απόγευμα (16:00-19:00)  

 

 

Δηλώνω υπεφθυνα ότι δεν ανήκω ςτο προςωπικό του Δήμου Λευκωςίασ, οφτε ζχω πρώτο 

βαθμό ςυγγζνειασ με άτομο που απαςχολείται ςτη Δημοτική Υπηρεςία. 

 

 

Υπογραφή 

 

 

Να αποςταλεί ςτο φαξ 22667736 μέχρι την Παραςκευή 28/02/2014 και ώρα 12.00 μμ. 

 


