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1. Πρόλογος για το έργο «αντίστροφη μέτρηση
για κατοικίες χαμηλού άνθρακα»

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα» ξεκίνησε στις
αρχές του 2012. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια και συγχρηματοδοτείται από τη ΔΕΣΜΗ
2009-2012 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, μέσω του ERA-Net Eracobuild. Πρόκειται για ένα
ερευνητικό πρόγραμμα που στόχος του είναι η διερεύνηση, η ανάπτυξη και η διάδοση μιας
ολοκληρωμένης πρακτικής συμμετοχικής προσέγγισης, σε τοπικό επίπεδο, για τη βιώσιμη
ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, που να μπορεί να υλοποιηθεί από μικρές και μεσαίες τοπικές
επιχειρήσεις και τεχνικούς/εγκαταστάτες.

Με τη διερεύνηση ολόκληρης της διαδικασίας των ενεργειακών αναβαθμίσεων, από το στάδιο του
σχεδιασμού, της εφαρμογής και της εγκατάστασης, το έργο «αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες
χαμηλού άνθρακα», είχε ως στόχο, να βρει τρόπους για να διευκολύνει τις εγχώριες ενεργειακές
αναβαθμίσεις, με τρόπους που να ωφελούν τις τοπικές επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες. Για να
επιτευχθεί αυτό, οι φορείς που συμμετείχαν στο έργο συνεργάστηκαν με τους ενδιαφερόμενους
ιδιοκτήτες κατοικιών, τους εγκαταστάτες και άλλους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων, που
εμπλέκονται στις εγχώριες ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε στηρίχτηκε στην πρακτική της «έρευνας δράσης».
Η «έρευνα δράσης» είναι μια διαδικασία έρευνας που διενεργείται από και για όσους επιθυμούν
την ανάληψη δράσης. Ο κύριος λόγος για τη διενέργεια «έρευνας δράσης» είναι να βοηθηθεί ο
«ενδιαφερόμενος» μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας να βελτιώσει τις ενέργειές του.

Η έρευνα δράσης διενεργήθηκε για να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα Ομάδας ιδιοκτητών
κατοικιών, αυτό των ενεργειακών αναβαθμίσεων και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τις
βέλτιστες πρακτικές. Έτσι, σε πρώτο επίπεδο συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα, μέσω ειδικά
διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, για τις αντιληπτές χρήσεις της ενέργειας και της συμπεριφοράς
των χρηστών σε 20 επιλεγμένες κατοικίες και έγινε ενημέρωση για τους τρόπους εξοικονόμησης
ενέργειας μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς (αλλαγή συνηθειών - μέτρα χωρίς κόστος). Για την
καλύτερη κατανόηση της χρήσης της ενέργειας και των καταναλώσεων ενέργειας στις κατοικίες,
διανεμήθηκαν και εγκαταστάθηκαν συσκευές καταγραφής και παρακολούθησης της κατανάλωσης.
Παράλληλα δημιουργήθηκαν δύο Ομάδες, η Ομάδα των εγκαταστατών και η Συμβουλευτική
Ομάδα, οποίες συνεισέφεραν σε όλα τα στάδια της «έρευνας δράσης».

Σε δεύτερο επίπεδο, η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των πιθανών θετικών επιδράσεων
που είχε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών μέσα
από τη σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση. Τέλος, διενεργήθηκε αποτύπωση της τρέχουσας
ενεργειακής κατάστασης των κατοικιών, ανάλυση των τεχνικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, αλλά
και παροχή τεχνικών συμβουλών και εισηγήσεων για εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής
κατάστασης των κατοικιών. Η τελική απόφαση για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης, ήταν ευθύνη των ιδιοκτητών, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για τις
διαθέσιμες τεχνολογίες από την Ομάδα των εγκαταστατών και τους ερευνητές, συζητήθηκαν τα
μέτρα, οι πιθανές επεμβάσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα. Η όλη διαδικασία
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στηρίχτηκε στη συμμετοχικότητα και στην αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων μιας και οι ιδιοκτήτες
συμμετείχαν συλλογικά σε όλα τα στάδια της έρευνας.

Διαφάνηκε ότι η συμμετοχική προσέγγιση που αναπτύχθηκε και η «έρευνα δράσης», είχε πολύ
θετικά αποτελέσματα.

Έχουν δημιουργηθεί στο σύνολο τρείς εμπεριστατωμένες εκθέσεις που είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα www.countdowntolowcarbonhomes.eu:

Μια ερευνητική έκθεση που καταγράφει τα αποτελέσματα των επαφών με τα νοικοκυριά
και τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, τους εγκαταστάτες και άλλους σημαντικούς φορείς,
μια σειρά μελετών περίπτωσης όπου χαρτογραφούνται οι διαδικασίες εμπλοκής των
νοικοκυριών της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου - νοικοκυριά που
έδειξαν ενδιαφέρον για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στις κατοικίες τους. Στην
έκθεση περιέχεται επίσης ένα σύνολο εργαλείων καθοδήγησης για τη βελτίωση της χρήσης
ενέργειας σε κατοικίες. Δουλεύοντας σε τρεις διαφορετικές περιοχές στην Ευρώπη, οι
εταίροι διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής για την καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και
εμπειριών.
Ένα εγχειρίδιο που ενημερώνει για την ανάπτυξη πρακτικών μοντέλων υποβοήθησης των
ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κατοικίες. Το Ενεργειακό Γραφείο του Severn Wye ανέπτυξε
και δοκίμασε ένα τέτοιο μοντέλο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο για
ενεργειακή αναβάθμιση αξιοποιώντας τις τοπικές επιχειρήσεις.
Μια έκθεση με τις «μελέτες περίπτωσης», δηλαδή η αποτύπωση της τρέχουσας
ενεργειακής κατάστασης των νοικοκυριών, το σύνολο των επεμβάσεων που μπορούν
εφαρμοσθούν, για βελτίωση της ενεργειακής τους κατάστασης.

Το έργο και τα αποτελέσματα του, είναι χρήσιμα σε αυτούς που ενδιαφέρονται για την
αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων και μέτρων για βελτίωσης της χρήσης ενέργειας στην
κατοικία τους, καθώς και στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και της ενεργειακής απόδοσης. Επιπρόσθετα, το έργο και τα αποτελέσματα του
απευθύνονται  σε φορείς χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα τοπικών και περιφερειακών αρχών,
σε οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, σε οργανισμούς
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της στέγασης, σε φορείς του εμπορίου, στην οικοδομική και
κατασκευαστική βιομηχανία και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
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2. Εισαγωγή

2.1. Τι είναι η ενεργειακή αναβάθμιση;
Στην παρούσα έκθεση ο όρος «βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες», χρησιμοποιείται
με τη γενική έννοια για να περιγράψει μια σειρά από πιθανές επεμβάσεις που μπορούν να
υλοποιηθούν σε μια υφιστάμενη κατοικία (περιλαμβάνονται τεχνολογικές, τεχνικές επεμβάσεις
καθώς και ενεργειακές υπηρεσίες), με σημαντικά οφέλη, όπως η βελτιωμένη θερμική άνεση, η
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η μείωση του κόστους της ενέργειας, η μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα μέτρα που μπορούν να προταθούν περιλαμβάνουν τη θερμική μόνωση, τη χρήση πιο ενεργειακά
αποδοτικών συσκευών, τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό και
φωτισμό ή τη χρήση οικιακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών για θέρμανση και παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο όρος «ανακαίνιση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εφαρμογή
αυτών των μέτρων σε υπάρχοντα κτίρια.

2.2. Οφέλη από τις βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση1. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, που
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 17% του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας της ΕΕ2, είναι μια
πολύτιμη ευκαιρία για να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τα κτίρια του
οικιακού τομέα αποτελούν το 75% του συνολικού κτιριακού αποθέματος σε όλη την Ευρώπη. Από
το σύνολο του κτιριακού αποθέματος, οι κατοικίες είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας και
ευθύνονται για το 68% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Πάνω από το 40%
του συνολικού κτιριακού αποθέματος της Ευρώπης κατασκευάστηκε πριν από το 1960, πριν ακόμα
οι χώρες να αρχίσουν να θεσπίζουν οικοδομικά πρότυπα3. Η εκτεταμένη ανακαίνιση προσφέρει την
ευκαιρία να βελτιώσει ενεργειακά, ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού αποθέματος κατοικιών
και να το προσαρμόσει στις τρέχουσες και μελλοντικές προδιαγραφές.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη
πολλών στόχων πολιτικής, όπως ο μετριασμός του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής, η μείωση των
επιπέδων της «ενεργειακής φτώχειας» και η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας. Οφέλη που
σχετίζονται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών αποτελούν επίσης η βελτίωση
της άνεσης των ενοίκων, η δυνατότητα των καταναλωτών να δαπανήσουν τα χρήματα που θα
εξοικονομηθούν από λογαριασμούς ενέργειας σε αγορές άλλων αγαθών, καθώς επίσης και οφέλη

1 ‘Energy efficiency: delivering the 20% target’, Commission of the European Communities (2008)
2 ‘Policy Report: Contribution of Energy Efficiency Measures to Climate Protection within the European Union until 2050’ (2012), Federal
Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety: http://www.isi.fraunhofer.de/isi-
media/docs/e/de/publikationen/BMU_Policy_Paper_20121022.pdf
3 ‘Europe’s Buildings Under the Microscope: A country by country review of the energy performance of buildings’, Buildings
Performance Institute Europe (BPIE) 2011
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από τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ζωτικού χώρου διαβίωσης (π.χ. μείωση του χώρου που
καταλαμβάνουν οι κινητές θερμάστρες θέρμανσης κλπ).

Παράλληλα με τη διενέργεια των απαραίτητων βελτιώσεων, αυξάνεται η οικονομική
δραστηριότητα στα οικοδομικά επαγγέλματα και στις προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να αναζωογονηθεί η «πράσινη» οικονομία και να δημιουργηθούν
νέες θέσεις απασχόλησης καθώς και να προσφερθούν νέες και διευρυμένες αγορές για τη
διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

2.3. Εθνικοί στόχοι της Κύπρου για την ενεργειακή απόδοση και
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2020

Οι εθνικοί ενεργειακοί στόχοι, που αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας είναι:

 Συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική χρήση ενέργειας κατά 13% (υποχρεωτικός στόχος)
 Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή κατανάλωση των οδικών μεταφορών κατά 10%
 Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 10% στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2016

(ενδεικτικός στόχος)
 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό 14,3% μέχρι το 2020 (ενδεικτικός

στόχος)
 Ετήσια ενεργειακή αναβάθμιση του 3% του εμβαδού των υφιστάμενων δημοσίων κτιρίων

τα έτη 2014-2020 (υποχρεωτικός στόχος)
 Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας κατά την τελική χρήση την περίοδο 2014-2020, ίση με το

1,5% του μέσου όρου των πωλήσεων των εταιρειών διανομής και λιανικής πώλησης
ενέργειας κατά τα έτη 2010-2012 (υποχρεωτικός στόχος )

 Όλα τα νέα κτίρια, από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας

 Μείωση κατά 5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 σε σχέση με τις
εκπομπές του 2005

 Μείωση 21% των εκπομπών από τις εγκαταστάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο
Εμπορίας Εκπομπών (ETS) και μείωση 5% για τους τομείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο
Σχέδιο Εμπορίας Εκπομπών (ETS) (π.χ. νοικοκυριά, γεωργία κλπ)
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2.4. Υφιστάμενα οικιστικά κτίρια στην Κύπρο

Το οικιστικό απόθεμα στην Κύπρο ανήλθε στις 433.2124 μονάδες το 2011. Από αυτές, οι 299.275
είναι κατοικίες μόνιμης διαμονής ενώ οι 133.937 είναι κατοικίες κενές ή προσωρινής διαμονής.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, οι επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού διαθέτουν το μεγαλύτερο
οικιστικό κτιριακό απόθεμα ενώ ακολουθούν η Λάρνακα, η Πάφος και η Αμμόχωστος.

Πίνακας 1: Οικιστικό κτηριακό απόθεμα ανά επαρχία5

Επαρχία Οικιστικές μονάδες 2011

Μόνιμης διαμονής Κενές/Εξοχικές Σύνολο

Λευκωσία 117.280 27.726 144.556
Αμμόχωστος 15.710 18.440 34.150

Λάρνακα 49.528 24.148 73.676

Λεμεσός 84.068 30.594 114.662

Πάφος 32.689 33.479 66.168

Σύνολο 299.275 133.937 433.212

Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του
οικιστικού αποθέματος στην Κύπρο την
περίοδο 1995-2011 ανέρχεται στις 11.000
νέες κατοικίες ανά έτος. Στο
Σχεδιάγραμμα 1 παρουσιάζεται η
κατανομή των οικιστικών κτιρίων ανά
είδος κατοικίας. Σύμφωνα με τη
Στατιστική Υπηρεσία, το 50% των
οικιστικών κτιρίων στην Κύπρο είναι
μονοκατοικίες, το 22% είναι
διαμερίσματα και το 20% είναι
διπλοκατοικίες6.

Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, ο ρυθμός κατασκευής νέων κτιρίων
μειώθηκε κατά 12,6% το πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι ο ρυθμός κατασκευής νέων κτιρίων κατά το τέλος του 2013
μειώθηκε σε 27,6% σε σχέση με το τέλος του έτους 2012. Επίσης, ο ρυθμός κατασκευής νέων
κατοικιών μειώθηκε κατά 27,7% το 2012 σε σχέση με το 2011, ενώ το 2013 εκδόθηκαν 25,5%
λιγότερες άδειες οικοδομής. Τέλος, το 78% των κατοικιών στην Κύπρο είναι ιδιόκτητες, ενώ μόλις το
10,2% είναι ενοικιαζόμενες.

4 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (2012). Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011
5 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία – Απογραφή πληθυσμού 2011
6 Από την έκθεση Build Up Skills (Κύπρος), Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, 2012

Μονοκατοικία;
50,0%

Διπλοκατοικία
20,1%

Διαμέρισμα σε
πολυκατοικία

21,7%

Σπίτι σε συνεχή
δόμηση 6,7%

Άλλο είδος (π.χ.
βοηθητικό σπίτι)

1,5%

Σχεδιάγραμμα 1
Κατανομή των οικιστικών κτΙρίων ανά είδος κατοικίας
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2.5. Ζητήματα και προκλήσεις

Η εμπειρία από τη συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους εγκαταστάτες, δείχνει την αυξανόμενη
ανησυχία σχετικά με το κόστος της ενέργειας, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και το
ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ωστόσο, στην πράξη,
υπάρχουν δυνατότητες αλλά και εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών, οικονομικών,
αισθητικών και ρυθμιστικών παραγόντων.

Μέχρι σήμερα, τα κυβερνητικά προγράμματα και οι εμπορικές αγορές έχουν την τάση να
επικεντρώνονται σε μέτρα και λύσεις που παρέχουν τις πιο γρήγορες οικονομικές αποδόσεις, με
αποτέλεσμα την επιλεκτική ανακοίνωση και λειτουργία προγραμμάτων που αφορούν κυρίως
μεμονωμένα μέτρα. Αυτά τείνουν να είναι τα μέτρα που απαιτούν το λιγότερο χρόνο εργασίας,
συνήθως απαιτούν ελάχιστη πρόσθετη εργασία στο κτίριο και τα οποία είναι τα λιγότερο
«ανώδυνα» για τον ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Η επίτευξη των στόχων για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και της μείωσης
της ενεργειακής φτώχειας, απαιτεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Στην κατεύθυνση αυτή
απαιτείται σειρά μέτρων τα οποία περιλαμβάνουν τη θερμομόνωση, την αποδοτική θέρμανση,
ψύξη, παραγωγή ζεστού νερού, τον αποδοτικό φωτισμό και οικιακές συσκευές υψηλής απόδοσης -
καθώς και την ενσωμάτωση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών για τη θέρμανση και την παραγωγή
ηλεκτρισμού στις κατοικίες. Επίσης, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
παλαιότερων κτιρίων (συμπεριλαμβανομένων των διατηρητέων).

Λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες και την αναστάτωση στη διαβίωση (έστω και προσωρινή) που
επέρχεται για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, καθώς και την ανάγκη πρόσβασης σε χρηματοδότηση για
την ανακαίνιση, η ενεργειακή ανακαίνιση δεν θα συμβεί εν μία νυκτί. Μια σημαντική
χρηματοδότηση διασφαλίζει το «σημείο ενεργοποίησης», δηλαδή οι ιδιοκτήτες θα ενεργοποιηθούν
ώστε να εφαρμόσουν μέτρα ή δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, που συνήθως είναι οι
γενικές επισκευές, η συντήρηση και ίσως ορισμένες επεμβάσεις στο κέλυφος όπως π.χ. η
τοποθέτηση θερμομόνωσης οροφής.

Οι κατοικίες είναι συχνά ένα «έργο σε εξέλιξη» και βελτιώσεις μπορούν να είναι μέρος μιας
συνεχιζόμενης διαδικασίας. Όταν οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση
των κατοικιών τους, επικοινωνούν συνήθως με τοπικές εταιρείες (μικρές κατά κανόνα) ή ατομικές
επιχειρήσεις που παρέχουν οικοδομικές επισκευές και βελτιώσεις. Αυτές οι τοπικές επιχειρήσεις
τείνουν να είναι η πρώτη επαφή για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, έτσι είναι σε θέση να εντοπίζουν τις
ευκαιρίες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αποτελούν βασικούς συντελεστές και με
επιρροή στην όλη διαδικασία. Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να εμπεριέχει κίνδυνο για
τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους και την εκμάθηση νέων
δεξιοτήτων (και ιδίως την απόκτηση των πιστοποιήσεων που μπορεί να απαιτείται), επιβαρύνονται
με χρόνο και κόστος.

Ως εκ τούτου, σημείο εκκίνησης για το έργο της αναβάθμισης, είναι η συνειδητοποίηση ότι η
ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, είναι σύνθετη και επιτυγχάνεται κυρίως με
συνδυασμένα μέτρα και όχι με μεμονωμένα. Η οικονομική στενότητα, η διαθεσιμότητα χρόνου, η
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έλλειψη γνώσεων και η αναστάτωση στην καθημερινή ζωή συχνά εμποδίζουν τα νοικοκυριά να
προβούν σε πολλές βελτιώσεις ταυτόχρονα. Πολλά νοικοκυριά ενσωματώνουν τις βελτιώσεις
σταδιακά, όταν το επιτρέπουν οι οικονομικοί τους πόροι. Πρόκληση για τα νοικοκυριά αποτελεί η
ριζική ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σε βάθος χρόνου, με τη λήψη ολοκληρωμένων
επεμβάσεων.

Σε μια περίοδο οικονομικής λιτότητας, οι χορηγίες ή τα δάνεια για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης στις κατοικίες βρίσκονται σε ύφεση και η έμφαση μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο
προς τη χρηματοδότηση του δανείου ή προς τις εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών
(ESCOs). Μια βασική πτυχή των αποφάσεων των νοικοκυριών για ανακαίνιση, είναι η ύπαρξη μίας
απλής διαδικασίας πρόσβασης τους σε αξιόπιστες πηγές χρηματοδότησης, καθώς και
επιχορηγήσεις. Η ευελιξία και η επιλογή των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης που μπορούν να
χρηματοδοτηθούν, καθώς και των όρων αποπληρωμής πιθανών χρηματοδοτήσεων, αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες λήψης αποφάσεων για τους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, καθοριστικός
παράγοντας για τέτοιες αποφάσεις είναι το κόστος της ενέργειας αλλά και το συνολικό εισόδημα
του νοικοκυριού. Όμως, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης συχνά επηρεάζονται και από την
αβεβαιότητα σχετικά με τη μέτρηση και την επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας μιας
επένδυσης. Οι επενδυτές πρέπει να δαπανήσουν περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουν τα έργα
ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με άλλες επενδυτικές επιλογές. Παρά τις προσπάθειες αυτές,
το ύψος της εξοικονόμησης ενέργειας ενός έργου, μπορεί να εξακολουθεί να παραμένει αβέβαιο,
γεγονός που θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Οι εποχές επιβάλλουν τη λήψη άμεσων μέτρων για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων
πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ζουν σε συνθήκες «ενεργειακής φτώχειας». Η ενεργειακή
φτώχεια είναι μια σκληρή υπενθύμιση της ανισότητας στην Ευρώπη. Ένα νοικοκυριό θεωρείται
ενεργειακά φτωχό αν δεν είναι σε θέση να επιτύχει ένα αποδεκτό επίπεδο θέρμανσης και άλλων
ενεργειακών υπηρεσιών σε προσιτό κόστος. Σήμερα, 51 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να
πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, γεγονός που σημαίνει ότι συχνά δεν μπορούν να
θερμάνουν τα σπίτια τους το χειμώνα. Συνολικά, μεταξύ 50 και 125 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε
συνθήκες ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη, λόγω της κακής ποιότητας κατασκευής των
κατοικιών τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του 20137, ποσοστό 15,3% του
πληθυσμού της Κύπρου διέμενε σε νοικοκυριά με εισόδημα κάτω του ορίου φτώχιας δηλαδή
κάτω από 9.524€ ανά άτομο. Το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 14,7% και το όριο ήταν 10.156€
ανά άτομο.

Η ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες στην Κύπρο, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια βιώσιμη
αγορά επενδύσεων ύψους 2.5 δισεκατομμυρίων ευρώ με εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR)
μεγαλύτερο από 20%. Επίσης, εκτιμάται ότι για κάθε ένα εκατομμύριο επενδύσεων στον τομέα των
ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κατοικίες, αναμένεται να δημιουργηθούν 19 θέσεις εργασίας και
επομένως στην περίπτωση που το σύνολο των υφιστάμενων κατοικιών της Κύπρου (400.000)
αναβαθμιζόταν ενεργειακά κατά 75%, τότε θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 50.000 θέσεις
εργασίας.

7 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου «Έρευνα συνθηκών διαβίωσης νοικοκυριών 2010-2013
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2.6. Κυριότεροι φορείς στην Κύπρο που σχετίζονται με τις
ενεργειακές ανακαινίσεις

Οι κυριότεροι εμπλεκόμενοι φορείς στην Κύπρο, που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων είναι οι ακόλουθοι:

 Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών
 Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
 Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
 Κυπριακός Σύνδεσμος Ανάπτυξης Γης
 Σύνδεσμος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου
 Σύνδεσμος Εξοικονόμησης Ενέργειας Κύπρου
 Ιδιωτικά και Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου
 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 Διαχειριστής Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου
 Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
 Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
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2.7. Η άποψη των Κυπρίων εγκαταστατών για τα κυριότερα
προβλήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με τις ενεργειακές
αναβαθμίσεις κατοικιών

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα στην
Κύπρο», το Ενεργειακό Γραφείο, διεξήγαγε έρευνα με σκοπό να αποτυπώσει την άποψη των
εγκαταστατών/τεχνικών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.
Έτσι, διαμορφώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε 6 διαφορετικές ερωτήσεις,
προκειμένου να εντοπιστούν τα εμπόδια, οι δυσκολίες και οι ευκαιρίες των ενεργειακών
ανακαινίσεων. Δεκαεπτά (17) ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε τοπικές εταιρίες (κυρίως μέλη της
Ομάδας Εγκαταστατών) και συλλέχθηκαν πλήρως συμπληρωμένα. Κατά την ανάλυση των
αποτελεσμάτων της έρευνας, προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στις επόμενες
παραγράφους.

Στην ερώτηση «Ποια είναι τα κύρια εμπόδια για την προώθηση των ενεργειακών ανακαινίσεων
στον οικιακό τομέα της Κύπρου», η πλειοψηφία των εγκαταστατών πιστεύει ότι για τη μη
προώθηση των ενεργειακών ανακαινίσεων στην Κύπρο, ευθύνονται κυρίως το κόστος (26%), οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες (24%)8, η έλλειψη ενημέρωσης κατά 18% και ακολουθούν κατά
φθίνουσα σειρά οι δυσκολίες χρηματοδότησης, η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και η απουσία
ουσιαστικών κινήτρων.

Στην ερώτηση «Τι είδους υποστήριξη απαιτείται για την άρση των εμποδίων και την προώθηση
των ενεργειακών ανακαινίσεων στον οικιακό τομέα;», η πλειοψηφία των εγκαταστατών πιστεύει
ότι απαιτούνται κυβερνητικά σχέδια χορηγιών (31%) και ειδικά δάνεια/ESCO (24%), ωστόσο
σύμφωνα με την άποψη τους, απαιτείται σωστή ενημέρωση (24%) και ακολουθούν κατά φθίνουσα
σειρά η άρση νομοθετικών και διοικητικών εμποδίων.

8 εννοώντας τις διαδικασίες έγκρισης αιτήσεων σχεδίων χορηγιών
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2.8. Εκπαίδευση και πιστοποίηση εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ
και εξοικονόμησης ενέργειας

Με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, όλα τα κράτη μέλη
καλούνται να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τόσο υφιστάμενων όσο και των
νεοανεγειρόμενων. Σημαντική πρόκληση, αποτελεί η πρόνοια που ορίζει ότι ως το 2020 όλα τα
νεοανεγειρόμενα κτίρια πρέπει να είναι Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Επιπρόσθετα,
σύμφωνα με την Οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα
πρέπει να υπάρχουν πιστοποιημένοι εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, γεωθερμικών συστημάτων
μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας.

Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων αυτών διαδραματίζουν οι δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς των κατασκευών, καθώς και στην εγκατάσταση συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια.

Σύμφωνα με τον «Οδικό Χάρτη» που αναπτύχθηκε στην πρώτη φάση εφαρμογής της πρωτοβουλίας
«Build Up Skills» στην Κύπρο, εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται να αποκτήσουν πράσινες δεξιότητες
τουλάχιστον 4.500 εργαζόμενοι για 13 διαφορετικές δεξιότητες μέχρι το 20209.

Στο παρόν στάδιο στην Κύπρο εφαρμόζονται πιλοτικά προγράμματα10 πιστοποίησης εγκαταστατών
στην τοποθέτηση θερμομόνωσης, τοποθέτηση κουφωμάτων και εγκατάσταση συστημάτων
ηλιοπροστασίας, εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας και εγκαταστάτες
φωτοβολταϊκών11.

9 http://www.buildupskills.org.cy
10 www.cea.org.cy/we_qualify/
11 www.mlsi.gov.cy/kepa
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3. Χρηματοδοτήσεις επεμβάσεων βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών

Βασικός παράγοντας για τη χρηματοδότηση επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
είναι η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, δηλαδή το σωστό ποσό, τη σωστή στιγμή και για τους
σωστούς όρους. Κοιτάζοντας τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη, είναι δυνατόν να
προσδιορισθούν ορισμένες κατηγορίες χρηματοδοτήσεων για να περιγράψουν «προγράμματα» ή
«προϊόντα» για τη χρηματοδότηση εξοπλισμού που σχετίζεται με ενεργειακές αναβαθμίσεις,
ωστόσο διαπιστώνονται και σημαντικές διαφορές.

Δεν παρατηρούνται ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων, καθώς
περαιτέρω έρευνα δείχνει ότι πολλά από τα πιο ανεπτυγμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, από
μόνα τους διαθέτουν ένα μείγμα προϊόντων για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών: τα
διαφορετικά εισοδήματα των νοικοκυριών, τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών, την ηλικία ή τη
δομική μορφή. Στην Ευρώπη εφαρμόζονται διαφορετικά προγράμματα χρηματοδοτήσεων, σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημόσια ή ιδιωτικά.

Αυτό μπορεί στην πράξη να αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, μέσα σε μια δεδομένη
περιφέρεια ή χώρα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται ένα «μπέρδεμα» των πολιτικών
και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Μια προσέγγιση «start-stop»,
όπου πηγές κεφαλαίου στερεύουν ή σταματούν εξαιτίας αλλαγών στην πολιτική, έχουν την τάση να
προκαλούν αστάθεια στην αγορά και σύγχυση και δυσπιστία μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων.

Από στρατηγική άποψη, ιδιαίτερη πρόκληση είναι η παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για την
προώθηση των ριζικών ανακαινίσεων σε ευρεία κλίμακα.

3.1 Βασικές κατηγορίες χρηματοδοτικών προγραμμάτων12

Επιχορηγήσεις

Κατά κανόνα προσαρμόζονται στις ανάγκες των ομάδων διαφορετικού ετήσιου εισοδήματος ή/και
καθορίζονται σε επίπεδα που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις γενικά εφαρμόζονται όταν οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι το
βέλτιστο επίπεδο των ενεργειακά αποδοτικών επενδύσεων, δεν μπορεί να υποστηριχθεί πλήρως
από την αγορά. Μπορούν να διευκολύνουν, εν μέρει, να ξεπεραστεί το εμπόδιο του αρχικού
κόστους, δεδομένου ότι καλύπτουν άμεσα ένα χρηματοδοτικό κενό. Οι άμεσες επιχορηγήσεις
επενδύσεων που βασίζονται σε περιορισμένους πόρους (οικονομικοί πόροι ταμείων), δεν μπορούν
να προσφέρουν μια βιώσιμη λύση, ούτε να στηρίξουν μαζικά προγράμματα.

Από τα εξετασθέντα καθεστώτα επιχορήγησης/επιδότησης των κρατών μελών, μπορεί να εξαχθεί
το συμπέρασμα ότι πάνω από το 70% απευθύνονται σε οικιστικά κτίρια, το 45% σε δημόσια κτίρια
και 26% σε εμπορικά. Οι ομάδες-στόχοι είναι κυρίως τα νοικοκυριά, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί,
οι δημόσιες αρχές, ενώ τα περισσότερα μέτρα που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν επεμβάσεις στο
κέλυφος των κτιρίων, τεχνικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής θερμότητας από
ανανεώσιμες πηγές.

12 Financing Building Energy Renovations, current experiences and ways forward, JRC, 2014
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Δάνεια και προκαταβολές

Μπορούν να λάβουν τη μορφή προσωπικών δανείων, υποθηκών ή επεκτάσεις υποθηκών, ή
προκαταβολών - για παράδειγμα από την εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ενέργειας.

Κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν αυτή την κατηγορία στην πράξη, περιλαμβάνουν τις δαπάνες
για τον τελικό δικαιούχο (για παράδειγμα οι δαπάνες για τη δημιουργία του προϊόντος, τα
διαχειριστικά έξοδα, το χρόνο αποπληρωμής, εγγυήσεις κλπ). Η πρόκληση είναι να αναπτυχθεί και
να διατηρηθεί ένα προϊόν, το οποίο να είναι ελκυστικό, σε αμφότερους τους δανειοδότες και
δανειολήπτες και να καλύπτει τις ανάγκες της ριζικής ανακαίνισης και όχι μόνο τα μεμονωμένα
μέτρα που παρουσιάζουν μικρότερους χρόνους απόσβεσης.

Ωστόσο, η χρηματοδότηση ριζικών ανακαινίσεων με μεγάλους χρόνους απόσβεσης είναι
δυσκολότερη για τους ιδιώτες δανειστές (τράπεζες), καθώς δεν μπορούν να αυξήσουν τη
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά για να συνάδει με το χρόνο αποπληρωμής
ή το κόστος της χρηματοδότησης γίνεται πάρα πολύ ακριβό.

Η χρηματοδότηση του χρέους με τη μορφή των δανείων μπορεί να είναι ένας πιο βιώσιμος τρόπος
χρηματοδότησης, σε σύγκριση με τα καθεστώτα επιχορηγήσεων/επιδοτήσεων. Παρέχουν
ρευστότητα και άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια, τα οποία μπορεί να είναι πιο χρήσιμα για τα μέτρα
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με υψηλό αρχικό κόστος, ειδικά για έργα ριζικών
ανακαινίσεων. Οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις μέσω δανείων από τα τραπεζικά ιδρύματα για την
υποστήριξη των ενεργειακών ανακαινίσεων, είναι περιορισμένες, καθώς τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα δεν είναι συνήθως εξοικειωμένα με αυτές τις επενδύσεις και αντιλαμβάνονται τα δάνεια
της ενεργειακής απόδοσης ως επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Το υψηλό κόστος συναλλαγής για
σχετικά μικρά έργα και την αποτυχία να προσφέρουν χρηματοδότηση για αρκετό χρονικό διάστημα,
ώστε να καλύψουν ριζικές ανακαινίσεις, είναι παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της
αγοράς. Για να αντιμετωπιστούν ορισμένα από τα ζητήματα αυτά, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί και οι εθνικές κυβερνήσεις, έχουν παρέμβει με σκοπό την παροχή επιδοτήσεων μέσω
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσφέρουν
στους πελάτες τους δάνεια με ευνοϊκούς όρους.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πολιτικές εντός της ΕΕ, για την ενθάρρυνση των επενδύσεων του
ιδιωτικού τομέα σε ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης, είναι δάνεια με ευνοϊκούς όρους, όπου η
κυβέρνηση επιδοτεί το επιτόκιο (αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους) και εγγυήσεις
πιστωτικού κινδύνου (Revolving Funds).

Φοροαπαλλαγές ή μειώσεις φόρων

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται πιστώσεις φόρου: για παράδειγμα φόρου εισοδήματος,
ακίνητης ιδιοκτησίας ή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Τα φορολογικά κίνητρα θεωρούνται ένα δημοφιλές μέσο και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
μπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρά σε σχέση με τις επιδοτήσεις ή τις επιχορηγήσεις. Αυτά μπορούν
να λειτουργούν αποδοτικά μαζί με ένα σύστημα φορολόγησης, σύμφωνα με το οποίο η φορολογική
ζημιά που αποδίδεται στο καθεστώς φορολογικών κινήτρων/ελαφρύνσεων, αντισταθμίζεται από τα
έσοδα από τη φορολογία για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τις επιδόσεις τους σε σχέση με τις
μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτά τα κίνητρα μπορούν να πάρουν διάφορες
μορφές, όπως οι φορολογικές απαλλαγές, η μείωση του φόρου εισοδήματος ή η μείωση του ΦΠΑ.
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Φορολογικά καθεστώτα που κατευθύνονται προς την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων σήμερα
ευνοούνται στο Βέλγιο, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης

Συνοπτικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι οι εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών είναι
εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, που
διαθέτουν και τα απαιτούμενα κεφάλαια, οι οποίες αναλαμβάνουν την υλοποίηση επεμβάσεων με
σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις
τελικών καταναλωτών. Η αμοιβή της εταιρείας προκύπτει συνήθως από την εξοικονόμηση
ενέργειας, άρα από τη εξοικονόμηση χρημάτων του πελάτη. Για ένα προσυμφωνημένο χρόνο, π.χ.
ορισμένα έτη, ο πελάτης πληρώνει στην εταιρεία ένα ποσό που σχετίζεται με την επιτυγχανόμενη
εξοικονόμηση χρημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή μιας σύμβασης (Σύμβαση
Ενεργειακής Απόδοσης). Ωστόσο, οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, δεν είναι διαδεδομένες στις
επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιστικό τομέα.

Εγγυημένες διατιμήσεις (Feed in tariffs)

Η παροχή εγγυημένων διατιμήσεων (Feed in tariffs) εφαρμόζεται σε συστήματα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέχεται
κίνητρο θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές)13. Ανεξαρτήτως του αν χρηματοδοτούνται από το
δημόσιο ταμείο προσφέρουν μια σταθερή πηγή εισοδήματος για τον ιδιώτη επενδυτή. Παρόλα
αυτά, η πλειοψηφία των κρατών μελών σταδιακά καταργεί τα σχέδια επιδοτήσεων εγγυημένων
διατιμήσεων, μιας και υποστηρίζεται ότι αυτές ήταν απαραίτητες στην αρχή όταν οι τεχνολογίες
ΑΠΕ είχαν μεγάλο αρχικό κόστος και δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τη συμβατική παραγωγή.

13 https://www.gov.uk/government/policies/increasing-the-use-of-low-carbon-technologies/supporting-pages/feed-in-tariffs-scheme
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4. Μεθοδολογία

Για την υλοποίηση του έργου «αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα», το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ακολούθησε μεθοδολογία έρευνας που καθορίστηκε από
την Κοινοπραξία του έργου. Τα στάδια της μεθοδολογίας είναι τα
εξής:

 Δημιουργία Ομάδας Εγκαταστατών (Local Installers Group) και
Συμβουλευτικής Ομάδας (Regional Advisory Group).

 Εφαρμογή και αξιολόγηση εκστρατείας για τη βελτίωση της
ενεργειακής συμπεριφοράς των κατοίκων (co-learning
programme).

 Δημιουργία Ομάδας Ενδιαφερόμενων Ιδιοκτητών Κατοικιών για
ενεργειακή αναβάθμιση (Home Owners) και προτάσεις
τεχνολογικών λύσεων.

4.1 Επιλογή κατοικιών – Ομάδα ιδιοκτητών

Η επιλογή των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών που θα λάμβαναν μέρος στο ερευνητικό έργο,
πραγματοποιήθηκε μέσω δημόσιας ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(ανακοινώσεις στον τύπο, ιστοσελίδες κλπ), προς ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες κατοικιών που
επιθυμούσαν να προβούν σε μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους. Η δημόσια
προκήρυξη ανακοινώθηκε στις αρχές Μαΐου 2012 και είχε λήξη στο τέλος Ιουλίου 2012.

Επιλέγηκαν 20 κατοικίες για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η τοποθεσία των κατοικιών που
επιλέχθηκαν παρουσιάζεται στην πιο κάτω Εικόνα και στις επόμενες παραγράφους ακολουθεί η
ανάλυση των χαρακτηριστικών των νοικοκυριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Χάρτης με τις τοποθεσίες των επιλεγμένων κατοικιών



15 | www.countdowntolowcarbonhomes.eu

Τύπος κατοικιών

Από τα 20 νοικοκυριά που επιλέχθηκαν απ’ όλη
την Κύπρο, τα οκτώ (8) είναι μονοκατοικίες,
οκτώ (8) διπλοκατοικίες, τρία (3) διαμερίσματα
και μία (1) ημι-εφαπτόμενη κατοικία.

Ηλικία κατασκευής
Οι παλαιότερες κατοικίες της ομάδας
κατασκευάστηκαν μεταξύ 1965 και 1980, με
έξι σπίτια να χρονολογούνται στην περίοδο
αυτή. Τέσσερα σπίτια χτίστηκαν μεταξύ
1981 και 1990, πέντε σπίτια χτίστηκαν
μεταξύ 1991 και 2000 και τα υπόλοιπα
πέντε κατασκευάστηκαν μεταξύ 2001 και
2010.

Μέγεθος των σπιτιών
Το εμβαδόν των οικιών ποικίλει. Ένα (1) σπίτι
ήταν λιγότερο από 100 τετραγωνικά μέτρα, ενώ
επτά (7) ήταν μεταξύ 101 και 150 τετραγωνικών
μέτρων. Τέσσερα (4) σπίτια ήταν μεταξύ 151
και 200 τετραγωνικών μέτρων. Τρία (3) σπίτια
ήταν μεταξύ 201 και 250 τετραγωνικών μέτρων
και πέντε (5) ήταν πάνω από 251 τετραγωνικά
μέτρα.

Το μέγεθος του νοικοκυριού
Σχεδόν το 60% της ομάδας των ιδιοκτητών
αποτελείται οικογένειες με παιδιά (12
νοικοκυριά). Πέντε (5) νοικοκυριά
αποτελούνται από ενοίκους άνω των 60 ετών
Δύο (2) νοικοκυριά από μονήρεις και υπήρχε
ένα (1) ζευγάρι κάτω των 60 ετών χωρίς
παιδί.

Το ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών
Το ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα. Η πιο συνηθισμένη κατηγορία
εισοδήματος ήταν 40.000-55.000€ με το 35% των
νοικοκυριών να εμπίπτουν σε αυτή την περιοχή. Τα
υπόλοιπα νοικοκυριά ήταν διασπαρμένα σε όλο το
φάσμα των εισοδημάτων, με ένα νοικοκυριό στο
κάτω άκρο και ένα στο άνω άκρο του φάσματος.
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4.2 Τρόπος διεξαγωγής της έρευνας

Η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε στηρίχτηκε στην πρακτική της «έρευνας δράσης».
Η έρευνα δράσης διενεργήθηκε για να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ομάδας ιδιοκτητών
κατοικιών, αυτό των ενεργειακών αναβαθμίσεων και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τις
βέλτιστες πρακτικές. Έτσι, σε πρώτο επίπεδο συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα, μέσω ειδικά
διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, για τις αντιληπτές χρήσεις της ενέργειας και της συμπεριφοράς
των χρηστών σε 20 επιλεγμένες κατοικίες και έγινε ενημέρωση για τους τρόπους εξοικονόμησης
ενέργειας μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς (αλλαγή συνηθειών - μέτρα χωρίς κόστος). Για την
καλύτερη κατανόηση της χρήσης της ενέργειας και των καταναλώσεων ενέργειας στις κατοικίες,
διανεμήθηκαν και εγκαταστάθηκαν συσκευές καταγραφής και παρακολούθησης της κατανάλωσης.
Παράλληλα δημιουργήθηκαν δύο Ομάδες, η Ομάδα των εγκαταστατών και η Συμβουλευτική
Ομάδα, οποίες συνεισέφεραν σε όλα τα στάδια της «έρευνας δράσης».

Σε δεύτερο επίπεδο, η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των πιθανών θετικών επιδράσεων
που είχε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών μέσα από
τη σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση. Τέλος, διενεργήθηκε η αποτύπωση της τρέχουσας
ενεργειακής κατάστασης των κατοικιών, η ανάλυση των τεχνικών δεδομένων που συλλέχθηκαν,
αλλά και η παροχή τεχνικών συμβουλών και εισηγήσεων για την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της
ενεργειακής κατάστασης των κατοικιών. Η τελική απόφαση για την εφαρμογή των μέτρων
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ήταν ευθύνη των ιδιοκτητών, αφού πρώτα ενημερώθηκαν
για τις διαθέσιμες τεχνολογίες από την Ομάδα των εγκαταστατών και τους ερευνητές. Η ενημέρωση
περιλάμβανε παρουσίαση των δόκιμων μέτρων και των επεμβάσεων, καθώς και πληροφόρηση για
τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα. Η όλη διαδικασία στηρίχτηκε στη συμμετοχικότητα και
στην αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων μιας και οι ιδιοκτήτες συμμετείχαν συλλογικά σε όλα τα
στάδια της έρευνας.

Την περίοδο Μαρτίου - Ιουλίου 2013, η ερευνητική ομάδα του Ενεργειακού Γραφείου
πραγματοποίησε τις πρώτες επιτόπιες επισκέψεις και σύλλεξε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά
δεδομένα που σχετίζονται με την ενεργειακή κατανάλωση σε κάθε κατοικία. Εκτός από τη συλλογή
των δεδομένων, σκοπός των επισκέψεων ήταν και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για την
«έρευνα δράσης», που διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος, αλλά και η λήψη
γενικών τεχνικών ποσοτικών πληροφοριών, για την κατάσταση της κατοικίας (εμβαδό, δομικά
υλικά, έτος κατασκευής κλπ). Επιπρόσθετα, σε κάθε κατοικία εγκαταστάθηκε συσκευής
καταγραφής και παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας, με σκοπό την παρακολούθηση της
ενεργειακής κατανάλωσης, πριν και μετά την ενημερωτική επίσκεψη, για τη συμμετοχικότητα, αλλά
και την εξοικείωση των ενοίκων με την κατανάλωση ενέργειας εντός της οικίας τους, που αυτό έχει
ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς.

Ενημέρωση ιδιοκτήτη κατοικίας  για τη λειτουργία του έξυπνου μετρητή



17 | www.countdowntolowcarbonhomes.eu

Επίσης, οι ιδιοκτήτες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες από το χώρο των
ενεργειακών αναβαθμίσεων και να πληροφορηθούν για τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Επιπρόσθετα, έμφαση δόθηκε στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στους ιδιοκτήτες των κατοικιών,
πριν και μετά την υλοποίηση των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο
όφελος.

Συνέντευξη ιδιοκτητών κατοικιών και ενημέρωση για τη λειτουργία του έξυπνου μετρητή

Τα ενεργειακά δεδομένα και οι τεχνικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν για τις κατοικίες έτυχαν
επεξεργασίας με στόχο την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και των
σχετικών συστάσεων. Ετοιμάσθηκε για κάθε κατοικία μία αναλυτική τεχνική έκθεση που
περιελάμβανε το ΠΕΑ και τις συστάσεις για τη λήψη μέτρων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης της κατοικίας. Στη συνέχεια, την περίοδο καλοκαίρι 2012 - χειμώνας 2014 η ερευνητική
ομάδα παρείχε καθοδήγηση και υποστήριξη στους ιδιοκτήτες των κατοικιών με σκοπό την
υλοποίηση των βέλτιστων μέτρων που προσδιορίστηκαν για κάθε κατοικία.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, χρησιμοποιήθηκε το εγκεκριμένο από
την Υπηρεσία Ενέργειας λογισμικό iSBEM-Cy, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, για την επεξεργασία και ανάλυση των
ενεργειακών δεδομένων που συλλέχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά διαμορφωμένα φύλλα
υπολογισμού, στο λογισμικό του MS Excel.
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Η ερευνητική ομάδα, πραγματοποίησε δεύτερη επίσκεψη στις κατοικίες εντός της περιόδου Μάιος-
Ιούλιος 2014, με σκοπό την παροχή επεξηγήσεων και διευκρινίσεων στους ιδιοκτήτες, για το
περιεχόμενο, τα αποτελέσματα και τα προτεινόμενα μέτρα που περιλαμβάνονται στις τεχνικές
εκθέσεις. Τέλος, την περίοδο Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι τελικές επισκέψεις για
συζήτηση των αποτελεσμάτων, αλλά και για τη συμπλήρωση ειδικά διαμορφωμένου
ερωτηματολογίου για να εξακριβωθεί η οποιαδήποτε αλλαγή στην ενεργειακή συμπεριφορά των
χρηστών, αλλά και πιθανές διαφοροποιήσεις για τις αντιληπτές χρήσεις της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του δεύτερου ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν πληροφορίες για:

 Την ενεργειακή συμπεριφορά των χρηστών
 Την επίδραση που είχε η πρώτη επίσκεψη της ερευνητικής ομάδας του Ενεργειακού

Γραφείου στην ενεργειακή τους συμπεριφορά
 Τις απόψεις των ιδιοκτητών για το αποτέλεσμα των διάφορων προτεινόμενων μέτρων στη

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της κατοικίας
 Την πρόθεση των ιδιοκτητών να προβούν σε επεμβάσεις και μέτρα ενεργειακής

αναβάθμισης
 Τα οφέλη και τα αποτελέσματα από την εγκατάσταση του έξυπνου μετρητή
 Το βαθμό ενημέρωσης των ιδιοκτητών για τα διαθέσιμα σχέδια χορηγιών και τα τραπεζικά

σχέδια και την πρόθεση τους για υποβολή αίτησης
 Τη γενική αντίληψη των ιδιοκτητών σε θέματα ενέργειας

Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, οι ιδιοκτήτες των
κατοικιών ενημερώθηκαν για τα Εθνικά Σχέδια Χορηγιών που
αφορούν την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενες κατοικίες
καθώς και για τα ιδιωτικά προγράμματα χρηματοδότησης από
ιδιωτικές τράπεζες. Επιπρόσθετα, παραδόθηκε και επεξηγήθηκε σε
όλους τους ιδιοκτήτες των κατοικιών, το ειδικό εγχειρίδιο με τίτλο
«Γίνε εσύ ο Διαχειριστής Ενέργειας στην κατοικία σου»14, με σκοπό
να αποτελέσει ένα ακόμα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης
ενέργειας στην κατοικία τους.

Διαπιστώθηκε επίσης πως, οι συναντήσεις της ομάδας εγκαταστατών με τους ιδιοκτήτες των
κατοικιών ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες και συνέβαλαν στην ενημέρωσή τους, στην ανταλλαγή
εμπειριών και στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, προέκυψαν ορισμένες πρακτικές δυσκολίες. Μια από αυτές ήταν ότι
μερικοί ιδιοκτήτες κατοικιών αποσύνδεσαν το μεταδότη του καταγραφικού κατανάλωσης
ενέργειας, με αποτέλεσμα τα δεδομένα να μην είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου.  Για την επίλυση
αυτού του προβλήματος, η ομάδα του Ενεργειακού Γραφείου έπρεπε να παρακολουθεί σε τακτική
βάση τις καταναλώσεις σε κάθε κατοικία και να επικοινωνεί με τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση
εντοπισμού οποιουδήποτε προβλήματος.

14 Έκδοση Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, πρόγραμμα ELIH-MED,
http://www.cea.org.cy/TOPICS/EnergyEfficient/2014/elihmed%20guidebookv.final.pdf
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4.3 Ομάδα Εγκαταστατών

Στην Κύπρο, οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης
πραγματοποιούνται από μικρές εταιρίες. Πολλές από αυτές δεν
είναι μέλη επαγγελματικών συνδέσμων και συνεπώς ο εντοπισμός
τους και η συμμετοχή τους στην Ομάδα Εγκαταστατών, ήταν
πρόκληση. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών προσκάλεσε
τις σχετικές κυπριακές εταιρείες για συμμετοχή τους στην Ομάδα
Εγκαταστατών, χωρίς οικονομικό όφελος ή οικονομική
υποχρέωση. Για να βοηθήσει τη δικτύωση των μικρών τοπικών
εταιρειών, το Ενεργειακό Γραφείο προχώρησε στη δημιουργία
μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων επαφών εγκαταστατών και
προμηθευτών στον ιστόχωρο www.cea.org.cy.

Μέσω της Ομάδας Εγκαταστατών η ερευνητική ομάδα είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις
σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο τομέας των ενεργειακών αναβαθμίσεων στην Κύπρο
αλλά και να ενημερωθεί για όλες τις διαθέσιμες λύσεις που παρέχονται από τις κυπριακές
εταιρείες. Η γνώση αυτή ήταν απαραίτητη για το στάδιο του εντοπισμού και της παρουσίασης των
προτεινόμενων μέτρων στους ιδιοκτήτες των κατοικιών.

Η Ομάδα των εγκαταστατών αποτελείται περίπου 20 μέλη και σε αυτή περιλαμβάνονται
εγκαταστάτες και εργολάβοι που ασχολούνται με τις ακόλουθες τεχνολογίες:

Η σύνθεση της Ομάδας Εγκαταστατών Αριθμός μελών

Εγκαταστάτες λεβήτων 3
Εγκαταστάτες συστημάτων ψύξης 2
Εγκαταστάτες συστημάτων ψύξης/θέρμανσης 4
Εγκαταστάτες φωτιστικών 3
Εγκαταστάτες θερμομονωτικών υλικών, υαλοπινάκων,  σκιάστρων,
διπλών υαλοπινάκων κλπ

7

Προμηθευτές τεχνολογιών ΑΠΕ 11
Προμηθευτές συστημάτων διαχείρισης ενέργειας 1
Προμηθευτές ενεργειακών τζακιών 1

Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις της Ομάδας εγκαταστατών, στις 20 Δεκεμβρίου
2012 και στις 28 Μαΐου 2014. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων η Ομάδα είχε την ευκαιρία να
εκφράσει τις απόψεις της για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και να εξευρεθούν οι ευκαιρίες
που διαφαίνονται στον τομέα των ενεργειακών αναβαθμίσεων στην Κύπρο. Επίσης, ενημερώθηκαν
για τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων αλλά και για την ανάγκη
πιστοποίησης των προσόντων των εγκαταστατών.
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Φωτογραφίες από τις 2 συναντήσεις της Ομάδας των εγκαταστατών

4.4 Συμβουλευτική Ομάδα
Με σκοπό την εμπλοκή περισσότερων φορέων στη διαδικασία των ενεργειακών αναβαθμίσεων,
συστάθηκε η Συμβουλευτική Ομάδα. Η Ομάδα αυτή αποτελείται από τους πιο κάτω
οργανισμούς/φορείς:

 Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
 Κυπριακός Σύνδεσμος Ανάπτυξης Γης
 Σύνδεσμος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου
 Σύνδεσμος Εξοικονόμησης Ενέργειας Κύπρου
 Ιδιωτικά και Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick)
 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 Σύνδεσμος Επιστημόνων, Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου

H Συμβουλευτική Ομάδα συστάθηκε με σκοπό
την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων, στο
πεδίο των ενεργειακών αναβαθμίσεων από
διαφορετικούς τομείς της Κύπρου. Οι τρείς
συναντήσεις της Ομάδας, έλαβαν χώρα στις 20
Οκτωβρίου 2012, στις 3 Οκτωβρίου 2013 και
στις 28 Μαΐου 2014. Η πρώτη και η τρίτη
συνάντηση, ήταν κοινή με τις συναντήσεις της
Ομάδας των Εγκαταστατών. Επομένως, κατά τη
διάρκεια αυτών των συναντήσεων η Ομάδα
Εγκαταστατών είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει
απόψεις και εμπειρίες με τη Συμβουλευτική
Ομάδα.

Φωτογραφία: Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας
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5. Αποτελέσματα και Συζήτηση

5.1 Ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες – αντιληπτές χρήσεις της
ενέργειας – συμπεριφορά χρηστών

Τα ποιοτικά δεδομένα, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, ξεκίνησαν να συλλέγονται για τις 20
κατοικίες από την πρώτη επίσκεψη για τη διεξαγωγής της «έρευνας δράσης», με τη συμπλήρωση
του σχετικού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματά της έρευνας παρουσιάζονται σε αυτή την
ενότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ιδιοκτήτες δήλωσαν, κατά συντριπτική πλειοψηφία, ότι
οι λόγοι για τους οποίους θα ήθελαν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους
είναι κατά πρώτον, η εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας (90%), ενώ κατά δεύτερον η βελτίωση
των συνθηκών θερμικής άνεσης στο εσωτερικό της κατοικίας τους (5 %) και τέλος η συμβολή στην
προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (5%).

Τα εμπόδια για τη μη εφαρμογή των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης, σύμφωνα με την άποψη
των ιδιοκτητών, είναι κυρίως οικονομικής φύσης και σχετίζονται με τη μείωση των ετήσιων εσόδων
τους, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης (73%), την έλλειψη ενημέρωσης για τη χρήση πιο
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών (5%), το υψηλό κόστος αγοράς των τεχνολογιών
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (18%), αλλά και η
έλλειψη προγραμμάτων δανειοδότησης από τις τοπικές ιδιωτικές τράπεζες (4%).

Οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες κατοικιών δήλωσαν σε ποσοστό 95%, ότι το είδος των
συμβουλών/πληροφοριών που θα ήθελαν να έχουν, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των
κατοικιών τους, είναι αρχικά η τρέχουσα ενεργειακή κατάσταση της κατοικίας τους. Επιθυμούν
επίσης, να ενημερωθούν για το σύνολο των βέλτιστων πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης, οι
οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στις κατοικίες τους, ως συνάρτηση κόστους-οφέλους. Οι
πληροφορίες αυτές συμπεριλήφθηκαν στη συμβουλευτική έκθεση που εκπονήθηκε από την ομάδα
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και παραδόθηκε στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες
κατά τη δεύτερη επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
βαθμός ικανοποίησης των ιδιοκτητών για το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης ήταν πολύ υψηλός
(97%), ενώ ποσοστό 3% δήλωσαν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι.

Οι δυσκολίες που εντοπίζονται από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες κατοικιών για την ορθή
ενημέρωση και την πληροφόρηση σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους,
εστιάζονται στην έλλειψη εμπειρογνωμόνων, στην έλλειψη πληροφόρησης από τις κυβερνητικές
αρχές, στην έλλειψη τεχνικής γνώσης από πλευράς των εγκαταστατών και στην έλλειψη
εξειδικευμένων τεχνικών για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Όσον αφορά τις πηγές πληροφοριών, το 65% των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών κατοικιών
απάντησαν ότι προτιμούν να λάβουν τις πληροφορίες από ανεξάρτητους εμπειρογνόμωνες
(δηλαδή από μηχανικό, ενεργειακό εμπειρογνώμονα, ενεργειακό ελεγκτή), παρά από προμηθευτή
ή εγκαταστάτη, επειδή πιστεύουν ότι ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας θα παρέχει μια πιο
αξιόπιστη και αμερόληπτη πληροφόρηση, σε σχέση με τον προμηθευτή ή τον εγκαταστάτη. Ένα
μικρό ποσοστό των ιδιοκτητών (8%) δήλωσαν ότι προτιμούν να πραγματοποιήσουν τις δικές τους
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διαδικτυακές έρευνες για τον προσδιορισμό των βέλτιστων μέτρων. Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό
των ερωτηθέντων ιδιοκτητών (21%) είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για επαγγελματικές
συμβουλές.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, κατά την πρώτη επίσκεψη στις κατοικίες των ιδιοκτητών, για
καταγραφή των αντιληπτών χρήσεων της ενέργειας, έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
ενδιαφερόμενων ιδιοκτήτων πιστεύουν ότι η υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην
κατοικία τους προκύπτει από τη χρήση των κλιματιστικών και του πλυντηρίου ρούχων. Αντίθετα
πολλοί από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι είναι χαμηλότερη η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας από τα στεγνωτήρια και τον ηλεκτρικό φούρνο.

Η πιο κάτω γραφική παράσταση δείχνει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ιδιοκτητών, δεν
γνωρίζουν την πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά συσκευή στην κατοικία τους. Παρατηρείται
διαφορετική αντίληψη αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας ανά συσκευή.

Κατανομή των απαντήσεων ιδιοκτητών κατοικιών, σύμφωνα με τον τομέα που πιστεύουν ότι η γίνεται η
μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατοικία τους.

Το 68% των ερωτηθέντων ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών κατοικιών απάντησε ότι έχουν κεντρικό
σύστημα θέρμανσης με τη χρήση καυστήρα πετρελαίου και ότι είναι πρόθυμοι να εξετάσουν το
ενδεχόμενο χρήσης άλλων πηγών ενέργειας και αλλαγής του συστήματος θέρμανσης, στην
περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξηθεί, έτσι ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα
και ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή τα πλέον προτιμώμενα εναλλακτικά συστήματα είναι το ηλιακό
θερμικό σύστημα σε ποσοστό 32%, το ενεργειακό τζάκι σε ποσοστό 27%, ο καυστήρας υγραερίου
σε ποσοστό 23% και το ηλεκτρικό σύστημα κεντρικής θέρμανσης σε ποσοστό 18%.
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Προτιμώμενη επιλογή καυσίμων των νοικοκυριών, αν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξηθεί στο
μέλλον

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών ερωτήθηκαν επίσης σχετικά με την πρόθεσή τους να
εφαρμόσουν ή εάν έχουν ήδη εφαρμόσει κάποια μέτρα εξοικονόμηση ενέργειας. Οι περισσότεροι
ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών απάντησαν ότι είχαν ήδη εγκατασταθεί διπλά παράθυρα και
θερμοστάτες στο σύστημα θέρμανσης, ενώ το 33% είχε ήδη εγκατεστημένη θερμομόνωση οροφής.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών σκοπεύουν να
εγκαταστήσουν θερμομόνωση οροφής σε ποσοστό 48% και ενώ το 33% σκοπεύουν να
εγκαταστήσουν θερμομόνωση στην εξωτερική τοιχοποιία. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι
κανείς δεν έχει ακόμα αντικαταστήσει τους λαμπτήρες πυράκτωσης με πιο ενεργειακά αποδοτικούς
λαμπτήρες, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 57% δεν προτίθεται να το πράξει.
Εδώ επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες έχουν διαφορετική αντίληψη για την κατανάλωση
ενέργειας στις κατοικίες τους, από τις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές. Αν και αναζητούν τρόπους
για να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα, δεν αναγνωρίζουν τη συνεισφορά του φωτισμού
στην συνολική κατανάλωση ενέργειας της κατοικία τους.

Οι ιδιοκτήτες ερωτήθηκαν εάν σκοπεύουν να εγκαταστήσουν κάποιο σύστημα αξιοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μέλλον. Η πλειοψηφία δήλωσε ότι δεν προτίθεται να
εγκαταστήσει ανεμογεννήτρια (90%) ή γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (86%) ή σύστημα βιομάζας
(62%). Αντίθετα, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες δήλωσαν ότι προτίθενται να εγκαταστήσουν
φωτοβολταϊκό σύστημα σε ποσοστό 43% και ηλιακό θερμικό σύστημα σε ποσοστό 38%. Αυτές οι
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οι μόνες που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις
κατοικίες των ιδιοκτητών σε ποσοστά 9,5% και 5% αντίστοιχα.

Προτίθεστε να εγκαταστήσετε κάποιο συστημάτων αξιοποίησης των ΑΠΕ στο μέλλον
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Επίσης, οι ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι το μέτρο της ενεργειακής αναβάθμισης με το μεγαλύτερο
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας είναι η εφαρμογή θερμομόνωσης του κελύφους της κατοικίας
(62%), ακολουθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (52%) και η χρήση πιο ενεργειακά
αποδοτικών οικιακών συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης (48%). Για ακόμη μια φορά, μπορεί να
εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι ιδιοκτήτες (57%), πιστεύουν ότι το σύστημα φωτισμού έχει πολύ
μικρή συνεισφορά στην συνολική κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου ότι απάντησαν ότι η
αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων πυράκτωσης έχει μικρό δυναμικό εξοικονόμησης
ενέργειας. Τέλος, (67%) απάντησαν ότι η κατάσταση αναμονής των συσκευών επηρεάζει την
κατανάλωση ενέργειας σε ένα πολύ μικρό ποσοστό.

Τέλος, παρατίθενται ορισμένες γενικές παρατηρήσεις αναφορικά με τη συμπεριφορά των χρηστών.
Οι περισσότεροι (90%) ιδιοκτήτες αφήνουν το φορτιστή στον ρευματολήπτη μετά τη φόρτιση του
κινητού τους τηλεφώνου ή του προσωπικού φορητού τους ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν
γνωρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο συνεχίζει να υπάρχει κατανάλωση ενέργειας. Αν και σχεδόν όλοι
γνωρίζουν ότι οι συσκευές σε κατάσταση αναμονής καταναλώνουν ενέργεια, εξακολουθούν να τις
αφήνουν σε κατάσταση αναμονής. Τέλος, λιγότεροι από τους μισούς (47%) γνωρίζουν πως
μαγειρεύοντας με κλειστό το καπάκι της κατσαρόλας, μειώνεται μέχρι στο μισό η θερμότητα που
χρειάζεται για το μαγείρεμα.

Πάνω από τα μισά νοικοκυριά (56%) δήλωσαν ότι δεν αφήνουν τα φώτα αναμμένα σε άδειους
χώρους, με ένα τέταρτο (25%) να το πράττουν περιστασιακά, ενώ σχεδόν το ένα πέμπτο (19%)
αφήνουν αναμμένα τα φώτα μερικές φορές. Όσον αφορά τη χρήση του πλυντηρίου, η πλειοψηφία
(56%) απάντησε ότι ποτέ δεν λειτουργούν την πλύση με λιγότερο από το πλήρες φορτίο, ενώ το
(25%) το κάνει αυτό περιστασιακά. Η εικόνα αλλάζει για τη χρήση των κλιματιστικών μονάδων.
Περισσότερο από τα δύο τρίτα των νοικοκυριών (69%) απάντησαν ότι ποτέ δεν ρυθμίζει τη
θερμοκρασία του κλιματιστικού κάτω από τους 23°C το καλοκαίρι. Πάνω από τα τέσσερα πέμπτα
(81%) δήλωσαν ότι δεν ρύθμισαν ποτέ το κλιματιστικό σε θερμοκρασία κάτω από τους 28°C το
χειμώνα.

5.2 Ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες – αλλαγή της συμπεριφοράς
των χρηστών
Μετά την πρώτη επίσκεψη της ερευνητικής ομάδας του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών,
και την εμπεριστατωμένη κατά πρόσωπο ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε δεύτερη επίσκεψη και
συμπληρώθηκε για σκοπούς ολοκλήρωσης της έρευνας ένα δεύτερο ειδικά δομημένο
ερωτηματολόγιο. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, οι ιδιοκτήτες κατέβαλαν προσπάθεια
να βελτιώσουν την ενεργειακή τους συμπεριφορά.

Οι ιδιοκτήτες όταν ερωτήθηκαν αν έχουν παρατηρήσει κάποια μείωση στην κατανάλωση ενέργειας
στην κατοικία τους, ως αποτέλεσμα των ενημερώσεων και επεξηγήσεων της ερευνητικής ομάδας
στις κατ’ οίκον επισκέψεις, φάνηκε ότι σε ποσοστό 48% παρατηρήθηκε μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας.
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Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στο νοικοκυριό μετά από την ενημέρωση και την αλλαγή
συμπεριφοράς των χρηστών

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε βελτίωση της αντίληψης των ιδιοκτητών για τον αντίκτυπο στην
κατανάλωση ενέργειας στην κατοικία τους επεμβάσεων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, όπως
φαίνεται και στο πιο κάτω γράφημα.

Αντιληπτός αντίκτυπος επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης

Επίσης, οι ιδιοκτήτες σε ποσοστό 58% πιστεύουν ότι επωφελήθηκαν από την εγκατάσταση
συσκευής παρακολούθησης και καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην κατοικία
τους. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τρία παραδείγματα ιδιοκτητών που μείωσαν την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατανάλωση του προηγούμενου
έτους, μέσω της εφαρμογής μέτρων που εστιάζονται μόνο στην αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς
και αυτό μπορεί να φανεί στις πιο κάτω εικόνες.
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Παρατηρείται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2014 (όπου
ξεκινά η χρήση των κλιματιστικών), είναι σημαντικά χαμηλότερη από την κατανάλωση της ίδιας
περιόδου του προηγούμενου έτους (2013) και στις τρεις περιπτώσεις. Σύμφωνα με τους
ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των κατοικιών, άλλαξαν συμπεριφορά λόγω του ότι
παρακολουθούσαν την κατανάλωση ενέργειας από την συσκευή παρακολούθησης της
κατανάλωσης που τους παραχωρήθηκε. Παραδέχτηκαν ότι, συνέβαλαν σημαντικά οι συμβουλές
εξοικονόμησης ενέργειας που τους παρείχε η ομάδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών
κατά την πρώτη επίσκεψη.

Η κατανομή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μίας από τις κατοικίες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, Κατοικία αρ. 16

Η κατανομή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μίας από τις κατοικίες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, Κατοικία αρ. 10
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Η κατανομή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μίας από τις κατοικίες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, Κατοικία αρ. 14

5.3 Ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες – επεμβάσεις βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης
Επιπλέον, εφαρμόστηκαν αρκετά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας από τους ενδιαφερόμενους
ιδιοκτήτες κατοικιών σε δύο κατοικίες. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούσαν τη θερμομόνωση της
οροφής, την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης με λαμπτήρες υψηλότερης ενεργιακής
απόδοσης και την εγκατάσταση οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος. Η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας των νοικοκυριών αυτών απεικονίζεται στις εικόνες που ακολουθούν. Η πρώτη γραφική
παράσταση αφορά τον ιδιοκτήτη που τοποθέτησε θερμομόνωση οροφής και αντικατέστησε τους
λαμπτήρες, ενώ η δεύτερη αφορά την κατοικία που εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σύστημα.

Η κατανομή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μίας από τις κατοικίες που τοποθέτησε θερμομόνωση
στην εξωτερική πλευρά της οροφής και αντικατέστησε τους  λαμπτήρες πυράκτωσης με πιο ενεργειακά

αποδοτικούς
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Η κατανομή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μίας από τις κατοικίες που εγκατέστησε
φωτοβολταϊκό σύστημα

Από αυτές τις γραφικές παραστάσεις μπορεί να παρατηρηθεί ότι στην πρώτη περίπτωση, η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 19% το 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του
2013, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η μείωση ήταν της τάξης του 97%.

Για την εφαρμογή αυτών των μέτρων οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών συνεργάστηκαν με
τοπικές εταιρείες. Η ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών των κατοικιών για την ποιότητα
των υπηρεσιών που παρέχονται από τους επιλεγμένους εγκαταστάτες ήταν πολύ θετική.
Σημειώνεται ότι, τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν μεμονωμένα και όχι ως μέρος της γενικής
ανακαίνισης της κατοικίας.

Περισσότερα για το θέμα των τεχνικών επεμβάσεων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 20
κατοικιών, περιλαμβάνονται στην έκθεση «Μελέτες περίπτωσης – πριν και μετά την ενεργειακή
ανακαίνιση», που εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες
χαμηλού άνθρακα15.

15 Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες www.countdowntolowcarbonhomes.eu και http://www.cea.org.cy/Buildings.html
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6. Συμπεράσματα

Η ενέργεια είναι απαραίτητη για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης στις κατοικίες μας,
προσφέροντας θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, δροσισμό, αερισμό. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλοί
τρόποι με τους οποίους μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί στον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούμε την ενέργεια, χωρίς να περιορίζουμε την ικανοποίηση των ενεργειακών μας
αναγκών και τις ανέσεις μας.

Ακόμη και μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών, χωρίς σημαντικές αλλαγές στον
καθημερινό τρόπο ζωής, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και
κατά συνέπεια των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της
σωστής και στοχευμένης ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Η δράση αυτή μπορεί να διευκολυνθεί μέσω της χρήσης τεχνολογίας, π.χ. χρήση συσκευών
καταγραφής και παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας (energy monitors). Αυτές οι
συσκευές επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας σε μονάδες ενέργειας (kWh), το κόστος ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μερικές
συσκευές καταγραφής και παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας έχουν επιπλέον
χαρακτηριστικά, καθώς επιτρέπουν τη ρύθμιση των καθημερινών, εβδομαδιαίων ή μηνιαίων
στόχων της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας ή προειδοποιούν μέσω συναγερμού όταν ένα
καθορισμένο ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας έχει ήδη καταναλωθεί.

Η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση των ιδιοκτητών των κατοικιών έχει καθοριστικό και
σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει στο να αντιληφθεί κάποιος την αξιοποίηση των τεχνολογιών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας. Η κατανόηση της
ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και των τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας, οδηγούν σε
ευαισθητοποίηση και στην αλλαγή της συμπεριφοράς, αποτέλεσμα της ανάπτυξης της ενεργειακής
συνείδησης.

Τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας πεδίου του προγράμματος αντίστροφη μέτρηση για
κατοικίες χαμηλού άνθρακα, που προέκυψαν μετά την ανάλυση των απαντήσεων που συλλέχθηκαν
από τις προσωπικές συνεντεύξεις των ιδιοκτήτων, σχετικά με την ενεργειακή τους συμπεριφορά ως
χρήστες των κατοικιών, είναι τα πιο κάτω:

 Υπάρχει διαφορετική αντίληψη για την κατανάλωση ενέργειας από τις διάφορες ηλεκτρικές
συσκευές που λειτουργούν εντός της οικίας τους.

 Οι πλείστοι ιδιοκτήτες που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση της
κατοικίας τους, θα ενδιαφέρονταν να αλλάξουν το καύσιμο θέρμανσης στην περίπτωση
αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτή την περίπτωση, θα επέλεγαν τη
χρήση ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση των χώρων, τη χρήση βιομάζας ξυλείας, τη χρήση
υγραερίου και τελευταία τους επιλογή θα αποτελούσε η θέρμανση χώρων με ηλεκτρισμό.

 Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών δεν σκοπεύει να εγκαταστήσει κάποιο σύστημα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρ’ όλο που γνωρίζουν τη λειτουργία Σχεδίων Χορηγιών.
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 Θετικό είναι ότι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι είναι
προσωπική ευθύνη του καθ’ ενός.

 Διαφάνηκε ότι σχεδόν όλοι, γνωρίζουν ότι μια συσκευή σε κατάσταση αναμονής
εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια, όμως δεν τις απενεργοποιούν.

 Η πλειοψηφία σβήνει τα φώτα και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό της κατοικίας τους πριν
εξέλθουν της κατοικίας.

 Επίσης, φροντίζουν να γεμίζουν πλήρως το πλυντήριο των πιάτων ή των ρούχων όταν το
χρησιμοποιούν και το καλοκαίρι όταν ο καιρός είναι δροσερός συνηθίζουν να μην
χρησιμοποιούν το κλιματιστικό.

 Λιγότεροι είναι αυτοί που αφού έχουν φορτίσει το κινητό τους, βγάζουν το φορτιστή από το
ρευματολήπτη αν και γνωρίζουν ότι το 95% της ενέργειας καταναλώνεται όταν αφήνουν το
φορτιστή συνεχώς στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, αφού έτυχαν ενημέρωσης, άλλαξαν συμπεριφορά λόγω του ότι
παρακολουθούσαν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την συσκευή παρακολούθησης της
κατανάλωσης που τους παραχωρήθηκε. Μείωσαν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη κατανάλωση του προηγούμενου έτους, μέσω της εφαρμογής μέτρων
που εστιάζονται μόνο στην αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς και αυτό φάνηκε από τις
συγκριτικές καταγραφές.

Τέλος, η άποψη των ιδιοκτητών είναι ότι η οικονομική ύφεση που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση
του ετήσιου εισοδήματος τους και η αύξηση της τιμής των καυσίμων καθιστά επιτακτική την
ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας. Αν και γνωρίζουν τα οφέλη από μία ενεργειακή ανακαίνιση,
δύσκολα θα προέβαιναν σε ριζική ενεργειακή αναβάθμιση, μιας και υπάρχουν δυσκολίες στη λήψη
δανείων και υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία αναφορικά με τη διαχείριση των αιτήσεων στα
κυβερνητικά σχέδια χορηγιών. Ωστόσο, θα προέβαιναν στην εγκατάσταση μεμονωμένων μέτρων.
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business, in order to increase economic growth and 
improve quality of life. 

The UK part of the project was also supported by the 
Sainsbury Family Charitable Trusts Climate Change 
Collaboration.

The local delivery pilot in the UK was supported by 
Forest of Dean District Council, South Gloucestershire 
Council, Stroud District Council, and Wiltshire 
Council.

The project partners would like to thank the 
households, installers, local authority personnel and 
advisory group members who participated in the 
project for their valuable contribution, without which 
the project could not have gone ahead.

Countdown to Low Carbon Homes was funded by the ERA-Net Eracobuild programme. ERA-Net Eracobuild 
is a network of national R&D programmes focusing on construction and the sustainable built environment, 
with the aim of developing synergies between national programmes by sharing strategies and establishing 
joint programmes and projects.

Countdown to Low Carbon Homes was funded under the Sustainable Renovation theme, addressing the 
challenge of sustainable renovation of the existing built environment, and providing opportunities for 
industries, research, academic and other organisations to take part in multilateral cooperation in this field.

Six EU countries participated in the theme, and the project was found to have specific synergies with 
national funding priorities in three: Cyprus, Greece and the UK.

SUPPORTING ORGANISATIONS AND FUNDING BODIES



 

             Εργαζόμαστε μαζί για ένα αειφόρο ενεργειακό μέλλον

Η παρούσα έκθεση ετοιμάστηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπριών Πολιτών σε 
συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της  Θεσσαλονίκης και το 

Ενεργειακό Γραφείο Severn Wye  του Ηνωμένου Βασιλείου.  

 

 
 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Tel. +357-22667716, 22667726
Fax +357-22667736

Email: info@cea.org.cy
Web: www.cea.org.cy 

Like us on Facebook "Ενεργειακό Γραφείο"
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