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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Οδηγός αυτός ετοιμάστηκε στα πλαίσια υλοποίησης του

έργου «Το Σύμφωνο των Νησιών – The Pact of Islands (ISLE-

PACT)», το οποίο, συγχρηματοδοτήθηκε από τη Γενική

Διεύθυνση Ενέργειας. Το έργο είχε ως κύριο στόχο την

ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια

(ΣΔΒΕ), στοχεύοντας στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων

αειφορίας, όπως καθορίστηκαν από την ΕΕ για το 2020.

Δηλαδή, τη μείωση των εκπομπών CO2, τουλάχιστον, κατά

20% μέσω μέτρων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και των βιώσιμων

μεταφορών. 

Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν 34 μήνες, από την 1η

Φεβρουαρίου 2010 μέχρι 30 Αυγούστου 2012. Ο συντονιστής

του έργου ήταν ο οργανισμός Comhairle nan Eilean Siar

(CnES) – The Outer Hebrides of Scotland (Σκωτία). 

Οι συμμετέχοντες στο έργο κλήθηκαν να επιδείξουν την

πολιτική τους δέσμευση μέσω της υπογραφής του «Συμφώνου

Νησιών», ένα τρισέλιδο κείμενο στο οποίο αναπτύσσονται όλες

οι πτυχές και στόχοι που θα ληφθούν από τις υπεύθυνες

τοπικές/περιφερειακές αρχές των νησιών, ούτως ώστε να

επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι αειφορίας για το 2020. 

Ο παρόν Οδηγός «Τοπικές Αρχές σε Δράση – προς ένα

βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό», ετοιμάσθηκε για να παρέχει

προς τις Τοπικές Αρχές λεπτομέρειες για τις διαδικασίες και τις

απαιτήσεις του «Συμφώνου των Νησιών» καθώς και του

«Συμφώνου των Δημάρχων» και τους τρόπους με τους οποίους

μια Τοπική Αρχή μπορεί να καταρτίσει μια ολοκληρωμένη

πολιτική για τη βιώσιμη ενέργεια. Η πολιτική αυτή

επιτυγχάνεται, μέσω του καταρτισμού και υλοποίηση Σχεδίου

Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ), μια λεπτομερής

έκθεση που καθορίζει τις δράσεις και τα μέτρα που πρέπει να

αναληφθούν από την Τοπική Αρχή μέχρι το 2020.

Επίσης, στον Οδηγό παρουσιάζονται τεχνολογικές λύσεις και

βέλτιστες πρακτικές για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση

της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, οχήματα και δημόσιο

φωτισμό της Τοπικής Αρχής.

Στόχος του Οδηγού είναι να βοηθήσει τις Τοπικές Αρχές που

έχουν ήδη υπογράψει το «Σύμφωνο των Νησιών» ή/και το

«Σύμφωνο των Δημάρχων» ή ακόμα και Τοπικές Αρχές που

προτίθενται να υπογράψουν και να αναλάβουν παρόμοιες

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για το 2020, παρέχοντας τους

καινοτόμες ιδέες, προτάσεις και λύσεις ενεργειακών δράσεων.

Επίσης στοχεύει, να παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα που

αφορούν μια πετυχημένη ενεργειακή πολιτική σε τοπικό

επίπεδο.
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ακρωνύμια

ETS: Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (Emissions Trading Scheme)

BAU: Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης (Business as Usual)

ΣΔΒΕ (SEAP): Σχέδιo Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (Sustainable Energy Action Plan)

ΑΠΕ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΕΞΕ: Εξοικονόμηση Ενέργειας

BEI: Baseline Emission Inventory

CO2: Διοξείδιο του Άνθρακα

EPC: Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Performance Contract)

ESCO: Εταιρεία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Services Company)

ΤΑ: Τοπικές Αρχές

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση

Μονάδες μέτρησης

kWh: 1.000 Wh

MWh: 1.000 kWh

GWh: 1.000 MWh

ΤΙΠ (toe): τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου, (tones of oil equivalent) (11,67 MWh)

Ktoe: 1.000 toe

MJ: 0,28 kWh

Ορισμοί

Σύμφωνο των Νησιών (Pact of Islands): Δεσμευτικό κείμενο με το οποίο νησιώτικες
τοπικές/περιφερειακές αρχές αναλαμβάνουν εθελοντικά την πολιτική δέσμευση να υλοποι-
ήσουν μέτρα και δράσεις και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς την επίτευξη των
στόχων αειφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020.

Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors): Δεσμευτικό κείμενο με το οποίο οι τοπικές
αρχές δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους για να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Πρωτογενής ενέργεια (primary energy): Είναι το ενεργειακό περιεχόμενο των φορέων ενέρ-
γειας, που δεν έχουν υποστεί ακόμα καμία μετατροπή ή επεξεργασία (π.χ. το ενεργειακό πε-
ριεχόμενο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του άνθρακα κ.λ.π).

Τελική Ενέργεια (final energy): Είναι η ενέργεια ενσωματωμένη στα προϊόντα που διατίθενται
στους τελικούς καταναλωτές για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών (πχ. Το πετρέ-
λαιο στη δεξαμενή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια ηλε-
κτρική συσκευή κ.λ.π).

Ενεργειακό Περιεχόμενο Καυσίμων
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1. EΙΣΑΓΩΓΗ

Ηποιότητα ζωής των πολιτών, η ευημερία τους, αλλά και η συνολική λειτουργία της

κοινωνίας εξαρτώνται από την ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Το σημερινό υπόδειγμα χρήσης των φυσικών πόρων οδηγεί συχνά σε ανεξέλεγκτη κατανάλωση

ενέργειας, με άμεση συνέπεια την εξάντληση των ενεργειακών πόρων και την υποβάθμιση του

περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες που γίνονται παγκόσμια συγκλίνουν προς τον περιορισμό της

ενεργειακής κατανάλωσης μέσω Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια. 

Η ορθή διαχείριση στηρίζεται στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, στην

εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ

2050

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
δεσμεύεται να μειώσει
έως το 2050 τις
εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου κατά 80-
95% σε σχέση με τα
επίπεδα εκπομπών του
1990. Στον Οδικό Χάρτη
για το 2050 διερευνά
πολιτικές και μέτρα για
την επίτευξη του στόχου
αυτού, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα την ασφάλεια
του ενεργειακού
εφοδιασμού και την
ανταγωνιστικότητα. Οι
βασικοί άξονες
περιλαμβάνουν την
ενίσχυση των ΑΠΕ και της
ενεργειακής απόδοσης. 
Η ΕΕ έχει αναδείξει τον
ιδιαιτέρως σημαντικό
ρόλο των εθνικών
κυβερνήσεων και των
τοπικών αρχών, καθώς
και την ανάγκη
επείγουσας ανάληψης
δράσης για την επίτευξη
του φιλόδοξου αυτού
στόχου. 
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Οι Ευρωπαϊκοί στόχοι αειφορίας για το 2020 αφορούν μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον

κατά 20%, μέσω μέτρων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), της

εξοικονόμησης ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών. Το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την

Ενεργειακή Απόδοση της Κύπρου προβλέπει εξοικονόμηση ενέργειας στο έτος 2020 ίση με

271.220 ΤΙΠ (ενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας 10% για την περίοδο 2008-2016,

δηλαδή ετήσια εξοικονόμηση 1%). Η Οδηγία για τις ΑΠΕ (2009/28/ΕΚ), προτείνει για την Κύπρο,

δεσμευτικό στόχο, το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή

κατανάλωση να είναι 13% το 2020.

Επίσης, σε Εθνικό Επίπεδο στοχεύεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 5%,

στους κλάδους που δεν συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (non ETS) το 2020 σε

σχέση με τα επίπεδα του 2005 και 21% για τους κλάδους που συμμετέχουν στο ETS (σταθμοί

παραγωγής ενέργειας κλπ).

Στο νέο αυτό διαχειριστικό πρότυπο οι Τοπικές Αρχές (ΤΑ) έχουν να διαδραματίσουν

πρωταγωνιστικό ρόλο για την εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή πολιτική

και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα, λειτουργούν ως σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας. 

Οι Τοπικές Αρχές, εκτός από αρμόδιες για την τοπική ανάπτυξη και τον τοπικό ενεργειακό

σχεδιασμό, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των

πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Τοπικές Αρχές ωφελούνται, μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής Σχεδίων

Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια από:

· την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων,

· τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

· την αξιοποίηση τοπικά διαθέσιμων ανανεώσιμων πόρων, η οποία ενισχύει την ενεργειακή

ανεξαρτησία των τοπικών κοινωνιών και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας,

· τη δημιουργία συνθηκών τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, είτε από τη χρήση πρώτης

ύλης (πχ. βιομάζα) είτε από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης του τοπικού

εργατικού δυναμικού και μείωση της ενεργειακής φτώχιας,

· την αυξημένη αξιοπιστία σε ότι αφορά την ορθή διαχείριση πόρων και τις περιβαλλοντικές

επιλογές τους και

· την εμπλοκή των πολιτών στα ζητήματα ενέργειας και κλιματικής δράσης.

Επιπλέον, η οικονομική σκοπιμότητα σχετικών μέτρων μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη, μιας

και είναι πολύ πιθανό τέτοιες ενέργειες να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Οι τοπικές διοικήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής, καθώς το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2
συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.

Έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση των ενεργειακών πόρων τόσο σε
επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής βιώσιμων ενεργειακών σχεδίων, όσο και στη
διαμόρφωση κοινωνικής συμπεριφοράς.

Ως καταναλωτές ενέργειας, μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση στην 

καθημερινή τους λειτουργία εξοικονομώντας έτσι οικονομικούς πόρους, ενώ παράλληλα 

αποτελούν παράδειγμα για την τοπική κοινωνία και τους πολίτες.
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2. ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια αποσκοπούν στην ικανοποίηση των ενεργειακών

αναγκών της τοπικής κοινωνίας, χωρίς να κινδυνεύει η δυνατότητα των επόμενων γενεών

να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής

των πολιτών, χωρίς να μειωθούν ταυτόχρονα τα φυσικά αποθέματα. Είναι συνήθως μέρος ενός

ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και

στοχεύει στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, στον ενεργειακό εφοδιασμό με χαμηλές ή

μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στην ισότιμη, προσιτή και ποιοτική παροχή

ενεργειακών υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες, αλλά και στην αποτροπή φαινομένων

ενεργειακής φτώχειας. 

Οι Τοπικές Αρχές που εφαρμόζουν βιώσιμα ενεργειακά σχέδια ωφελούνται από την αύξηση

της ενεργειακής αυτονομίας (αφενός μέσω της μείωσης της ζήτησης και αφετέρου από τον

πλουραλισμό των ενεργειακών πηγών), την οικονομική ευημερία τόσο με τη δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας όσο και με την ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος, ενώ παράλληλα

απολαμβάνουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Σύμφωνα με το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης της Κύπρου, ο βιώσιμος

ενεργειακός σχεδιασμός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενσωματώνει δράσεις βελτίωσης της

ενεργειακής απόδοσης με βασικούς στόχους:

· τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (περιβαλλοντικά οφέλη),

· τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (συνεισφορά στο αστικό μικροκλίμα σε τοπικό

επίπεδο),

· τη δημιουργία ενεργειακής συνείδησης

αυτοδιοικητικών φορέων και πολιτών (μείωση

της ενεργειακής κατανάλωσης, βελτίωση

των συνθηκών διαβίωσης, συνεισφορά

στο αστικό μικροκλίμα),

· την προώθηση δράσεων διάδοσης

και ευαισθητοποίησης πολιτών και

στελεχών της αυτοδιοίκησης σε

ζητήματα εξοικονόμησης

ενέργειας, προστασίας και

βιώσιμης διαχείρισης του αστικού

περιβάλλοντος,

· πιλοτικές ολοκληρωμένες

εφαρμογές ενεργειακής απόδοσης

σε κτίρια (υπηρεσίες, σχολεία,

νοσοκομεία, κλπ) ανοιχτούς χώρους

(πλατείες, αίθρια, πάρκα, κλπ) και μέσα

μεταφοράς. 

Εικόνα 1 : Ενεργειακά χαρακτηριστικά της Κύπρου
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Σύσταση Ενεργειακής
Ομάδας Εργασίας1

Ανάπτυξη πλάνου
δράσης5

Επεξεργασία
αναλυτικών
δεδομένων4

Αποτύπωση τρέχουσας
κατάστασης –

καταγραφή
ενεργειακών αναγκών

2

Διατύπωση οράματος
και ποσοτικοποίηση

συγκεκριμένων στόχων
3

6

Υλοποίηση του
πλάνου δράσης7

Για την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου και

αποτελεσματικού βιώσιμου
ενεργειακού πλάνου δράσης

ακολουθούνται τα βήματα που
παρουσιάζονται στο παρακάτω

διάγραμμα

2.1 Ανάπτυξη Πλάνου δράσης

Ένα τοπικό βιώσιμο ενεργειακό σχέδιο

εξετάζει ταυτόχρονα διαφορετικές

παραμέτρους που αφορούν την τοπική

οικονομία, την ανάπτυξη και ευκαιρίες

απασχόλησης, την ευημερία και την

κοινωνική πρόνοια, την προστασία του

περιβάλλοντος, τις εναλλακτικές τεχνολογίες

και πρακτικές, την ευαισθητοποίηση και

ενημέρωση των πολιτών και τους αναγκαίους

πόρους για τη βιωσιμότητα του.

Ένα ρεαλιστικό πλάνο δράσης συνδέεται με

συγκεκριμένες τοπικές προτεραιότητες,

λαμβάνει υπόψη τους τοπικούς πόρους και τις

υφιστάμενες εμπειρίες/πρακτικές, γίνεται

αποδεκτό από τους πολίτες της κοινότητας

και οφείλει να ανταποκρίνεται στις

διαφορετικές ανάγκες τόσο των

υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών

γενεών, αλλά και να εξισορροπεί τις

κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές

ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Ταυτόχρονα, πρέπει να καθορίζει τις

απαιτήσεις και τις πηγές χρηματοδότησης

του.

Σύσταση Oμάδα
Eργασίας
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06/11/2008 12/04/2011 
05/12/2008 12/04/2011 
12/01/2009 12/04/2011 
06/10/2009 12/04/2011 
26/10/2009 12/04/2011 
08/12/2009 27/10/2011 
24/10/2011 27/10/2011 
17/05/2012 -- 
13/06/2012 -- 
10/07/2012 -- 
13/09/2012 12/04/2011 
01/11/2012 12/04/2011 
17/01/2013 -- 
15/04/2013 12/04/2011 

-- 12/04/2011 

-- 12/04/2011 

-- 12/04/2011 

-- 12/04/2011 

 

2.2 Το Σύμφωνο των Δημάρχων και το Σύμφωνο των Νησιών

Στο πλαίσιο δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Σύμφωνο των Δημάρχων για να

προωθήσει και να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην εφαρμογή

πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια. Βάσει του Συμφώνου, οι

τοπικές αρχές δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την

ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας στις περιοχές τους για να επιτύχουν και να υπερβούν το

στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2
κατά 20% έως το 2020. Για να μετατρέψουν την πολιτική δέσμευσή τους σε συγκεκριμένα

μέτρα και έργα, αναλαμβάνουν να συντάξουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών και να

υποβάλουν Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο οποίο περιγράφονται οι δράσεις που

θα αναλάβουν. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, στα αποτελέσματα των δράσεων

περιλαμβάνονται η δημιουργία θέσεων εργασίας, καθαρότερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής,

βελτιωμένη οικονομική ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Στην

Κύπρο, 14 Τοπικές Αρχές συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων

(Πίνακας 1). 

Το Σύμφωνο των Νησιών έχει ως πρότυπο το Σύμφωνο των Δημάρχων,

λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών νησιωτικών

περιοχών. Αφορά δεσμευτικό κείμενο με το οποίο νησιώτικες τοπικές

αρχές αναλαμβάνουν εθελοντικά την πολιτική δέσμευση να βοηθήσουν

την επίτευξη των στόχων αειφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος

2020. Οι δεσμεύσεις τους αφορούν :

· τη μείωση των εκπομπών CO2 στις επικράτειές τους τουλάχιστον

κατά 20%,

· την υποβολή Αειφόρου Νησιωτικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης (ISEAP), το οποίο

περιλαμβάνει τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων

μείωσης εκπομπών, και

· την κινητοποίηση ενεργειακά αειφόρων επενδύσεων.

Στο Σύμφωνο των Νησιών, συμμετέχουν 12 Δήμοι και 2 Κοινότητες της Κύπρου (Πίνακας 1).

Πίνακας 1 
Τοπικές Αρχές
της Κύπρου που
συμμετέχουν στο
«Σύμφωνο των
Δημάρχων» ή/και
στο «Σύμφωνο
των Νησιών»
στην Κύπρο

{Πηγή: www.eumayors.eu, www.islepact.eu}   
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2.3 Τελετή υπογραφής του Συμφώνου των Νησιών

Η Τελετή Υπογραφής του Συμφώνου των Νησιών πραγματο-
ποιήθηκε στο κτίριο της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυ-
ξέλλες στις 12 Απριλίου 2011. Η εκδήλωση ήταν μέρος της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας, 11-15 Απριλίου
2011, η οποία συγκεντρώνει πάνω από 5.000 συμμετέχοντες
κάθε χρόνο με πολλαπλά συνέδρια, εκθέσεις και εξειδικευ-
μένα συνέδρια στις Βρυξέλλες και πολλές άλλες πόλεις στην
υπόλοιπη Ευρώπη.

Εικόνα 2 Πρόεδροι νησιωτικών τοπικών αρχών της Ε.Ε., δήμαρχοι νησιών και αντιπρόσωποι
των αρχών νησιών μαζί με τη Mercedes Bresso, Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών
και την Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραμματέα της CPMR (Conference of Peripheral and
Maritime Regions)

Εικόνα 3
Ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου
Κυριάκος Χατζηττοφής (αρ.)
και o Δήμαρχος Αγλαντζιάς
Αντρέας Πέτρου (δεξ.)

Εικόνα 4
Ο Δήμαρχος

ΑραδίππουΧριστάκης
Λιπέρης (αρ.) και o

Δήμαρχο Ιδαλίου
Λεόντιος Καλλένος

(δεξ.)
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EIκόνα 5
Ο Δήμαρχος Λακατάμιας
Λουκάς Ιατρού (αρ.) και o
Δήμαρχος Λάρνακας
Αντρέας Μωυσέως (δεξ.)

Εικόνα 6 
Ο Δημοτικός Γραμματέας
Λατσιών Μιχάλης Σωκρά-

τους (αρ.) και o Δήμαρχος
Παραλιμνίου Αντρέας

Ευαγγέλου (δεξ.)

Eικόνα 7 
Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς
Άγγελος Γεωργίου (αρ.) και o
Δήμαρχος Στροβόλου Σάββας
Ηλιοφώτου (δεξ.)

Εικόνα 8
Ο Πρόεδρος του

Κοινοτικού Συμβουλίου
Εργατών Κυριάκος

Χριστοδούλου(αρ.) και o
Πρόεδρος του Κοινοτικού

Συμβουλίου Γερίου
Αργύρης Αργυρού (δεξ.)

Εικόνα 9
Ο Πρόεδρος του
Κοινοτικού Συμβουλίου
Ψημολόφου Ιωάννης
Λαζαρίδη



12

Παράδειγμα - Σχέδιο Δράσης

για τη Βιώσιμη Ενέργεια Δήμου Λάρνακας

Εισαγωγή

Το ΣΔΒΕ του Δήμου Λάρνακας έχει ολοκληρωθεί από το Ενεργειακό Γραφείο σε

συνεργασία με την Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου Λάρνακας στα πλαίσια της

συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ISLE-PACT. Το ΣΔΒΕ εγκρίθηκε από το

Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/7/2011, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε και η

έναρξη υλοποίησης του. Το ΣΔΒΕ περιλαμβάνει φιλόδοξες και καινοτόμες δράσεις

τόσο σε επίπεδο εμπλοκής των πολιτών όσο και στην ανάπτυξη υποδομών που

αναμένεται να συνεισφέρουν στην επίτευξη του τοπικού στόχου για περιορισμό των

εκπομπών CO2 κατά 20.2% μέχρι το 2020.

Χρονικό της συμμετοχής του Δήμου Λάρνακας στο Σύμφωνο των Νησιών

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Μωϋσέως εκπροσωπώντας το Δήμο Λάρνακας, αποδέχτηκε

την πρόσκληση από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για να συμμετέχει

στο «Σύμφωνο των Νησιών» και υπέγραψε στις 20 Ιανουαρίου 2011 τη Δεσμευτική

Διακήρυξη.

Έτος Αναφοράς

Το έτος 2009 ορίστηκε ως το έτος αναφοράς/καταγραφής των καταναλώσεων

ενέργειας και των εκπομπών CO2 στην επικράτεια του Δήμου. Σύμφωνα με

πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων που συλλέχθηκαν από την Αρχή Ηλεκτρισμού

Κύπρου, τις εταιρίες πετρελαιοειδών, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου κ.α. Η συνολική

κατανάλωση ενέργειας στο Δήμο Λάρνακας το 2009 ήταν 1,098,495 MWh. Ο

μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στο Δήμο είναι οι μεταφορές με 702,610

MWh και ακολούθως ο οικιακός τομέας με 191,296 MWh και ο τριτογενής τομέας

με 175,624 MWh. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του 2009 που αναλογούν

στην συνολική κατανάλωση ενέργειας στο Δήμο είναι 421,489 τόνοι. 

Μοντελοποίηση

Για την πρόβλεψη των εκπομπών CO2 την περίοδο 2010 με 2020, καταρτίστηκε το

σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης όπου υπολογίστηκαν ότι οι εκπομπές χωρίς τη

λήψη οποιοδήποτε πρόσθετων μέτρων από την Τοπική Αρχή θα ανέλθουν σε

442,853 τόνους. 

Μέτρα ΣΔΒΕ

Τα μέτρα που προτείνονται χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Περιγραφή

Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια κτίρια του Δήμου

Εξοικονόμηση ενέργειας με εκστρατείες ενημέρωσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές

Εξοικονόμηση ενέργειας στον Οδικό φωτισμό

Επενδύσεις του Δήμου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανάπτυξη χώρων πρασίνου

Αριθμός Μέτρων

5

11

4

1

1

1
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Η ετήσια εκτιμώμενη μείωση εκπομπών για το 2020 με την εφαρμογή των πιο

πάνω μέτρων ανέρχεται στις 106,754 τόνους. Λαμβάνοντας τη μείωση αυτή επί

του Σεναρίου Αναμενόμενης Εξέλιξης (BAU), δημιουργείται το Σχέδιο Δράσης

για τη Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP) με αποτέλεσμα, οι ετήσιες εκπομπές για το

έτος 2020 να περιορίζονται στους 336,099

τόνους. Δηλαδή, 20.2% μειωμένοι σε σχέση με

το έτος αναφοράς που είναι το 2009. 

Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Δράσης για την

περίοδο 2011 μέχρι 2020 ανέρχεται στα €3,364,300. Η χρηματοδότηση για την

υλοποίηση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης εκτιμάται ότι θα προέλθει από

τους ακόλουθους πόρους:

· Προϋπολογισμό του Δήμου.

· Από την εξοικονόμηση χρημάτων που θα επιφέρουν τα μέτρα μείωσης

ενέργειας στα κτίρια, οχήματα και οδικό φωτισμό του Δήμου.

· Από έσοδα που θα προέρχονται από τις επενδύσεις του Δήμου σε

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

· Χρηματοδότηση από το Σχέδιο χορηγιών για την προώθηση των

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας του

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

· Πιθανή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αειφόρος ανάπτυξη και

ανταγωνιστικότητα του Γραφείου Προγραμματισμού.

· Πιθανή χρηματοδότηση από το Ταμείο που θα δημιουργηθεί από τα έσοδα

Δημοπράτησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

· Πιθανή χρηματοδότηση από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

· Ανάπτυξη έργων με συνεργασίες ιδιωτικού-δημοσίου τομέα.

· Υλοποίηση μέτρων με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) που

μπορούν να υπογραφούν με Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών

(ESCOs).

Περισσότερα στοιχεία για τα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια των

Νησιώτικων περιφερειών που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Νησιών είναι

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου ISLEPACT www.islepact.eu.

Ο Δήμος Λάρνακας έχει
πληθυσμό 51,465 κατοίκους

και 19,689 νοικοκυριά
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3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ηεξοικονόμηση ενέργειας ταυτίζεται με την ορθολογική και αποδοτική χρήση της. Τα

οφέλη που έχουν οι δήμοι και οι κοινότητες από την εξοικονόμηση ενέργειας και την

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι πολλαπλά:

· εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν για άλλες ανάγκες, 

· αυξημένη αξιοπιστία λόγω της αποδεδειγμένης ορθής διαχείρισης πόρων, 

· ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και κινητοποίηση των πολιτών προς πρακτικές

εξοικονόμησης ενέργειας, ακόμη και σε ατομικό επίπεδο,

· χαμηλότερο κόστος συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού, καθώς και αύξηση του χρόνου

ζωής τους, και

·    μείωση εκπομπών CO2 και μικρότερη περιβαλλοντική ρύπανση στην περιοχή τους.

Το Άρθρο 5 της Οδηγίας

2006/32/ΕΚ για τη βελτίωση

της ενεργειακής απόδοσης

κατά την τελική χρήση,

προνοεί ότι ο Δημόσιος

Τομέας στα Κράτη Μέλη

πρέπει να διαδραματίσει

υποδειγματικό ρόλο στην

προσπάθεια για εξοικονόμηση

ενέργειας. Η Οδηγία

ενσωματώθηκε στην

Κυπριακή Νομοθεσία με τον Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση Νόμο Ν31

του 2009 και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες. Τον Ιούλιο του 2011, η Υπηρεσία Ενέργειας του

Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, υιοθέτησε το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για

την Ενεργειακή Απόδοση σε συμμόρφωση με το άρθρο 13 του

Νόμου Ν31 του 2009, όπου παρουσιάζονται στόχοι και δράσεις

για την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς.

Σύμφωνα με αυτό, ο τριτογενής τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει

το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να

εξοικονομήσει 34.061 ΤΙΠ ως το 2020. Η αναθεωρημένη

Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση κατά την

τελική χρήση έχει θέσει ως νέο στόχο ότι η κατανάλωση

ενέργειας της Ένωσης το 2020 δεν θα υπερβαίνει τα 1474

εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 1078

εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας. Επίσης εστιάζεται (α) στη

θέσπιση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση

των επενδύσεων για ανακαινίσεις, (β) στον υποδειγματικό ρόλο

κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, (γ) στα καθεστώτα

επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και (δ) στους

ενεργειακούς ελέγχους, τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης

και τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην

επίτευξη του εθνικού στόχου για την ανάπτυξη οικονομίας

Σύμφωνα με στοιχεία της

Υπηρεσίας Ενέργειας, ο

δημόσιος τομέας

καταναλώνει περίπου 2-

3% της συνολικής

κατανάλωσης ενέργειας

της Κύπρου. Η αντίστοιχη

κατανάλωση ηλεκτρικής

ενέργειας του δημόσιου

τομέα είναι περίπου 8%

της συνολικής

κατανάλωσης ηλεκτρικής

ενέργειας της χώρας. 

Αν και ο δημόσιος τομέας
δεν είναι ο μεγαλύτερος
καταναλωτής ενέργειας,
οφείλει να αξιοποιεί στο
μεγαλύτερο δυνατό όλο
το διαθέσιμο δυναμικό
εξοικονόμησης ενέργειας.
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χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς επηρεάζουν διαφορετικές λειτουργίες τοπικά, οι οποίες,

σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση:

· τα δημόσια κτίρια που διαχειρίζονται,

· τις μεταφορές (ιδιαίτερα στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στην ανάπτυξη μέτρων

βελτίωσης των δημόσιων μεταφορών, στη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και

πεζοδρομίων),

· την αποκομιδή απορριμμάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση, και

· τον οδικό φωτισμό και τις φωτεινές πινακίδες.

4. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

4.1 Σύνοψη βασικών τεχνικών και επεμβάσεων

Στα κτίρια καταναλώνονται μεγάλα ποσά ενέργειας, παράλληλα όμως υπάρχουν

σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Χρησιμοποιώντας τεχνικά κατάλληλες

και οικονομικά αποτελεσματικές τεχνολογίες, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η

ενεργειακή απόδοση τους, με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 41% της

ενέργειας καταναλώνεται στα κτίρια και το

30% των εκπομπών CO2 οφείλεται στα

κτίρια.

Ο κτιριακός τομέας στην Κύπρο

καταναλώνει το 30% περίπου της

συνολικής ενέργειας στη χώρα

με το συνολικό κόστος να

εκτιμάται πλέον των 600

εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου

το 10-14% αφορά κτίρια του

δημόσιου τομέα. Στα κτίρια

της τοπικής αυτοδιοίκησης

υπάρχει σημαντικό περιθώριο

βελτίωσης και επιτακτική ανάγκη

δράσης για εξοικονόμηση

ενέργειας.

Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας στα

κτίρια παρατηρείται κυρίως στις παρακάτω

χρήσεις:

· θέρμανση

· κλιματισμός

· συσκευές γραφείου

· φωτισμός

· εξαερισμός

Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει ενδεικτικά τις βασικές περιοχές

ενεργειακών δαπανών για τις Τοπικές Αρχές στην Κύπρο.

Εικόνα 10
Ποσοστό ενεργειακών δαπανών για

τη Δημοτική Υπηρεσία του Δήμου
Λευκωσίας το 2012
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Η εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζεται αφενός, με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και

χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και αφετέρου, με την υψηλή αποδοτικότητα

των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων. Καθοριστικός παράγοντας στην εξοικονόμηση

ενέργειας είναι η ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου. Στα υφιστάμενα κτίρια, σημαντική

εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί σε πρώτο στάδιο με επεμβάσεις λειτουργικού

εξορθολογισμού. Στη συνέχεια, επιπλέον μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να

επιτευχθεί με επεμβάσεις στο κέλυφος για μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για επίτευξη

θερμικής άνεσης εντός του κτιρίου και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για βελτίωση

της απόδοσης των συστημάτων και αντίστοιχη μείωση της σπατάλης ενέργειας. Αυτές μπορεί

να είναι:

Ενέργειες “νοικοκυρέματος”: Μέτρα χωρίς κόστος που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη

συντήρηση του κτιρίου. Εφαρμόζονται κυρίως, με την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών

του κτιρίου (π.χ. απενεργοποίηση των συσκευών όταν αυτές δεν χρησιμοποιούνται) και μέσω

προγραμμάτων συντήρησης.

Επεμβάσεις με χαμηλό κόστος: Οι επεμβάσεις αυτές συνήθως αποπληρώνονται την ίδια

διαχειριστική χρονιά ή το μέγιστο εντός δύο ετών. Αφορούν κυρίως, μέτρα ενεργειακής

απόδοσης που μπορούν να εφαρμοστούν ως μέρος των συνηθισμένων διαδικασιών

συντήρησης (πχ χρήση περσίδων για σκίαση, αλλαγή φθαρμένων υαλοπινάκων κλπ).

Επεμβάσεις ανακαίνισης: Οι επεμβάσεις αυτές εφαρμόζονται κατά την ανακαίνιση ενός κτιρίου

και αφορούν μέτρα που ενισχύουν σημαντικά την ενεργειακή του απόδοση, π.χ. χρήση

θερμομονωτικών υαλοπινάκων, εγκατάσταση αυτοματισμών στη χρήση των συστημάτων

θέρμανσης/ψύξης, θερμομονωση κλπ. Οι επεμβάσεις αυτές προϋποθέτουν συνήθως ειδική

οικονομοτεχνική μελέτη και έχουν μέση ή μακριά περίοδο αποπληρωμής. 

Με την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) στην Κύπρο,

τέτοια μέτρα μπορούν να αναληφθούν από τις συγκεκριμένες εξουσιοδοτημένες εταιρίες. Οι

επεμβάσεις αυτές θα διέπονται από Συμβόλαια Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Performance

Contracts) και οι εξοικονομήσεις θα επιβεβαιώνονται από Ενεργειακό Ελεγκτή.
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4.2 Τεχνικές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στη παράγραφο αυτή, παρουσιάζεται μια σειρά από βασικές επεμβάσεις για την αύξηση της

ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες αφορούν τόσο υφιστάμενα όσο

και νέα κτίρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τα δημόσια κτίρια γενικότερα. Οι τεχνικές λύσεις

υπάρχουν και έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι στο χέρι των

τοπικών αρχών να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μέτρα, τα οποία θα συμβάλλουν στην

επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό επίπεδο.

4.2.1 Θερμοπροστασία κτιριακού κελύφους

4.2.1.1   Θερμομόνωση

Η θερμομόνωση του κελύφους είναι ζήτημα που έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες, κατά

τις οποίες κατασκευάστηκαν πολλά κτίρια εμπορικού τύπου. Η προστασία από τις θερμικές

μεταβολές το χειμώνα και το καλοκαίρι και η επίτευξη της θερμικής άνεσης εντός του κτιρίου

γίνεται κυρίως με κεντρική θέρμανση και κλιματισμό, λύσεις ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Επιπλέον,

λόγω της συνεχούς αύξησης του κόστους των κύριων ενεργειακών πηγών (πετρέλαιο,

ηλεκτρισμός), η ορθή θερμομόνωση παίζει

σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση

του κτιρίου.

Η καλή θερμική μόνωση εξασφαλίζει:

· οικονομία στην κατανάλωση

ενέργειας, περιορίζοντας τις

θερμικές απώλειες από το κέλυφος.

·¤άνετη και ευχάριστη διαβίωση,

χωρίς να διαταράσσεται το θερμικό

ισοζύγιο του ανθρώπινου σώματος. 

·¤περιορισμό του αρχικού κόστους

εγκατάστασης του συστήματος

κεντρικής θέρμανσης και

κλιματισμού.

·¤επιπλέον προστασία από το θόρυβο,

αφού τα περισσότερα

θερμομονωτικά υλικά είναι και

ηχομονωτικά.

·¤συνεισφορά στην προστασία του

περιβάλλοντος, καθώς μειώνεται η

σπατάλη ενέργειας και η ποσότητα

των εκπεμπόμενων καυσαερίων προς

την ατμόσφαιρα.

Οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν το

ποσό των θερμικών απωλειών είναι:

·¤Η τοποθεσία και ο προσανατολισμός

του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο.

Η έκθεση του κτιρίου στους ανέμους

κατά τους χειμερινούς μήνες αυξάνει

τις απώλειες θερμότητας. Αντίστοιχα,

κατά τους θερινούς μήνες, οι

απαιτήσεις ψύξης των εσωτερικών

χώρων αυξάνονται όταν το κτίριο

δέχεται μεγάλα ποσά ηλιακής

ακτινοβολίας.

Εικόνα 11 : Θερμογράφημα κτιρίου για την
απεικόνιση θερμικών απωλειών

Εικόνα 12: Θερμικές απώλειες από
κέλυφος κτιρίου
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·¤Η άμεση έκθεση των επιφανειών του εξωτερικού κελύφους στα καιρικά φαινόμενα. Η

ανάγκη θερμομόνωσης ενός κτιρίου ελεύθερου στο χώρο είναι μεγαλύτερη από ένα

ενταγμένο σε οικιστικό σύνολο.

· Η ανεπαρκής συναρμογή των εξωτερικών κουφωμάτων, καθώς και το μέγεθος, ο

αριθμός και η θέση τους στο εξωτερικό ενός κτιρίου. Επίσης, η θερμομόνωση των

κουφωμάτων και των υαλοπινάκων επηρεάζει δραστικά τις ενεργειακές απώλειες του

κτιρίου.

·¤Τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων.

4.2.1.2 Ιδιότητες δομικών στοιχείων
Το βασικό μέγεθος προσδιορισμού της θερμικής συμπεριφοράς ενός δομικού στοιχείου (τοίχος,

οροφή, πόρτα κλπ) είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας (U-value), που καθορίζει το ρυθμό

αγωγής της θερμότητας. Ο ρυθμός αυτός εξαρτάται από το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας

(λ), το ποσοστό υγρασίας του στοιχείου και το πάχος υλικού του δομικού στοιχείου (πχ τούβλο,

σοβάς κλπ). Η συμπεριφορά του στοιχείου επηρεάζεται επίσης από την ειδική θερμότητα (c)

των στοιχείων, που καθορίζουν τη θερμοχωρητικότητα του κτιρίου. Τοίχοι και οροφές με

μεγάλη θερμοχωρητικότητα αποθηκεύουν τη θερμότητα (ή την ψύξη) και την αποδίδουν

ετεροχρονισμένα, όταν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση των δομικών στοιχείων (στο κέλυφος του

κτιρίου) πρέπει να έχουν χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ), ώστε να βελτιώνουν

το συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας (U-value) του στοιχείου. Επιπλέον, τα υλικά

απαιτείται να έχουν τις κατάλληλες μηχανικές ιδιότητες για κάθε εφαρμογή, να παρουσιάζουν

αντοχή στη διάβρωση, στην υγρασία και στη φωτιά καθώς επίσης να διατηρούν τις ιδιότητές

τους και να έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο ούτως ώστε να μην απαιτείται η συχνή ανακαίνιση

του κτιρίου. Τυπικά θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι η

εξηλασμένη/διογκωμένη πολυστερίνη, ο υαλοβάμβακας, η πολυουρεθάνη, ο πετροβάμβακας

καθώς και τα θερμομονωτικά τούβλα που είναι το βασικότερο στοιχείο πλέον σε κάθε

καινούργιο κτίριο.

4.2.1.3  Τρόποι τοποθέτησης θερμομόνωσης

Εξωτερική Θερμομόνωση

Η εξωτερική μόνωση είναι καταλληλότερη για την

διατήρηση της θερμότητας του εσωτερικού χώρου μετά

τη διακοπή λειτουργίας της θέρμανσης/κλιματισμού, άρα

αφορά κυρίως χώρους που χρησιμοποιούνται σε μόνιμη

βάση όπως κατοικίες, νοσοκομεία κλπ. Με τη μόνωση

αυτή, ένα μέρος της θερμότητας του εσωτερικού χώρου

“αποθηκεύεται” στα δομικά υλικά του κτιρίου

εξομαλύνοντας την εσωτερική θερμοκρασία και

αμβλύνοντας τις έντονες θερμοκρασιακές διαφορές

μεταξύ μέρας και νύχτας. Η λύση αυτή προσφέρει

μεγαλύτερη εξοικονόμηση, διατηρεί την εσωτερική

θερμοκρασία σχετικά σταθερή, διατηρεί το ωφέλιμο

εσωτερικό εμβαδό ανέπαφο και προστατεύει από τις

καιρικές συνθήκες. Κοστίζει όμως περισσότερο στην

εγκατάσταση και απαιτεί προσοχή στην τήρηση των

ορίων του U-value.

Εικόνα 13: Τοποθέτηση μόνωσης
στην εξωτερική πλευρά κτιρίου



4.2.1.5    Υαλοπίνακες

Οι υαλοπίνακες συνιστάται να είναι διπλοί, με ενδιάμεσο διάκενο από 4 ως

20 mm ή τριπλοί με αντίστοιχα διάκενα. Υαλοπίνακες με μεγαλύτερο

αριθμό διάκενων δεν συνιστώνται στα κλιματολογικά δεδομένα της

Κύπρου επειδή είναι πολύ ψηλό το κόστος αγοράς τους σε σχέση

με την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρουν.

Για επίτευξη επιπλέον θερμομόνωσης από τους μειώνοντας έτσι

τη μεταφορά θερμότητας από το ένα τζάμι στο άλλο με αγωγή.

Εναλλακτικά, το διάκενο πληρώνεται με κάποιο αέριο

μεγαλύτερης πυκνότητας από τον αέρα που εκτός από

θερμομόνωση, βελτιώνει και την ηχομόνωση του υαλοπίνακα.

Συνήθως χρησιμοποιούνται ευγενή αέρια όπως το Αργόν (Ar),

Κρυπτόν (Kr) και το Ξένον (Xe). 
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Εσωτερική Θερμομόνωση

Αντίθετα, η εσωτερική μόνωση επιτρέπει στο σύστημα θέρμανσης/κλιματισμού να έχει

άμεση απόκριση, καθιστώντας την πιο κατάλληλη για κτίρια όπως σχολεία, γραφεία, πα-

ραθεριστικές κατοικίες κλπ. Είναι πιο απλή και φτηνή ως λύση, όμως μειώνει το εσω-

τερικό ωφέλιμο εμβαδό, ενώ ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα συσσώρευσης

υγρασίας. Επιπλέον, εμφανίζει περιορισμούς στη χρήση εσωτερικών τοίχων για να στε-

ρεωθούν ράφια, πίνακες κ.α.

Θερμομόνωση στον πυρήνα

Μια εναλλακτική επιλογή είναι η θερμομόνωση του πυρήνα της εξωτερικής τοιχοποιίας,

και αφορά διπλούς τοίχους με διάκενο. Σ' αυτή την περίπτωση, στο διάκενο τοποθε-

τείται μονωτικό υλικό ψηλής θερμοχωρητικότητας, το οποίο, πέρα από τη βελτίωση

της θερμικής συμπεριφοράς, μπορεί να βελτιώσει την υδατοστεγάνωση, ηχομόνωση

και πυροπροστασία του κτιρίου.

4.2.1.4  Κουφώματα

Τα κουφώματα είναι το μέσο επαφής του κτιρίου με το περιβάλλον και συχνά παρουσιάζουν

μεγάλες απώλειες, οι οποίες δεν εξαρτώνται μόνο από τα κατασκευαστικά υλικά, αλλά και από

τις αρχιτεκτονικές επιλογές που έγιναν κατά το σχεδιασμό του κτιρίου, όπως ο

προσανατολισμός, ο φωτισμός, ο αερισμός, η αισθητική κλπ. 

Οι απώλειες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν χρησιμοποιώντας ενεργειακά αποδοτικά

κουφώματα που διαθέτουν υαλοπίνακες και σκελετούς με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες.

Επιπλέον, πρέπει να είναι αεροστεγανά ώστε να εμποδίζουν τη διαφυγή θερμότητας από

χαραμάδες, οι οποίες μπορούν να φέρουν σημαντικές απώλειες θερμότητας (συχνό φαινόμενο

σε παλαιά κτίρια ή κτίρια κακής κατασκευής). 

Τα κοινά πλαίσια κουφωμάτων από αλουμίνιο παρουσιάζουν μεγάλες θερμικές απώλειες, οι

οποίες όμως μπορούν να μειωθούν σημαντικά εάν έχουν εγκατεστημένο φράγμα ροής

θερμότητας στον πυρήνα του πλαισίου. Τα ξύλινα και συνθετικά πλαίσια παρουσιάζουν καλύτερη

συμπεριφορά έχουν όμως μεγαλύτερη φθορά και απαιτήσεις συντήρησης. Τα παντζούρια, εκτός

από το ότι προσφέρουν εξωτερική σκίαση και συνεπώς μειώνουν το φορτίο ψύξης το καλοκαίρι,

μπορούν να επενδυθούν με εσωτερική μόνωση για βελτίωση των ιδιοτήτων τους. 



4.2.1.6 Θερμογέφυρες

Για την κατανόηση της θερμικής συμπεριφοράς ενός κτιρίου πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρουσία

θερμογεφυρών, οι οποίες είναι τα τμήματα του δομικού στοιχείου που παρουσιάζουν τιμή

θερμομόνωσης σημαντικά χαμηλότερη από το υπόλοιπο στοιχείο. Απαντώνται συνήθως στις

απολήξεις των πλακών και στους αρμούς (ενώσεις) στοιχειών με διαφορετικά θερμικά

χαρακτηριστικά (π.χ. κολώνες/δοκοί με τοιχοποιία). Μπορούν να εξαλειφθούν με κατάλληλη

εξωτερική θερμομόνωση, χρειάζεται όμως προσοχή στην εφαρμογή.

4.2.1.7 Σκίαστρα

Η ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων είναι η πιο ενδεδειγμένη πρακτική για μείωση των ψυκτικών

φορτίων και των ψυκτικών φορτίων κατά της μεσημβρινές ώρες αιχμής το καλοκαίρι, εφόσον

γίνει σωστή τοποθέτηση. Ένας μόνιμος οριζόντιος πρόβολος πάνω από

ένα παράθυρο με νότιο προσανατολισμό επιτρέπει στον χειμερινό ήλιο

να εισέρχεται στο εσωτερικό όταν ο ήλιος είναι χαμηλά, όμως τον

εμποδίζει το καλοκαίρι. Το πλάτος του προβόλου εξαρτάται από το

γεωγραφικό πλάτος της περιοχής και μπορεί να υπολογιστεί από

απλούς μαθηματικούς τύπους, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τυχόν

πολεοδομικούς περιορισμούς της περιοχής. Για την αποφυγή της

ηλιακής ακτινοβολίας από Ανατολή και Δύση το καλοκαίρι, μπορούν

να εγκατασταθούν μόνιμα κατακόρυφα σκίαστρα στις πλευρές του

κουφώματος. Τα κινητά σκίαστρα είναι προτιμότερο να εγκαθίστανται

εξωτερικά και να μετακινούνται ανάλογα με την εποχή και την ώρα

της ημέρας. Υπάρχει η δυνατότητα αυτοματοποιημένης κίνησής τους,

που όμως θα πρέπει να μελετηθεί κατά πόσο αντισταθμίζεται το

όφελος του αυξημένου αρχικού κόστους και η επιπλέον κατανάλωση

ηλεκτρισμού από την εξοικονόμηση που προσφέρει. 

Αποτελεσματική μέθοδος ηλιοπροστασίας του κτιρίου και των

ανοιγμάτων του είναι και η χρήση βλάστησης, είτε με κατάλληλα

φυτεμένα φυλλοβόλα ή αειθαλή δέντρα, είτε με άλλα φυτά σε

κατάλληλες θέσεις (πέργκολες, μπαλκόνια, κλπ). Τα φυλλοβόλα δέντρα

έχουν το πλεονέκτημα ότι παρέχουν σταδιακή ηλιοπροστασία από την

άνοιξη ως και το φθινόπωρο, ενώ το χειμώνα αφήνουν τις ωφέλιμες

ηλιακές ακτίνες να εισχωρούν στο κτίριο και έτσι αποτελούν ιδανική

λύση για νότιο προσανατολισμό. Ιδιαίτερα ωφέλιμη είναι η σκίαση που

παρέχουν τα δέντρα (είτε αειθαλή, είτε φυλλοβόλα) σε ανοίγματα με

ανατολικό ή/και δυτικό προσανατολισμό. Επιπλέον της

ηλιοπροστασίας, η χρήση αειθαλών δέντρων στη βόρεια πλευρά του

κτιρίου μπορεί να μειώσει την έκθεση του κτιρίου στους κρύους

χειμερινούς ανέμους και να μειώσει τις θερμικές απώλειες του κτιρίου.

4.2.1.8 Προτάσεις θερμομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια

Τα υφιστάμενα κτίρια, τα οποία χτίστηκαν πριν από την εφαρμογή των

νέων κανονισμών θερμομόνωσης (Εξασφάλισαν Άδεια Οικοδομής πριν

το έτος 2007), παρουσιάζουν μικρή έως μηδαμινή μόνωση στο

κέλυφος, με αποτέλεσμα να απαιτούν μεγάλα ποσά ενέργειας τόσο το χειμώνα όσο και το

καλοκαίρι για να επιτευχθεί η απαιτούμενη εσωτερική θερμική άνεση. Έτσι, συνιστάται η

θερμομόνωση των επιφανειών εκείνων που στην αρχική τους κατάσταση παρουσιάζουν υψηλό

δείκτη θερμοπερατότητας, με προτεραιότητα σε αυτές όπου ο χρόνος αποπληρωμής είναι

μικρότερος. Ενδεικτικά, στον Πίνακα 3, παρουσιάζεται ο τυπικός χρόνος αποπληρωμής για

διάφορες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε διάφορα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου.

Η εφαρμογή θερμομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη χρήση τους.

Τα δομικά στοιχεία του κελύφους μπορούν να μονωθούν είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά.

Εικόνα14:Συστήματα

ηλιοπροστασίας
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Πίνακας 3 : Δομικα στοιχεια θερμομονωσης και ενδεικτικος χρονος
αποπληρωμης παρεμβασεων

4.2.1.9 Θέρμανση χώρων

Μεγάλο μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων χρησιμοποιούν συστήματα κεντρικής

θέρμανσης ενώ αρκετά κτίρια, κυρίως κτίρια γραφείων χρησιμοποιούν αυτόνομα

κλιματιστικά διαιρεμένου τύπου για θέρμανση και ψύξη των κτιρίων.

Ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης αποτελείται από μια μονάδα παραγωγής

θερμότητας, το δίκτυο αγωγών διανομής και τις συσκευές απόδοσης θερμότητας στο

χώρο (θερμαντικά σώματα). Η μονάδα παραγωγής θερμότητας αποτελείται συνήθως

από λέβητα και ενσωματωμένο καυστήρα, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν

κλίβανοι ή αντλίες θερμότητας. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στο σύστημα, ανάλογα

από τον τύπο του καυστήρα μπορεί να είναι στερεό, υγρό ή και αέριο και να

προέρχεται από παράγωγο πετρελαίου, βιομάζα, επεξεργασμένη πρώτη ύλη,

ανακυκλωμένα υλικά κλπ. Μια τυπική διάταξη ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας στα

συστήματα θέρμανσης

επιτυγχάνεται κυρίως με τον

περιορισμό των θερμικών

απωλειών, την αντικατάσταση του

καυσίμου με πιο αποδοτικό

καύσιμο και τη χρήση πιο

αποδοτικού εξοπλισμού. Βασικός

παράγοντας που πρέπει να

αποτελεί πρωταρχικό κανόνα είναι

η προσαρμογή της συμπεριφοράς

των χρηστών του χώρου με

ορθολογιστική χρήση της

ενέργειας.

Ενδεικτικά για τη μέση

θερμοκρασία θέρμανσης, έχει

υπολογιστεί ότι ανά 1οC αύξησής της

θερμοκρασίας, καταναλώνεται 2-5%

περισσότερη ενέργεια.

 

 

 

 

 

Εικόνα 15 : Τυπική διάταξη συστήματος
κεντρικής θέρμανσης με καυστήρα και λέβητα
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Πίνακας 4: Μέτρα για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στη
θέρμανση και χρόνος αποπληρωμής

1 Η αλλαγή καυσίμου πολύ συχνά απαιτεί και την αλλαγή του καυστήρα. Λιγότερο αποδοτικό καύσιμο είναι ο
άνθρακας, ακολουθεί το πετρέλαιο και το υγραέριο, μετά η βιομάζα και τέλος το φυσικό αέριο που είναι το πιο

αποδοτικό

4.2.2 Δροσισμός - Κλιματισμός χώρων

Η χρήση κλιματιστικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του ηλεκτρικού

φορτίου αιχμής στη χώρα, και επιδεινώνει το φαινόμενο της υπερθέρμανσης των

αστικών κέντρων.

Τα συστήματα δροσισμού, όπως και τα συστήματα κλιματισμού (τα οποία έχουν και

δυνατότητα θέρμανσης) είναι υπεύθυνα για τη θερμική άνεση των χρηστών των

δημόσιων κτιρίων, όπως και για τη διατήρηση της επιθυμητής υγρασίας και τον

ικανοποιητικό εξαερισμό των χώρων. Υπάρχουν πολλοί τύποι τέτοιων συστημάτων

στην αγορά. Υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες εξοπλισμού κλιματισμού και

εξαερισμού:

� Συγκεντρωμένα (ή κεντρικά) συστήματα αέρα, στα οποία όλα τα φορτία ψύξης

ή/και θέρμανσης παράγονται σε κεντρική εγκατάσταση και μεταφέρονται στους

άλλους χώρους με τη βοήθεια δικτύου αγωγών.

� Μερικώς συγκεντρωμένα συστήματα αέρα/νερού, στα οποία ο κεντρικά

δροσισμένος ή ζεστός αέρας δροσίζεται ή θερμαίνεται περαιτέρω τη στιγμή που

εισέρχεται στους χώρους.

� Τοπικά συστήματα, στα οποία όλες οι διαδικασίες εκτελούνται τοπικά, στους

χώρους όπου υπάρχει ανάγκη κλιματισμού.

Οι πιο πάνω τύποι διαιρούνται σε πολλές άλλες υποκατηγορίες, όπως φαίνεται στην

Εικόνα 16. Τα κτίρια των τοπικών αυτοδιοικήσεων μπορεί να έχουν μικρά κλιματιστικά

εντοιχισμένα ή διαιρεμένου τύπου όπως αυτά που απαντώνται συχνά στις κατοικίες,

μπορεί όμως και να έχουν συγκεντρωμένα συστήματα τα οποία είναι πιο οικονομικά

για μεγάλους χώρους. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές εξοικονόμησης ενέργειας

παραμένουν οι ίδιες.
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Για τα συστήματα κλιματισμού και δροσισμού είναι δύσκολο να καταρτιστεί πίνακας με

τον εκτιμώμενο χρόνο αποπληρωμής και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα

υποσυστήματα που απαιτούν συντήρηση μπορεί να είναι πολλά και η απομόνωσή τους

δύσκολη. Επιπλέον, το κόστος εγκατάστασης των συστημάτων αυτών σε υφιστάμενα

κτίρια είναι διαφορετικό για κάθε τύπο συστήματος και εξαρτάται κυρίως από το

υφιστάμενο σύστημα και την αρχιτεκτονική του κτιρίου.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Εικόνα 16 : Τύποι συστημάτων
κλιματισμού και εξαερισμού

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

§ Ρύθμιση της θερμοκρασίας από 24-27 oC το καλοκαίρι και ως 21oC το χειμώνα 

§ Να αποφεύγεται ο κλιματισμός χώρων που δεν χρησιμοποιούνται ή είναι κενοί

§ Παράθυρα και πόρτες πρέπει να είναι κλειστά όταν λειτουργεί ο κλιματισμός

§ Ο θερμοστάτης δεν πρέπει να είναι κοντά σε λαμπτήρες ή εκτεθειμένος στον ήλιο
(ή το κρύο) 

§ Αποφυγή γειτνίασης χώρων που ο ένας ψύχεται και ο άλλος θερμαίνεται

§ Εγκατάσταση μεθόδων ηλιοπροστασίας (σκίαστρα, τέντες, στόρια κλπ). Τα μέτρα
αυτά είναι πιο αποτελεσματικά όταν τοποθετούνται εξωτερικά

§ Ο φυσικός αερισμός και η νυκτερινή δροσιά ελαχιστοποιούν την ανάγκη για τεχνητό
κλιματισμό

§ Το προσωπικό του κτιρίου πρέπει να κλείνει τα συστήματα όταν αυτά δεν
χρησιμοποιούνται, και ιδιαίτερα όταν αποχωρούν από το κτίριο

Επίσης η συντήρηση των συστημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Φροντίστε για τον
τακτικό καθαρισμό των σωμάτων εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα (fan-coils) και
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους, όπως και των αντλιών και συμπιεστών.

§ Τακτικό καθαρισμό και αντικατάσταση των φίλτρων
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4.2.3 Εξαερισμός

Ένα κατάλληλο σύστημα εξαερισμού

είναι απαραίτητο για τη δημιουργία

υγιούς περιβάλλοντος, καθώς, εισάγει

φρέσκο αέρα και απομακρύνει τους

αέριους ρύπους και την υγρασία από

τους εσωτερικούς χώρους. Ο επαρκής

και ορθά σχεδιασμένος εξαερισμός

συμβάλλει και στην εξοικονόμηση

ενέργειας, καθώς, συνήθως, ο

εξαερισμός συνδέεται με τη θέρμανση

και τον κλιματισμό των χώρων του

κτιρίου. 

4.2.3.1 Φυσικός αερισμός

Η πιο απλή λύση είναι ο φυσικός αερισμός, είτε με τη δημιουργία «ρεύματος αέρα» με τη χρήση

ανοιγμάτων σε αντίθετες όψεις ενός κτιρίου, είτε με την υλοποίηση αρχιτεκτονικών διατάξεων

όπως αεραγωγοί κλπ. Ο φυσικός αερισμός μπορεί να ενισχύεται με τη χρήση μηχανικών μέσων

(υβριδικά συστήματα) όπως οι ανεμιστήρες οροφής και να επιφέρει το επιδιωκόμενο

αποτέλεσμα με πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας. Ο νυκτερινός δροσισμός, αφορά την

ανανέωση του αέρα με φυσικό ή τεχνητό τρόπο τις νυχτερινές ή πρωινές ώρες, κατά τις οποίες

η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του χώρου και

χρησιμοποιείται ευρύτατα ως τεχνική εξοικονόμησης. 

4.2.3.2  Τεχνητός αερισμός

Ένα σύστημα τεχνητού αερισμού μπορεί να λειτουργεί αυτοδύναμα ή να συμπληρώνει το

φυσικό αερισμό του κτιρίου. Τα συστήματα τεχνητού αερισμού, μπορούν να συνδυαστούν με

το σύστημα θέρμανσης / κλιματισμού και συνιστάται να περιέχουν διάταξη ανάκτησης

θερμότητας για τη μείωση της απορριπτόμενης στο περιβάλλον θερμότητας / ψύξης. Για την

αποδοτικότερη λειτουργία τους:

� Η λειτουργία του συστήματος εξαερισμού πρέπει να διακόπτεται στους χώρους που δεν

χρησιμοποιούνται.

� Τα παράθυρα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρέπει να ανοίγουν σπάνια. 

� Η παροχή αέρα να είναι συμβατή με τις ανάγκες του χώρου που εξυπηρετεί.

� Να γίνεται έλεγχος των ιμάντων των fan-coils, όπου αυτά υπάρχουν.

� Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και αντικατάσταση των φίλτρων.

� Να προβλέπεται ανάκτηση της θερμότητας του εξαγόμενου αέρα, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης () έχει εκδώσει πρότυπα που αφορούν τόσο τα επίπεδα

αερισμού σε κτίρια καθώς και τη μεθοδολογία για τον έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης τους. 

4.2.4Φωτισμός

4.2.4.1 Φυσικός Φωτισμός

Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού στοχεύει στην οπτική άνεση στο

εσωτερικό των κτιρίων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στη

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, συνδυάζοντας φως, θέα,

δυνατότητα αερισμού και ρύθμιση της εισερχόμενης ηλιακής

ενέργειας. 

Ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό συστημάτων φυσικού φωτισμού

έχει η - κατά το δυνατόν - μεγαλύτερη κάλυψη των απαιτήσεων σε
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φωτισμό από το φυσικό φως, ανάλογα με τη χρήση του

κτιρίου και την εργασία που επιτελείται μέσα στους

χώρους.

Για την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού προς όφελος

του κτιρίου με στόχο την επίτευξη οπτικής άνεσης θα

πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα (στάθμη

φωτισμού) στους εσωτερικούς λειτουργικούς χώρους

αλλά και ομαλή κατανομή ώστε να αποφεύγονται έντονες

διαφοροποιήσεις της στάθμης, οι οποίες προκαλούν

φαινόμενο «θάμβωσης», πάντοτε σε συνδυασμό με τις

υπόλοιπες απαιτήσεις του ενεργειακού σχεδιασμού για

θερμική άνεση και ποιότητα αέρα. Τόσο η επάρκεια, όσο

και η κατανομή του φωτισμού εξαρτώνται από τα

γεωμετρικά στοιχεία του χώρου και των ανοιγμάτων, αλλά

και από τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά των αδιαφανών

επιφανειών (χρώμα/υφή) και των υαλοπινάκων

(φωτοδιαπερατότητα / ανακλαστικότητα). 

Το πρότυπο CYS EN 12464-1 (2011)

καθορίζει τις απαιτήσεις φωτισμού για

χώρους διαφορετικών χρήσεων σε

χώρους εργασίας. Τα επιθυμητά

επίπεδα φωτεινότητας και άλλοι

δείκτες διαφέρουν για διαφορετικές

χρήσεις. Για παράδειγμα, σε χώρο

γραφείων όπου οι εργαζόμενοι

γράφουν, διαβάζουν οι

πληκτρολογούν κείμενα, οι

απαιτήσεις σε φωτισμό είναι 500 lux.

Ενώ οι απαιτήσεις σε φωτισμό για

εσωτερικούς διαδρόμους διακίνησης

ή κλιμακοστάσια είναι μόλις 100 lux.
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Πίνακας 5: Φυσικός φωτισμός κτιρίου

4.2.4.2   Αντικατάσταση Λαμπτήρων

Ο φωτισμός αποτελεί ένα βασικό τρόπο

εξοικονόμησης ενέργειας. Το 14% του

ηλεκτρισμού που δαπανάται σήμερα στην Ευρώπη

αφορά το φωτισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην

προσπάθεια να μειώσει ουσιαστικά την

κατανάλωση ενέργειας αποφάσισε το 2008 τη

σταδιακή -ως και την 1η Σεπτεμβρίου 2012-

απόσυρση των κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως

και μερικών τύπων λαμπτήρων αλογόνου. Σε

πολλές χώρες, και στην Κύπρο, έχουν ισχύσει

προγράμματα για δωρεάν διάθεση συμπαγών

λαμπτήρων φθορισμού. Οι επιλογές σε λαμπτήρες

χαμηλής κατανάλωσης που υπάρχουν σήμερα είναι:

� βελτιωμένοι λαμπτήρες πυράκτωσης (με τεχνολογία αλογόνου) - πλήρως ισοδύναμοι με τους

παραδοσιακούς λαμπτήρες πυράκτωσης από πλευράς σχήματος και ποιότητας φωτισμού,

αλλά πιο αποδοτικοί.

� συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού - έχουν μεγάλη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής (6-10

φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους συμβατικούς λαμπτήρες πυράκτωσης, περίπου

6.000-10.000 ώρες). 

� δίοδοι εκπομπής φωτός (LED) - έχουν μεγάλη απόδοση και διαρκούν 40.000-50.000 ώρες

συνεχούς λειτουργίας, όμως έχουν αυξημένο κόστος αγοράς. 
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Το φως που παράγουν οι λαμπτήρες χαρακτηρίζεται από τη «θερμοκρασία χρώματος», που

αντικατοπτρίζει τη συγγένεια του φάσματος εκπομπής τους με την ακτινοβολία μελανού

σώματος σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Έτσι η θερμοκρασία 5.500οΚ (όσο δηλαδή το ηλιακό

φως) δίνει στο φως των λαμπτήρων μια πιο λευκή και προς το μπλε απόχρωση, ενώ

χαμηλότερες θερμοκρασίες τείνουν να πλησιάζουν προς το κίτρινο/πορτοκαλί. Οι λαμπτήρες

με υψηλότερη θερμοκρασία δίνουν πιο ψυχρό φως που τους καθιστά κατάλληλους για εργασίες

που απαιτούν συγκέντρωση, και έτσι χρησιμοποιούνται σε γραφεία, αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες

κλπ. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες φωτός είναι πιο κατάλληλες για ξεκούραση και χαλάρωση,

και έτσι απαντώνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, καταστήματα, χώρους υποδοχής κλπ. 

Η Εικόνα 17, δείχνει τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και την κατανάλωση ενέργειας

διαφόρων τύπων λαμπτήρων.

Για αρκετές χρήσεις, η πιο κατάλληλη τεχνολογία για να αντικαταστήσει τους λαμπτήρες

πυράκτωσης σήμερα, είναι οι λαμπτήρες συμπαγούς φθορισμού (CFL). Το κόστος τους είναι

λίγο υψηλότερο από τους πυρακτώσεως, όμως διαρκούν ως και 10 φορές περισσότερο,

παράγουν την ίδια ένταση φωτός καταναλώνοντας το 1/5 της ισχύος και κυκλοφορούν σε

διάφορους τύπους θερμοκρασίας φωτός και μεγέθους άρα δεν απαιτούν αντικατάσταση των

βάσεων των λαμπτήρων. Στον παρακάτω πίνακα συγκρίνονται διαφορετικές εφαρμογές και

τύποι λαμπτήρων.

Εικόνα 17: Σύγκριση εξοικονόμησης και κατανάλωσης
ενέργειας διαφορετικών τύπων λαμπτήρων
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Πίνακας 6: Τύποι λαμπτήρων

Έχει διαπιστωθεί ότι, με την υπάρχουσα κατάσταση στα κτίρια της τοπικής αυτοδιοίκησης,

είναι εφικτή η εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται για φωτισμό σε ποσοστό 40-70 %,

με την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών, όπως:

� ο ορθός σχεδιασμός του τεχνητού φωτισμού.

� η αξιοποίηση φυσικού φωτισμού.

� η χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

� η επιλογή κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων.

� η χρήση ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών διατάξεων.

� η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου.

� η σωστή συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων

4.2.4.3  Συστήματα ελέγχου φωτισμού

Τα συστήματα ελέγχου φωτισμού είναι συσκευές που ρυθμίζουν τη λειτουργία του συστήματος

φωτισμού σε συνάρτηση με ένα εξωτερικό σήμα (χειροκίνητη επαφή, ανίχνευση παρουσίας,

χρονοδιακόπτης, στάθμη φωτισμού). 

Η εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων ελέγχου του φωτισμού μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική

εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Σε κτίρια γραφείων, η κατανάλωση ενέργειας

μπορεί να μειωθεί κατά 30% έως 50%. Η απόσβεση του κόστους εφαρμογής μπορεί συχνά να

επιτευχθεί σε 2-3 έτη. Γενικά, εάν ο φυσικός φωτισμός είναι επαρκής, ώστε να καλύπτει τις

απαιτήσεις φωτισμού για μεγάλο διάστημα της ημέρας, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ιδιαί-

τερα σημαντική. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πιθανότητα έναυσης του τεχνητού συστήματος,

από τους εργαζόμενους όταν εισέρχονται στο χώρο εργασίας, έχει άμεση σχέση με την παροχή

φυσικού φωτισμού και επίσης όταν οι χρήστες ανάψουν το τεχνητό σύστημα κατά την είσοδό

τους στο χώρο, σπανίως το σβήνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
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Πίνακας 7
Ενεργειακα
αποδοτικα
συστηματα
ελεγχου
φωτισμου

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

1. Συχνά τα φώτα στα κτίρια της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένουν αναμμένα περισσότερο από
όσο χρειάζεται ακόμα και όταν έχει αποχωρήσει όλο το προσωπικό. Eφαρμόστε μέτρα για να
το αποφύγετε:

• Τοποθετήστε αυτοκόλλητα ή άλλη σήμανση στους διακόπτες, στις εξόδους και σε άλλα
εμφανή σημεία

• Οργανώστε συναντήσεις με το προσωπικό για να τους μεταδώσετε απλές συμβουλές
εξοικονόμησης

• Ορίστε κάποιον από το προσωπικό υπεύθυνο να ελέγχει ότι όλα τα φώτα έχουν σβήσει

• Εκπαιδεύστε το προσωπικό καθαριότητας να σβήνουν όσα φώτα δεν χρειάζεται να είναι
αναμμένα

• Φροντίστε ώστε οι διακόπτες να έχουν ξεκάθαρη σήμανση ώστε το προσωπικό να μπορεί
εύκολα να επιλέξει μόνο τα φώτα που χρειάζεται

• Σβήστε τα φώτα σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται, σκεφτείτε όμως θέματα ασφαλείας
ιδιαίτερα σε διαδρόμους και σκάλες.

2. Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

• Οι λαμπτήρες φθορισμού καταναλώνουν 80% λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 8-10 φορές
περισσότερο

3. Εκμεταλλευτείτε το φυσικό φωτισμό, όσο το δυνατόν περισσότερο

• Αποφύγετε τις κατεβασμένες περσίδες και την ταυτόχρονη χρήση εσωτερικού φωτισμού,
όταν δεν απαιτείται

4. Όλα τα συστήματα φωτισμού πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Η σκόνη μπορεί να μειώσει την
ποιότητα του φωτισμού κατά 20% 

5. Εφαρμόστε συστήματα ελέγχου της λειτουργίας φωτισμού

• Εγκαταστήστε αισθητήρες κίνησης ή φωτοκύτταρο σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται
συνεχώς ή που είναι περιορισμένης πρόσβασης, όπως αποθήκες, τουαλέτες, αίθουσες
συναντήσεων. Μπορείτε να εξοικονομήσετε ως και 30% των δαπανών φωτισμού.  

• Προγραμματίστε τους χρονοδιακόπτες σύμφωνα με το ωράριο εργασίας του προσωπικού
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4.2.5 Συσκευές Γραφείου – Ηλεκτρικές Συσκευές

Η αύξηση χρήσης υπολογιστών και λοιπών συσκευών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρισμού της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτιμάται, ότι αποτελεί το 12-15% της ολικής δαπάνης για
ηλεκτρική ενέργεια σε ένα κτίριο γραφείων, ενώ προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 25%
ως το 2020. Καθώς ο εξοπλισμός αυτός παραμένει συνήθως σε λειτουργία ακόμα και
όταν δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση με
ορθολογικότερη χρήση και ευαισθητοποίηση των χρηστών, η οποία με τα κατάλληλα
μέτρα μπορεί να ξεπεράσει το 50%. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέγονται
ενεργειακά αποδοτικότερες συσκευές σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή αγοράς
νέου εξοπλισμού.

Πίνακας 8: Πρακτικές εξοικονόμησης κατά την επιλογή και
χρήση των συσκευών γραφείου

4.2.5.1 Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση «αναμονής» ή σε κατάσταση
«εκτός λειτουργίας» (standby, off-mode)

Η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας μιας συσκευής σε κατάσταση αναμονής (standby)

επιβαρύνει οικονομικά την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ συγχρόνως έχει αρνητική

επίδραση στο περιβάλλον. Ακόμα και όταν η συσκευή εκτός λειτουργίας (κλειστή από

το διακόπτη, off-mode), σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει απώλεια ενέργειας).

Προκειμένου να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες κατά τη λειτουργία

αναμονής ή την κατάσταση εκτός λειτουργίας όλες οι συσκευές πρέπει να

αποσυνδέονται από την ηλεκτρική παροχή τις ώρες που δεν χρησιμοποιούνται,

κλείνοντάς τες από το διακόπτη στην πρίζα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ενημέρωση
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Πίνακας 9: Κατανάλωση ενέργειας γραφειακού εξοπλισμού σε κατάσταση
stand-by (ASEW, 2010)

και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, με χρονοδιακόπτες ή με προσαρμογή των

συστημάτων ελέγχου κτιρίου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύπριζα με διακόπτη,

ώστε να μπορούν εύκολα να απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα πολλές συσκευές (π.χ.

Η/Υ, εκτυπωτής, σαρωτής κλπ), ή ακόμα καλύτερα να εγκατασταθεί διακόπτης

αυτόματης διακοπής λειτουργίας (automatic power-off switch).

Η ΕΕ έχει θεσπίσει σχετικό κανονισμό (1275/2008) για την εφαρμογή της Οδηγίας

2005/32/ΕΚ και 2009/125/ΕΚ, που αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για

την κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Σύμφωνα με

αυτόν έχουν τεθεί όρια κατανάλωσης που είναι: 1 Watt για τις συσκευές, οι οποίες είναι

κλειστές από το διακόπτη ή σε κατάσταση αναμονής και 2 Watt για τις συσκευές με

ενδείξεις πληροφοριών (ρολόγια). Τα όρια αυτά ίσχυαν ως το 2010, ενώ από το 2013

μειώνονται στο μισό, γίνονται δηλαδή 0,5 και 1 Watt αντίστοιχα. Για σκοπούς

εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

″Οδηγία 2009/125/ΕΚ″ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Περί καθορισμού

Απαιτήσεων Οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων N 17(I)/2011.

4.2.5.2 Ενεργειακή Σήμανση

Ετικέτα Ενεργειακής Σήμανσης: Η Ευρωπαϊκή ετικέτα για την ενεργειακή απόδοση

(Οδηγίες: 92/75/EΟΚ, 2010/30/EΚ) παρέχει ακριβείς, αναγνωρίσιμες και συγκρίσιμες

πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας, τις επιδόσεις και τα άλλα χαρακτηριστικά των

ηλεκτρικών συσκευών, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ προϊόντων σε σχέση με

την ενεργειακή απόδοση τους και τη δυναμικότητά τους στην μείωση του ενεργειακού

κόστους. Η κυπριακή νομοθεσία που εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι Ο περί

της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την

Ενέργεια Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν. 26(Ι)/2012).

Η ενεργειακή σήμανση είναι σήμερα υποχρεωτική για τα κλιματιστικά, τις τηλεοράσεις, τους

λαμπτήρες, τις συσκευές ψύξης καθώς και για τα πλυντήρια, στεγνωτήρια και ηλεκτρικούς

φούρνους. Κατατάσσει τα προϊόντα από το Α έως G, όπου το Α είναι η πλέον αποδοτική

ενεργειακή τάξη και το G η λιγότερο αποδοτική (σε κάποιες συσκευές έχουν προστεθεί οι

ακόμα αποδοτικότερες κατηγορίες Α+, Α++, Α+++ με αντίστοιχη μείωση των πιο ενεργοβόρων

κατηγοριών). Πληροφορεί για την κατανάλωση ενέργειας, δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια

που καταναλώνει η συσκευή (σε kWh) και την ενεργειακή απόδοση, που δείχνει την

κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα χωρητικότητας της συσκευής.

  
   

 10 2,5 

 29 5 

 12 4,2 

 10 2 

 LCD 8 0,5 

 12 0,1 

 8 3 
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Ενεργειακός Αστέρας ENERGY STAR: Το διεθνές

πρότυπο Energy Star, είναι εθελοντικό πρόγραμμα και

αφορά κυρίως ηλεκτρονικές συσκευές γραφείου, οι

οποίες πληρούν προδιαγραφές χαμηλής κατανάλωσης

ενέργειας. Κατά μέσο όρο οι συσκευές που διαθέτουν

τη σήμανση αυτή εξοικονομούν ενέργεια περισσότερο

από 30% σε σχέση με το μέσο όρο των προϊόντων της

κατηγορίας τους. Δημιουργήθηκε το 1992 από την

Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος στις ΗΠΑ και

επεκτάθηκε στην Ευρώπη το 2003 στο πλαίσιο

συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της ΕΕ

για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του

γραφειακού εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα «ΕΕ Energy Star» διατηρεί

επικαιροποιημένη βάση δεδομένων για τον

πιστοποιημένο εξοπλισμό που φέρει την ετικέτα

ENERGY STAR, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ

διαφορετικών μοντέλων και εταιρειών και βοηθάει στην επιλογή των πιο

ικανών ενεργειακών συσκευών, σύμφωνα με τα επιθυμητά κριτήρια

επίδοσης. Στη βάση δεδομένων περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες

υπολογιστών (επιτραπέζιοι, φορητοί, τερματικά, σταθμοί εργασίας, servers

κλπ.), οθόνες, καθώς και εξοπλισμός απεικόνισης (φωτοαντιγραφικά

μηχανήματα, ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής, σαρωτές, εκτυπωτές κλπ.

Ο σχετικός ιστοχώρος της ΕΕ ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά και

συνιστάται σε κάθε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης να τον συμβουλευθεί

προτού προχωρήσει στη αγορά νέου εξοπλισμού ή στην αντικατάσταση του

υφιστάμενου γραφειακού εξοπλισμού.

Εικόνα18: Νέο Ενεργειακό
σήμα για κλιματιστικά
(πρόκειται να αντικαταστήσει
σύντομα το προηγούμενο)

Εικόνα 19: Ενεργειακό σήμα
για κλιματιστικά (πρόκειται να
αντικατασταθεί)
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

• Ενημερώστε και εκπαιδεύστε το ανθρώπινο δυναμικό. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι
εργαζόμενοι γνωρίζουν απλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας για τις συσκευές
που χειρίζονται. Οι περισσότερες συσκευές δεν χρειάζεται να βρίσκονται ανά πάσα
στιγμή σε λειτουργία. Επιτυγχάνοντας την ορθή τους χρήση μειώνεται η κατανάλωση
ενέργειας και η επιπλέον θερμότητα που παράγεται κατά την άσκοπη λειτουργία μιας
συσκευής, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο χρόνος ζωής της μειώνοντας το κόστος
συντήρησης.

• Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα τις απαιτήσεις κάθε εργασίας. Π.χ.,
για εσωτερική χρήση χρησιμοποιήστε ασπρόμαυρο εκτυπωτή, εκτυπώστε σε πρόχειρη
μορφή, εκτυπώστε σε δύο όψεις.

• Μειώστε τα ψυκτικά φορτία. Εάν είναι εφικτό τοποθετήστε τις συσκευές που
εκπέμπουν θερμότητα όπως εκτυπωτές και φωτοτυπικά σε ξεχωριστό, φυσικά
αεριζόμενο χώρο. Αυτό βοηθά στη μείωση του κόστους κλιματισμού και στη μείωση
θορύβου. 

• Συντηρήστε τον εξοπλισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και
απομακρύνετε τη σκόνη, για τη βέλτιστη απόδοση του. 

• Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές γραφείου (από την πρίζα) τις ώρες που η υπηρεσία
είναι κλειστή (βράδια, απογεύματα), για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση.
Εγκαταστήστε χρονοδιακόπτες στον κοινόχρηστο εξοπλισμό και εφαρμόστε
συστήματα ελέγχου, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα παραμονής των συσκευών σε
κατάσταση λειτουργίας όταν αυτές δεν χρησιμοποιούνται.

• Επιλέξτε ενεργειακά αποδοτικότερες συσκευές κατά την αντικατάσταση και αγορά
νέων. Επιλέξτε σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη το
λειτουργικό κόστος. Αποφύγετε να αγοράσετε τους γρηγορότερους επεξεργαστές ή
μεγαλύτερες οθόνες εφόσον δεν απαιτείται από τη χρήση για την οποία προορίζονται.

4.2.6  Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης

Για την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας στα κτίρια της ΤΑ ή σε δημόσιες εγκαταστάσεις,

μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (Building Energy

Management System – BEMS). Η εγκατάσταση αυτή έχει σκοπό την επιτήρηση ή και τον

αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου, ώστε

να είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων όλων των εγκαταστάσεων

από σταθμό ελέγχου. Παράλληλα, είναι δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή της

ενεργειακής συμπεριφοράς των εγκατεστημένων συστημάτων, καθώς και η δημιουργία

αρχείου με στατιστικά στοιχεία. Τα πιο σημαντικά συστήματα που μπορεί να παρακολουθεί και

να ελέγχει ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης είναι τα εξής:

· Συστήματα Κλιματισμού – Θέρμανσης

· Παθητικά συστήματα (αίθρια, αερισμός κλπ)

· Εγκατάσταση φωτισμού

· Συστήματα δροσισμού

· Ηλεκτρικές καταναλώσεις

· Εναλλαγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

· Ποιότητα αέρα

· Διαχείριση υδάτων

· Εγκαταστάσεις ασφαλείας

Το σύστημα αποτελείται από τον κεντρικό σταθμό παρακολούθησης και ελέγχου, τα

αισθητήρια όργανα, τις συσκευές εκτέλεσης εντολών, καθώς και τις καλωδιώσεις. Ο

προγραμματισμός και χειρισμός του συστήματος γίνεται μέσω του κεντρικού σταθμού ελέγχου.

Σε ορισμένους τομείς, η λειτουργία και η επιλογή διαφόρων καταστάσεων γίνεται μέσω

επιμέρους χειριστηρίων, τα οποία διαθέτουν επιλογείς καταστάσεων. 
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Εικόνα 20: Σχηματική απεικόνιση
συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
εγκατεστημένο σε κτίριο

Με τη βοήθεια των συστημάτων αυτών:

· παρακολουθείται και καταγράφεται η κατανάλωση ενέργειας.

· συγκεντρώνονται και προβάλλονται άμεσα τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας.

· μπορεί να γίνει ανάλυση των δεδομένων καταγραφής σε συνδυασμό με τα

οικονομικά στοιχεία κατανάλωσης της κάθε εγκατάστασης/κτιρίου.

· ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι για τυχόν απροσδόκητες απώλειες – βλάβες.

· επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας (πχ αποφυγή υπερκαταναλώσεων και

κατάστασης αναμονής).

Πρέπει να τονιστεί ότι η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης αποτελεί

συμπληρωματική και όχι μεμονωμένη παρέμβαση, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. 

4.3 Θεσμικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

4.3.1  Ο περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων νόμος

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων καθορίζει πλέον πολλές

από τις αλλαγές που προβλέπεται να γίνουν ορατές στον κατασκευαστικό τομέα τα επόμενα

χρόνια. Η βιωσιμότητα των εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας θα μπορεί πλέον

να εξετάζεται και σε κλίμακα κτιριακής ζώνης ή ομάδας παρόμοιων κτιρίων για την επίτευξη

της βέλτιστης λύσης. Για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης -

Κλιματισμού (ΘΨΚ, HVAC) σε βάθος χρόνου, η Οδηγία 2010/31/ΕΚ θέτει κανόνες για τη

συντήρηση τους, δεδομένου ότι μη σωστά ρυθμισμένα συστήματα είναι δυνατόν να

προκαλέσουν υπερβολική κατανάλωση ενέργειας και εκπομπών CO2. 

Με σκοπό την εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, υιοθετήθηκε

ο Νόμος 210(Ι)/2012 περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ο οποίος

συμπληρώνει τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακή απόδοσης Κτιρίων Νόμους του 2006 και

2009. Η νέα νομοθεσία καθορίζει τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις που πρέπει να έχει ένα



34

καινούργιο κτίριο (μετά το 2010) ή κτίριο συνολικής επιφάνειας άνω των 1.000m2 που τυγχάνει

πλήρους ανακαίνισης. Η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για κτίρια ή

κτιριακές ενότητες έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ από τον Ιανουάριο του 2012 υπάρχει κανονισμός

εναρμόνισης του μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό του βέλτιστου κόστους αλλαγών

σε όλα τα κτίρια στα όρια της ΕΕ.

4.3.2 Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Βάσει των απαιτήσεων αυτών, η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κτιρίου στο πιστοποιητικό

ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη από Β, ενώ καθορίζονται

οι μέγιστη συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων και κουφωμάτων του

κελύφους του κτιρίου. Για όλα τα κτίρια, υφιστάμενα και νέα, που διατίθενται προς πώληση ή

ενοικίαση θα πρέπει να εκδίδεται ΠΕΑ το οποίο θα επιδεικνύεται στον υποψήφιο

αγοραστή/ενοικιαστή. Αντίστοιχα, σε όλα τα δημόσια κτίρια που εξυπηρετούν κοινό με ωφέλιμη

επιφάνεια άνω των 500m2 θα πρέπει να εκδίδεται ΠΕΑ το οποίο θα βρίσκεται σε ευδιάκριτη

θέση. 

Επιπλέον, βάσει της νομοθεσίας, σε όλα τα καινούργια κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες

είναι υποχρεωτική η χρήση ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (Κ.Δ.Π 446/2009

και ο Τεχνικός Οδηγός Ηλιακών Συστημάτων), σύμφωνα με τους όρους και απαιτήσεις της

αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του ηλιακού συστήματος καθορίζονται

από τον οδηγό ανάλογα από τον αριθμό των υπνοδωματίων της κατοικίας.

Σε όλα τα καινούργια κτίρια πρέπει να τοποθετηθεί πρόνοια για χρήση συστημάτων παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, τοποθετώντας μεγαλύτερο κιβώτιο μετρητών ώστε να μπορεί

να τοποθετηθεί στο μέλλον επιπλέον μετρητής για το σύστημα ΑΠΕ και επιπλέον σωληνώσεων

από το κιβώτιο του μετρητή προς τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί μελλοντικά το σύστημα

ΑΠΕ.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου έχει μορφή παρόμοια με τις

ενεργειακές ετικέτες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση ηλεκτρικών συσκευών. Σκοπός

του είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική ενεργειακή κατάσταση

του κτιρίου και να δείχνει πόσο αποδοτικό είναι από ενεργειακή άποψη το συγκεκριμένο κτίριο

σε σύγκριση με άλλο παρόμοιο (κτίριο

αναφοράς).

Εκδίδεται μόνο από Ειδικευμένους

Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι πρέπει να είναι

διαπιστευμένοι από την Υπηρεσία Ενέργειας

μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και

καταχωρημένοι σε μητρώο. Για τον

υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης

κτιρίου και την έκδοση ΠΕΑ χρησιμοποιείται

στην Κύπρο το λογισμικό πρόγραμμα

iSBEMcy το οποίο διατίθεται δωρεάν από

την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

(www.mcit.gov.cy).

Τέλος, καθορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου

2019 όλα τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες

αρχές και όλα τα νέα κτίρια μετά την 1η

Ιανουαρίου 2021 θα πρέπει να αποτελούν

κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση

ενέργειας.

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν είσαστε ικανοποιηµένοι µε το ΠΕΑ;

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιηµένοι µε την ποιότητα ή την
ορθότητα του ΠΕΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον ειδικευµένο εµπειρογνώµονα που
το έχει εκδώσει,  το όνοµα του οποίου αναγράφεται στο ΠΕΑ.

Τα ονόµατα όλων των αδειούχων ειδικευµένων εµπειρογνωµόνων θα βρίσκονται σε ειδικό
Μητρώο.

Τι συµβαίνει σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει το Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης;

Σύµφωνα µε τους Νόµους 142(Ι) του 2006 και 30(Ι) του 2009, σε περίπτωση που κατά την
κατασκευή, πώληση ή την εκµίσθωση κτιρίου δεν διατίθεται στον ιδιοκτήτη ή από τον
ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή εκµισθωτή το ΠΕΑ, ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας
Ενέργειας, ως η αρµόδια αρχή, µε αιτιολογηµένη απόφασή του µπορεί να επιβάλει σε αυτόν
που παραβιάζει τις σχετικές  διατάξεις του Νόµου, διοικητικό πρόστιµο. Σε περίπτωση
παράληψης πληρωµής του διοικητικού προστίµου λαµβάνονται δικαστικά µέτρα και το
οφειλόµενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

Η έκδοση ΠΕΑ δεν απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• ∆ιατηρητέες οικοδοµές ή αρχαία µνηµεία, εφόσον η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του
νόµου Ν.142(Ι)/2006 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα αλλοιώσουν ουσιωδώς
τον χαρακτήρα τους.

• Τµήµατα ή σύνολο βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών κτιρίων ή αποθηκών για τα οποία δεν
χρησιµοποιείται ενέργεια για τη ρύθµιση των εσωτερικών κλιµατικών συνθηκών και τα
οποία χρησιµοποιούνται για αµιγώς βιοµηχανική, βιοτεχνική ή αποθηκευτική χρήση.

• Αγροτικά, µη κατοικήσιµα κτίρια µε χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις ή κτίρια που
χρησιµοποιούνται σε τοµέα που καλύπτεται από ειδική συµφωνία για την ενεργειακή απόδοση.

• Μεµονωµένα κτίρια µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια κάτω των 50m2.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να αποταθείτε:

Υπηρεσία Ενέργειας Ίδρυµα Ενέργειας Κύπρου
Ανδρέα Αραούζου 13-15 Αγαπήνωρος 2 & Μακαρίου Γ’
1421 Λευκωσία 1072 Λευκωσία
Τηλ: 22-409390 / 385 Τηλ: 22-606060
Φαξ: 22-304759 Φαξ: 22-606001
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy Ιστοσελίδα: www.cie.org.cy

Αρµόδιοι Οργανισµοί: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού
Ι∆ΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Περιγραφή του 
λογισµικού που 

χρησιµοποιήθηκε
για την έκδοση του

ΠΕΑ

∆ιεύθυνση κτιρίου

Αριθµός εγγραφής 
Πιστοποιητικού - 
Μοναδικός για

το κτίριο

Αριθµός εγγραφής
Ειδικευµένου 

Εµπειρογνώµονα
που έκδωσε το ΠΕΑ

Ενεργειακή 
Κατηγορία του 

κτιρίου και 
συνολική ετήσια 

κατανάλωση 
ενέργειας σε

kWh/m2

Εκποµπές 
διοξειδίου του 
άνθρακα του

κτιρίου ανά έτος 
σε kgCO2/m2

Ποσό κατανάλωσης
ενέργειας που 

καλύπτεται από 
Ανανεώσιµες Πηγές

Ενέργειας

Γ.Τ.Π. 000/2009 - 0.000
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Εκτύπωση: 

Tυπώ
θηκε σε ανακυκλω

µένο χαρτί
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4.3.3 Επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού

Συγκεκριμένα, για τα συστήματα θέρμανσης, ο Νόμος Ν210(Ι)/2012 αναφέρει ότι τα προσβάσιμα

τμήματα των συστημάτων θέρμανσης κτιρίων με λέβητες ονομαστικής ισχύος εξόδου 20-100

kW πρέπει να τυγχάνουν ρύθμισης ελέγχου και επιθεώρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αντίστοιχα, για συστήματα ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης από 100 kW, η επιθεώρηση

πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε δύο έτη. Εξαίρεση αποτελούν οι λέβητες αερίου, για τους

οποίους η επιθεώρηση πρέπει αν γίνεται τουλάχιστον κάθε 4 έτη. 

Για τα συστήματα κλιματισμού, ο Νόμος Ν210(Ι)/2012 προβλέπει την τακτική επιθεώρηση των

εγκαταστάσεων κλιματισμού ονομαστικής ισχύος εξόδου από 12 kW, ή συστήματα κλιματισμού

σε κτίριο στο οποίο η αθροιστική τους ισχύς υπερβαίνει τα 50kW. Για μεγαλύτερα συστήματα

η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 3 έτη. Συστήματα κλιματισμού ονομαστικής

ισχύος μεγαλύτερης από 250kW θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε δύο έτη. 

Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση

του βαθμού απόδοσης του λέβητα, καθώς επίσης και της ισχύος του σε σχέση με τις ανάγκες

του κτιρίου. Θα δίνεται πιστοποιητικό επιθεώρησης και ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα

γίνονται συστάσεις στους χρήστες για τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις.

Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο

από επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού αντίστοιχα. Η Υπηρεσία Ενέργειας,

ως η αρμόδια αρχή, τηρεί (α) μητρώο των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και (β) μητρώο

των επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού. Στα μητρώα αυτά εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι

οι οποίοι αποκτούν το

«πιστοποιητικό ικανότητας», το

οποίο εκδίδεται από την

αρμόδια αρχή και αποτελεί

τεκμήριο ότι ο κάτοχος του

έχει τις ικανότητες και τα

προσόντα που απαιτούνται για

να διενεργεί τις επιθεωρήσεις.

Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία

2012/27/ΕΕ για την

ενεργειακή απόδοση, απαιτεί

τον υποδειγματικό ρόλο των

κτιρίων που ανήκουν σε

δημόσιους φορείς.

Συγκεκριμένα, καθορίζει ότι

3% του συνολικού εμβαδού

δαπέδου (κλιματιζόμενων

κτιρίων) που είναι ιδιόκτητα και

καταλαμβάνονται από την

κεντρική δημόσια διοίκηση

τους, ανακαινίζεται κάθε

χρόνο . Αυτό ισχύει για κτίρια

με εμβαδόν >500 τ.μ. αλλά

από 9 Ιουλίου 2015 θα ισχύει

και για κτίρια >250 τ.μ. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς

να εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, να καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης

το οποίο θα περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους και να χρησιμοποιούν τις εταιρείες παροχής

ενεργειακών υπηρεσιών.
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5 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Το μικροκλίμα των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων της πόλης καθορίζει τις συνθήκες θερμικής

άνεσης σε αυτούς καθώς και στα γειτονικά κτίρια, άρα επηρεάζει θετικά ή αρνητικά όλες τις

δραστηριότητες και τις συνθήκες διαβίωσης. Το

μικροκλίμα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες,

μεταξύ των οποίων ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η

αρχιτεκτονική των κτιρίων και των κοινόχρηστων

υπαίθριων χώρων και από τις ποικίλες ανθρώπινες

δραστηριότητες που συμβάλουν στην αύξηση της

θερμοκρασίας και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ανοικτούς χώρους,

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης των

μικροκλιματικών συνθηκών των ανοικτών χώρων των

πόλεων με:

� παρεμβάσεις στα υλικά δόμησης (όπως αύξηση των

μαλακών υδατοπερατών επιφανειών βατών ή

φυτεμένων και αντίστοιχη μείωση των σκληρών

επιφανειών εδαφοκάλυψης).

� αύξηση των ηλιαζόμενων επιφανειών κατά την

χειμερινή περίοδο.

� αύξηση πρασίνου με ορθολογική επιλογή των ειδών φύτευσης και της χωροθέτησής τους

για την επίτευξη των στόχων.

� χρήση υδάτινων στοιχείων.

� αντικατάσταση λαμπτήρων και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής παρακολούθησης και

ελέγχου του εξωτερικού φωτισμού.

� μελέτες ηλεκτροφωτισμού με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των μέσων είναι να επιλέγονται κατά

προτεραιότητα για κάθε έργο τα καταλληλότερα σε όρους οικονομίας κλίμακας, δηλαδή αυτά

που θα αποδώσουν περισσότερο με το μικρότερο δυνατό κόστος, αυτά που οι τοπικές

συνθήκες δίνουν την δυνατότητα να εφαρμοστούν σωστά, να είναι ανθεκτικότερα στην χρήση,

και να συντηρούνται εύκολα, ώστε να μην χάνουν τις ιδιότητές τους.

5.1 Φωτισμός δημόσιων/ανοικτών χώρων

Ο οδικός φωτισμός είναι υπηρεσία που προσφέρεται από τις τοπικές αρχές, η οποία είναι πολύ

σημαντική, με υψηλό όμως κόστος. Οι δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση του οδικού

φωτισμού αντιπροσωπεύουν το 10-40% του συνολικού λογαριασμού ενέργειας σε μια τυπική

πόλη, όμως ο ανεπαρκής φωτισμός δημιουργεί ανασφαλείς συνθήκες οδήγησης και αυξάνει

την πιθανότητα ατυχήματος. 

Ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και κατάλληλος σχεδιασμός μπορούν να μειώσουν το

κόστος του οδικού φωτισμού σημαντικά, 25-60%. Επίσης είναι κρίσιμη παράμετρος η επιλογή

κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων, καθώς είναι υπεύθυνα για την οπτική απόδοση, το κόστος

και την ενεργειακή απόδοση του συστήματος, είναι κρίσιμη παράμετρος για ένα αποδοτικό

σύστημα.

Οι πιο συνηθισμένες αιτίες μη αποδοτικού οδικού φωτισμού είναι οι:

o επιλογή μη αποδοτικών φωτιστικών σωμάτων

o ανεπαρκής σχεδιασμός και εγκατάσταση

o κακή ποιότητα φωτός

o ανεπαρκείς πρακτικές λειτουργίας και συντήρησης
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Εδραιωμένη λύση αποτελούν οι λαμπτήρες

ατμών υψηλής πίεσης νατρίου (HPSV), οι

οποίοι παρουσιάζουν καλή ενεργειακή

απόδοση, σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και

χαμηλά επίπεδα εκφυλισμού της φωτιστικής

ικανότητας, όμως έχουν σχεδόν

μονοφασματική χρωματική απόκριση στο

κίτρινο, και έτσι η χρωματική απόδοση δεν

είναι ικανοποιητική. Οι λαμπτήρες

αλογονιδίων (ΜΗ) έχουν καλύτερη

χρωματική απόδοση και σχετικά καλή

ενεργειακή συμπεριφορά, όμως χρειάζονται

τακτική αντικατάσταση, μιας και ο χρόνος

ζωής τους είναι μικρός. Οι νέες γενιές

λαμπτήρων αλογονιδίων έχουν μεγαλύτερη

διάρκεια ζωής, αλλά και αυξημένο κόστος. 

Οι δίοδοι εκπομπής φωτός (LED) είναι

επίσης μια αξιόλογη εναλλακτική πρόταση

με βασικό πλεονέκτημα τη μεγάλη διάρκεια ζωής,

που αντισταθμίζει το υψηλότερο κόστος αγοράς. Οι

λαμπτήρες LED δεν περιέχουν επικίνδυνα υλικά, δε

χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν στη μέγιστη φωτιστική ικανότητα, δεν εκπέμπουν υπεριώδη

ακτινοβολία, μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε σύστημα εξασθένισης (dimmer) και έχουν

καλή απόδοση χρωμάτων με απουσία θάμβωσης. Επιπλέον, μπορούν να συνδυαστούν με

αυτόνομη πηγή ενέργειας (πχ με φωτοβολταϊκό πλαίσιο και συσσωρευτή) αποτελούν πολύ καλή

λύση για φωτισμό δρόμων, χώρων στάθμευσης, αεροδρομίων κλπ. 

Μία άλλη τεχνολογία φωτισμού, είναι οι λαμπτήρες μαγνητικής επαγωγής. Η αρχή λειτουργίας

τους στηρίζεται στην εξαναγκασμένη εκπομπή ηλεκτρονίων μέσα στο λαμπτήρα με την

ταυτόχρονη αυτοδιέγερση των ηλεκτρονίων υδραργύρου που βρίσκεται στο σώμα του

λαμπτήρα εξωτερικά και τη δημιουργία ακτινοβολίας ορατού φάσματος λόγω απορρόφησης

υπέρυθρης ακτινοβολίας από φθορίζουσα ουσία.

Υπολογίζεται ότι με την υιοθέτηση λαμπτήρων νέας τεχνολογίας και κεντρική εποπτεία του

δικτύου οδικού φωτισμού, μπορεί να εξοικονομηθεί το 65-75% της ενέργειας σε σχέση με ένα

συμβατικό σύστημα βασισμένο σε τεχνολογία υδραργύρου. Το όφελος αυτό είναι αντίστοιχο

με την εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί από την απομάκρυνση μερικών χιλιάδων

αυτοκινήτων από το οδικό δίκτυο της Κύπρου.

 

 

 

  

 

Πίνακας 10: Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα ελέγχου φωτισμού
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Εικόνα 21 : Διαδικασία επιλογής

ενεργειακά αποδοτικού οδικού φωτισμού
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5.2 Έλεγχος οδικού φωτισμού

Ο έλεγχος της έντασης του φωτός είναι ενδεδειγμένος σχεδόν σε όλα τα συστήματα φωτισμού.

Υπάρχουν διάφορα συστήματα ελέγχου της έντασης φωτός (dimmers), που βασίζονται κυρίως

στη μεταβολή της τάσης λειτουργίας του λαμπτήρα μεταξύ δύο ή περισσότερων επιπέδων, ή

στη χρήση ηλεκτρονικών ισχύος που επιτρέπουν την ελεύθερη διακύμανση της έντασης μέσα

σε καθορισμένα πλαίσια. Τα οφέλη από τη χρήση τους μεγιστοποιούνται από την παράλληλη

αξιοποίηση αισθητήρων που καθορίζουν την ένταση ακτινοβολίας των λαμπτήρων ανάλογα με

την ώρα της ημέρας και/ή τις τοπικές συνθήκες φωτισμού, όπως πχ. πάνω από σειρά οχημάτων

που κινούνται με αργό ρυθμό. Σε αυτό βοηθά πολύ και η κατάλληλη παρακολούθηση της

φωτιστικής ικανότητας του συστήματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και η δυνατότητα

απομακρυσμένου ελέγχου. Εκτός από την παρακολούθηση και σύγκριση της απόδοσης σε

σχέση με την υπολογιζόμενη, τα συστήματα αυτά προσφέρουν και τη δυνατότητα επέμβασης

σε περίπτωση βλάβης και σωστού προγραμματισμού των επισκέψεων συντήρησης. 

Οι συνηθέστεροι τρόποι ελέγχου του οδικού φωτισμού είναι με χρονοδιακόπτες, φωτοκύτταρα

και συστήματα τηλεχειρισμού ακουστικών συχνοτήτων.

� Οι χρονοδιακόπτες είναι δοκιμασμένη μέθοδος ελέγχου του εξωτερικού φωτισμού.

Προσαρμόζουν το φως ανάλογα με τις εποχιακές και χρονικές αλλαγές. Χρησιμοποιούνται

για να αναβοσβήνουν το εκάστοτε σύστημα φωτισμού σε προκαθορισμένες χρονικές

στιγμές. Για οδικό φωτισμό, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ηλιακός χρονοδιακόπτης (solar

timer) προγραμματισμένος να αναβοσβήνει τα φώτα λαμβάνοντας υπόψη και την εποχιακή

αλλαγή της διάρκειας της ημέρας. 

� Τα φωτοκύτταρα είναι πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τους χρονοδιακόπτες καθώς

αντιδρούν με βάση τα επίπεδα του φωτός του περιβάλλοντος. Αυτή η ιδιότητα προσδίδει

τόσο ευχρηστία όσο και αξιοπιστία στη χρήση τους. Παρά τα σαφή πλεονεκτήματα τους θα

πρέπει να προσεχθεί η θέση τοποθέτησης τους, η συντήρησή τους και η σωστή τους

ρύθμιση έτσι ώστε να αντιδρούν στις μεταβολές εξωτερικής λαμπρότητας κατά τον

επιθυμητό τρόπο.

� Ο Τηλεχειρισμός Ακουστικών Συχνοτήτων (ΤΑΣ, Ripple Control) αναφέρεται σε

συστήματα που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να

καθιερώσει τρόπο μονόδρομης επικοινωνίας, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο του φορτίου ή

του τιμολογίου για τα συστήματα αυτά. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η χρήση του

υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου για τη μετάδοση των μηνυμάτων. 

5.3 Πρότυπα φωτισμού εξωτερικών χώρων

Το πρότυπο CYS EN 12464-2:2007 καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις φωτισμού σε

εξωτερικούς χώρους εργασίες, οι οποίοι επιτυγχάνουν «άνεση» και «αποδοτικότητα». Παρόλο

που το πρότυπο αυτό δεν έχει ετοιμαστεί με σκοπό την ασφάλεια και υγεία σε εξωτερικούς

εργασίας, οι απαιτήσεις φωτισμού που καθορίζονται, στις περισσότερες περιπτώσεις

ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας. Οι παράμετροι που περιγράφονται στο πρότυπο είναι η

κατανομή λαμπρότητας, η κατανομή της στάθμης φωτισμού, η θάμβωση, η χρωματική

απόδοση, το τρεμοσβήσιμο κ.α.

Μερικοί από τους εξωτερικούς χώρους που περιλαμβάνονται στο πρότυπο είναι:

· Εξωτερικοί χώροι διακίνησης (π.χ. δρόμοι χαμηλής ταχύτητας, πεζόδρομοι κλπ)

· Αεροδρόμια, λιμάνια κλπ

· Εξωτερικοί χώροι κτιρίων

· Χώροι στάθμευσης

· Πρατήρια καυσίμων
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5.4 Φωτισμός κόμβων και διασταυρώσεων

Για το φωτισμό οδικών κόμβων, διασταυρώσεων ή διοδίων μπορεί να χρησιμοποιηθούν υψηλοί

ιστοί (high mast ή high post), ιδιαίτερα σε μεγάλες και πολύπλοκες ανισόπεδες διασταυρώσεις.

Το ύψος των ιστών αυτών εξαρτάται από την τοπογραφία και τη χρήση της περιοχής καθώς και

από τις διαφορές στα επίπεδα των δρόμων. 

Χαρακτηριστικά της τεχνικής του φωτισμού σε υψηλούς ιστούς είναι η επίτευξη ομοιομορφίας

με επιθυμητή μείωση του αριθμού των ιστών στο χώρο που φωτίζεται (λιγότεροι ιστοί) και κατά

συνέπεια τη βελτίωση της αισθητικής της διασταύρωσης. Λόγω της ομαδοποίησης και του

μεγάλου ύψους ανάρτησης των φωτιστικών, η συνολική κατανομή του φωτός γίνεται έτσι ώστε

κανένα τμήμα του οδοστρώματος να μη μείνει αφώτιστο, ακόμη και κατά την αστοχία ενός

λαμπτήρα. Επίσης, με την τεχνική αυτή φωτίζονται και οι γειτονικές χώροι, διευκολύνοντας την

καλύτερη αντίληψη του τοπίου από τους οδηγούς. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των

παραπάνω περιορισμών τα επίπεδα φωτεινότητας της επιφάνειας του δρόμου μπορεί να είναι

μικρότερα από αυτά που θα επιτύγχαναν άλλοι τύποι εγκαταστάσεων με τα ίδια επίπεδα

φωτισμού. 

6. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές κατέχει σημαντικό μερίδιο στη συνολική κατανάλωση

ενέργειας στη χώρα μας (>50%). Ο τομέας των μεταφορών μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά

στην εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι, στο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού τους, οι τοπικές

αρχές πρέπει να ενσωματώσουν δέσμη μέτρων, κατάλληλων για εφαρμογή στην περιοχή

ευθύνης τους, τα οποία ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν:

� Προώθηση χρήσης Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς, ως αξιόπιστη, οικονομική, και ασφαλής

λύση για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

� Ορθολογικό σχεδιασμό των διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς για εξοικονόμηση

καυσίμων.

� Προώθηση χρήσης ποδηλάτου ή περπατήματος, ιδιαίτερα για κοντινές αποστάσεις με τη

δημιουργία κατάλληλης υποδομής (ποδηλατόδρομοι/πεζόδρομοι), χώρων στάθμευσης και

πρακτικών κοινόχρηστων ποδηλάτων. Βασικό και απαραίτητο στοιχείο όμως είναι η αλλαγή

συμπεριφοράς των οδηγών στην παρουσία ποδηλάτων και πεζών, καθώς επίσης και η

απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων σε ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμια.

� Ορθή διαχείριση, και ενδεχομένως περιορισμός του στόλου των οχημάτων που

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υπηρεσιών των τοπικών αρχών.

� Τακτική συντήρηση, εφαρμογή ελαστικών χαμηλής κατανάλωσης και τακτικός έλεγχος



της πίεσης των ελαστικών σε όλα τα οχήματα.

� Χρήση εναλλακτικών καυσίμων πχ μέσα μαζικής μεταφοράς με φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα,

ή και το υδρογόνο στις κυψέλες καυσίμου όταν αυτά είναι διαθέσιμα.

� Χρήση πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα θείου και αποφυγή της χρήσης βενζίνης

ψηλών οκτανίων όταν δεν απαιτείται από τον κατασκευαστή.

� Χρήση υβριδικών οχημάτων και ηλεκτρικών οχημάτων όταν υπάρχει η κατάλληλη

υποδομή του δικτύου ηλεκτρισμού

� Προώθηση ομαδικής χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων (car pooling) 

� Ελαχιστοποίηση μετακινήσεων των στελεχών/εργαζομένων στις τοπικές αρχές με

αξιοποίηση των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών/πληροφορικής (teleconferencing αντί για

επαγγελματικά ταξίδια κλπ).

Η επιλογή οχήματος που χρησιμοποιεί συμβατικά καύσιμα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την

κατανάλωση καυσίμου (lt/100km) και τις εκπομπές CO2, πληροφορίες που παρέχουν όλοι οι

κατασκευαστές. Αυτοκίνητα μικρού κυβισμού είναι προτιμότερα, όταν η κίνησή τους γίνεται ως

επί το πλείστον στις πόλεις. Επιπλέον, οι αποστάσεις των αυτοκινητοδρόμων της Κύπρου δεν

μπορούν να δικαιολογήσουν αυτοκίνητα μεγάλων διαστάσεων. Οι νέας γενιάς κινητήρες

πετρελαίου προσφέρουν συνήθως επιπλέον εξοικονόμηση σε σχέση με τους αντίστοιχους

βενζινοκινητήρες.

Τέλος, τα συστήματα παρακολούθησης κίνησης είναι μέθοδος εποπτείας των μετακινήσεων

μιας περιοχής με χρήση δορυφόρων, με στόχο την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, που

μεταφράζεται σε εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα τέτοιο σύστημα ενδεικτικά προσφέρει:

� Πληροφορίες πραγματικού χρόνου σε χρήστες του οδικού δικτύου, ώστε να αποφεύγουν

εμπόδια και καθυστερήσεις.

� Πληροφορίες για τις τοπικές αρχές σχετικά με την κατάσταση των δρόμων και την θέση

μέσων και οχημάτων συντήρησης, για καλύτερο προγραμματισμό.

� Λεπτομερή σχεδιασμό βέλτιστης διαδρομής, τόσο για τα ιδιωτικά οχήματα, όσο και για τα

οχήματα της τοπικής αρχής.

� Πληροφορίες πραγματικού χρόνου για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.

� Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των σηματοδοτών τροχαίας για διευκόλυνση κίνησης και

ελαχιστοποίηση άσκοπων καθυστερήσεων.

Όποια και να είναι τα μέτρα που θα επιλεγούν, για να υπάρχει αποτέλεσμα είναι απαραίτητες

εκστρατείες προώθησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενεργή συμμετοχή των

εργαζομένων αλλά και των πολιτών. 

6.1 Διαχείριση στόλου

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση με το βέλτιστο σχεδιασμό δρομολογίων και την

ορθολογική χρήση των οχημάτων καθώς και με την παρακολούθηση της κατανάλωσης

καυσίμων και τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των εργαζομένων στο στόλο οχημάτων

της τοπικής αρχής.

6.1.1 Βελτιστοποίηση δρομολογίων / χρήσης

Η καταγραφή των αναγκαίων δρομολογίων των οχημάτων των υπηρεσιών της τοπικής αρχής

μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο προγραμματισμό τους και στην περικοπή άσκοπων

μετακινήσεων. Ο ακριβέστερος σχεδιασμός διαδρομής, μέσω συστημάτων πλοήγησης,

συμβάλει στην εύρεση της βέλτιστης διαδρομής με το μικρότερο κυκλοφοριακό φόρτο.

Επιπλέον, η εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης της απόστασης που διανύει κάθε όχημα

μπορεί να περιορίσει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του.

6.1.2 Παρακολούθηση κατανάλωσης καυσίμων

Το καύσιμο αποτελεί τουλάχιστον το 30% του κόστους του οχήματος κατά τη διάρκεια της

ζωής του. Αυτή η δαπάνη εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος, τον τρόπο οδήγησης, την

απόσταση που διανύει και τη συντήρησή του. Η τακτική παρακολούθηση και σύγκριση της
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κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων σε σχέση με την απόσταση που διανύουν, μπορεί να

συμβάλει στον εντοπισμό ελλιπώς συντηρημένων οχημάτων ή μη ορθής οδηγικής

συμπεριφοράς που θα αποτελέσουν το κλειδί για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης

καυσίμων.

6.1.3 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των οδηγών

Η αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς και η εφαρμογή απλών κανόνων οικο-οδήγησης (βλ.

παρακάτω) μειώνει την κατανάλωση καυσίμου έως και 15%. Σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων

μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση των στροφών λειτουργίας του κινητήρα του οχήματος.

6.1.4 Συντήρηση οχημάτων

Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των οχημάτων και η τήρηση του σχετικού πλάνου

είναι αναγκαία μέτρα. Η ελλιπής συντήρηση των οχημάτων επιδρά αρνητικά στην ασφάλεια

τους, αλλά και στην κατανάλωση καυσίμου. Επίσης η χαμηλή πίεση των ελαστικών έχει άμεσα

αρνητικά αποτελέσματα στην κατανάλωση καυσίμου, στην πρόσφυση του οχήματος, στην

απόσταση φρεναρίσματος και στη φθορά των ελαστικών (πίεση ελαστικών μικρότερη του

κανονικού κατά 25% αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου 2-3%). 

6.1.5 Δημιουργία Γραφείων Κίνησης Οχημάτων

Η σύσταση «Γραφείου Κίνησης Οχημάτων» από Τοπικές Αρχές μπορεί να επιτύχει την

αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα οχήματα, αλλά και

εξοικονόμηση πόρων μέσα από τον καλύτερο έλεγχο της χρήσης και της συντήρησης τους.

Με τη σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης μπορεί να

εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως:

· Μη επάρκεια αριθμού οδηγών.

· Μη επάρκεια ή πλεονασμός οχημάτων.

· Συχνότερη χρήση μη αποδοτικών οχημάτων.

· Μη ύπαρξη προγραμματισμού δρομολογίων.

· Σπατάλη καυσίμων.

Συνοπτικά, τα καθήκοντα του «Γραφείου Κίνησης

Οχημάτων» μπορεί να είναι:

· Παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων της

Τοπικής Αρχής.

· Παρακολούθηση της προμήθειας και κατανάλωσης

των καυσίμων.

· Παρακολούθηση του προγράμματος συντήρησης

οχημάτων.

· Τήρηση αναγκαίου αρχείου υλικών και

ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στην

συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων της

Τοπικής Αρχής.

· Εφαρμογή μέτρων φύλαξης των οχημάτων.

· Αναφορές ζημιών που προκαλούν ή προκαλούνται στα οχήματα και ενεργεί για την

απόδοση η διεκδίκηση του προστίμου των ζημιών.

· Τήρηση στατιστικών στοιχείων της κίνησης και λειτουργίας των οχημάτων.

· Μεριμνά για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Τοπικής Αρχής οχήματα, να βρίσκονται

έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησης τους.

· Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των οχημάτων και την καταβολή των τελών

κυκλοφορίας.

· Τήρηση χωριστού ειδικού φακέλου για κάθε όχημα, στον οποίο φυλάσσονται με

επιμέλεια τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών.

· Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την

συντήρηση και επισκευή των οχημάτων.
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6.2 Εναλλακτικά Καύσιμα - Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα

6.2.1Ηλεκτρικά οχήματα

Τα ηλεκτρικά οχήματα χωρίζονται σε τρεις

μεγάλες κατηγορίες. Τα αμιγώς ηλεκτρικά (EV), τα

επαναφορτιζόμενα υβριδικά με ηλεκτρική

ενέργεια από εξωτερική πηγή (PHEV) και τα απλά

υβριδικά. 

Τα αμιγώς ηλεκτρικά χρησιμοποιούν απ’ ευθείας

το ηλεκτρικό δίκτυο (όπως πχ. τα ηλεκτρικά τραμ

και τρόλεϊ στο εσωτερικό των πόλεων ή τα

ηλεκτρικά τρένα) ή πιο συχνά έχουν έναν ή

περισσότερους ηλεκτροκινητήρες από τους

οποίους αντλούν την ενέργειά τους μέσω

συστοιχίας συσσωρευτών. Τα ηλεκτρικά οχήματα

δεν εκπέμπουν ρύπους, δεν παράγουν θόρυβο και είναι ιδανικά για μετακινήσεις στην πόλη. Αν

ληφθεί υπόψη η πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού για τη φόρτιση των συσσωρευτών, τότε οι

εκλυόμενοι ρύποι εξαρτώνται από τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια η οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα προέρχεται εξολοκλήρου

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε οι ρύποι είναι μηδενικοί. Το μεγαλύτερο εμπόδιο

υιοθέτησης τους είναι η χαμηλή πυκνότητα ενέργειας των συσσωρευτών (συνήθως λιθίου-

ιόντων), σε σχέση με τη βενζίνη ή το πετρέλαιο. Εν τούτοις έχουν αυτονομία έως και 150km

που θεωρούνται ικανοποιητικά στην Κύπρο τόσο για τις καθημερινές συνήθειες αστικής

μετακίνησης όσο και για υπεραστικές μετακινήσεις. 

Το παραπάνω πρόβλημα προσπαθούν να λύσουν τα Plug-in-Hybrids (PHEV) τα οποία εκτός από

ηλεκτροκινητήρα και συσσωρευτές, διαθέτουν και κινητήρα για την επιμήκυνση της αυτονομίας,

απαιτούν όμως σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο για φόρτιση των συσσωρευτών μιας και η

κίνηση γίνεται από τον ηλεκτροκινητήρα. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης λειτουργεί

επικουρικά. 

Οι τεχνολογίες αυτές, εκτός από το μειωμένο κόστος καυσίμων, προσφέρουν επιπλέον πολύ

χαμηλά τέλη κυκλοφορίας και άλλα προνόμια, όπως π.χ. δωρεάν στάθμευση σε ορισμένους

δήμους. Ένα οργανωμένο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι απαραίτητο για την

επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος.

6.2.2 Υβριδικά αυτοκίνητα

Τα υβριδικά οχήματα διαθέτουν δύο κινητήρες, έναν

ηλεκτροκινητήρα και ένα συμβατικό εσωτερικής

καύσης. Δεν απαιτούν φόρτιση εφόσον αντλούν όλη

τους την ενέργεια από το καύσιμο μέσω διατάξεων

διατάξεις ανάκτησης ενέργειας (π.χ. από το φρενάρισμα,

δυναμό), οι οποίες φορτίζουν τις μπαταρίες που ανάλογα

από τον τύπο του οχήματος δίνουν μικρή ή μεγάλη

αυτονομία στον ηλεκτροκινητήρα. Ένας ειδικός

αλγόριθμος στον ηλεκτρονικό έλεγχο του αυτοκινήτου

αποφασίζει ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας

του οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Παρουσιάζουν μια πολύ καλή περιβαλλοντική

επίδοση σε αστικές περιοχές με συνθήκες οδήγησης "σταμάτα-ξεκίνα" αλλά αντίθετα δεν

συνιστώνται για αποκλειστική χρήση σε αυτοκινητόδρομους με μεγάλες ταχύτητες. Το

μειονέκτημά τους είναι το υψηλό κόστος αγοράς.
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6.2.3 Βιοκαύσιμα

Τα βιοκαύσιμα είναι καύσιμα κατάλληλα για καύση σε κινητήρες

εσωτερικής καύσης που προέρχονται από επεξεργασία οργανικών

ενώσεων και μπορεί να είναι υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία

παράγονται από βιομάζα. Υπάρχουν πολλοί τύποι, όπως το βιοντίζελ, το

βιοαέριο και οι βιοαιθανόλες. Για την επιτυχή εισχώρησή τους στην

αγορά χρειάζεται κάποιος αξιόπιστος προμηθευτής, κατάλληλη αλυσίδα

προμήθειας σχετικά εκτεταμένο δίκτυο πώλησης και κάποιες

αναβαθμίσεις και μετατροπές (συχνά σημαντικές). 

6.2.4 Υγραέριο

Το υγραέριο (LPG) είναι μείγμα προπανίου και βουτανίου και παράγεται είτε ως παραπροϊόν της

διύλισης του πετρελαίου, είτε από φυσικό αέριο (μεθάνιο). Σήμερα, υπάρχουν πέραν των

10.000.000 οχημάτων παγκοσμίως που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το LPG. Έχει σημαντικά

χαμηλότερες εκπομπές NOx (οξείδια του αζώτου) και PM (αιωρούμενα σωματίδια), σε σύγκριση

με το πετρέλαιο και μειωμένες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τα βενζινοκίνητα οχήματα. Το

συνολικό κόστος είναι περίπου 15-25% χαμηλότερο από τη βενζίνη. Ήδη αρκετές

αυτοκινητοβιομηχανίες διαθέτουν εργοστασιακά μοντέλα με καύσιμο LPG. Στην Κύπρο,

υπάρχει νομικό κενό, καθώς παρόλο που επιτρέπεται η μετατροπή του κινητήρα, απαγορεύεται

η χρήση υγραεριοκίνητων οχημάτων, άρα δεν υπάρχουν ακόμη σταθμοί ανεφοδιασμού με LPG. 

6.2.5 Ελαστικά οχημάτων

Τα ελαστικά ευθύνονται για το 20 με 30 %

της κατανάλωσης καυσίμου στα οχήματα.

Η αγορά ενός καλής ποιότητας ελαστικού

μειώνει σημαντικά την κατανάλωση

καυσίμου και κατά συνέπεια τις εκπομπές

CO2. Από τον Νοέμβριο του 2012,

εφαρμόζεται η ενεργειακή σήμανση στα

ελαστικά (ακολουθώντας τους

Κανονισμούς 1222/2009/ΕΚ και

1235/2011/ΕΕ). Αφορά ελαστικά που

τοποθετούνται σε επιβατικά οχήματα, αλλά

και σε ελαφριά και βαρέου τύπου

οχήματα.

Η σήμανση παρέχει πληροφόρηση για την

αντίσταση κύλισης των ελαστικών

(οικονομία καυσίμου), πρόσφυση σε

βρεγμένο οδόστρωμα και για το επίπεδο

θορύβου. Η αντίσταση κύλισης και η

πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα

βαθμολογούνται από την κατηγορία A (το

καλύτερο) ως τη G (χειρότερη). Για

παράδειγμα η διαφορά μεταξύ της

ενεργειακής απόδοσης της κατηγορίας Ε

και της A σε οικονομία καυσίμου είναι

σχεδόν 40%.

Εικόνα 22: Ετικέτα Ενεργειακής
Σήμανσης ελαστικών
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6.3 Οικο-οδήγηση (Eco driving)

Η οδηγική συμπεριφορά έχει μεγάλη επίδραση στην κατανάλωση καυσίμου. Με την εφαρμογή

απλών κανόνων «Έξυπνης Οδήγησης», μπορεί να επιτευχθεί έως και 15% μείωση στην

κατανάλωση καυσίμου, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και περιορισμός

τροχαίων ατυχημάτων. Η οικο-οδήγηση, όπως λέει και το πρώτο συνθετικό της λέξης,

αναφέρεται στον οικολογικό τρόπο οδήγησης που επιφέρει οικονομία στις μετακινήσεις μέσω

μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου, φθοράς του οχήματος και ανάγκης για συντήρηση καθώς

σε συνδυασμό, επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του

οχήματος/καυσίμου. Η βελτιστοποίηση της απόδοσης των μετακινήσεων επιτυγχάνεται επίσης

μέσω των συχνών ελέγχων της πίεσης των ελαστικών του οχήματος και της χρήσης

βοηθητικού/ών εξοπλισμού/συσκευών εξοικονόμησης καυσίμου.

ΟΙΚΟ-ΟΔΗΓΗΣΗ

Οι οδηγοί των οχημάτων της τοπικής αρχής θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές

οικο-οδήγησης. Οι περισσότερες από αυτές, εφαρμόζονται και σε οχήματα παλαιότερης

τεχνολογίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να μεγιστοποιηθεί με:

� τακτική συντήρηση του οχήματος.

� οδήγηση με σταθερή ταχύτητα χωρίς απότομες μεταβολές και χωρίς απότομες

επιταχύνσεις.

� αποφυγή υψηλών ταχυτήτων (η αντίσταση του αέρα πολλαπλασιάζεται όσο

μεγαλώνει η ταχύτητα, και έτσι το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του καυσίμου

καταναλώνεται για να εκτοπίσει την επερχόμενη αέρια μάζα).

� επιλογή περιοχής στροφών βέλτιστης λειτουργίας (μέγιστης ροπής).

� απενεργοποίηση κινητήρα για στάσεις μεγαλύτερες του ενός λεπτού.

� επιλογή ‘πράσινων’ ελαστικών και τακτικός έλεγχος σωστής πίεσης.

� απομάκρυνση περιττών φορτίων από το όχημα (αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας

βάρους 1.500kg με επιπλέον φορτίο 100 kg, καταναλώνει περίπου 7% περισσότερο

καύσιμο).

� αποφυγή χρήσης πρόσθετων εξαρτημάτων. Κάθε πρόσθετο εξάρτημα που

τοποθετείται στο βασικό όχημα, όπως αεροτομές, σχάρες ή μπαγκαζιέρες οροφής,

πρόσθετες μεγάλες κεραίες, κλπ., προκαλούν μεγάλη αύξηση στην αεροδυναμική

αντίσταση του οχήματος.

� Χρησιμοποίηση ασφαλών συστημάτων εξοικονόμησης που διαθέτουν τις σωστές

πιστοποιήσεις.

� μειωμένη χρήση ενεργοβόρου εξοπλισμού πχ συστήματα κλιματισμού, μπορούν

να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.

� κλείσιμο παραθύρων, όταν είναι εφικτό (τα ανοιχτά παράθυρα δημιουργούν

πρόσθετα ρεύματα αέρα που αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση).

� χρήση βοηθητικού εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (πχ στροφόμετρο,

συστήματα διατήρησης σταθερής ταχύτητας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές ταξιδιού

βοηθούν στη αποδοτική οδήγηση).

� επιλογή βέλτιστης διαδρομής, αποφεύγοντας δρόμους με μεγάλο κυκλοφοριακό

φόρτο.

� Επιλογή του σωστού οχήματος για τις ανάγκες μας.

� Αγορά αποδοτικότερου οχήματος με μειωμένη κατανάλωση
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7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης

ενέργειας από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία και

άλλες οι οποίες δεν επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στο περιβάλλον κατά την εγκατάσταση

και λειτουργία τους. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ είναι ότι:

· αποτελούν καθαρές μορφές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν

υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα 

· είναι πρακτικά ανεξάντλητες, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα και ικανές να

υποκαταστήσουν πολλές από τις συμβατικές πηγές ενέργειας 

· βοηθούν στην ενεργειακή αυτάρκεια και παράγουν εγχώρια ενέργεια, ανάλογα με τις

ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, μειώνοντας την ανάγκη για μεγάλες μονάδες παραγωγής

αλλά και για μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις

· ο εξοπλισμός τους είναι συχνά απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει μεγάλο

χρόνο ζωής. 

Οι ΑΠΕ χρησιμοποιούνται είτε άμεσα (κυρίως για θέρμανση), είτε μετατρεπόμενες σε άλλες

μορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισμό ή μηχανική ενέργεια). Οι συνήθεις μορφές τους είναι:

� Αιολική ενέργεια: Χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για άντληση νερού από πηγάδια. Σήμερα

χρησιμοποιείται κυρίως για ηλεκτροπαραγωγή και σε μικρότερο βαθμό για άντληση νερού

και εξαερισμό κτιρίων. 

� Ηλιακή ενέργεια: Χρησιμοποιείται για θερμικές εφαρμογές (ηλιακοί θερμοσίφωνες) και

για παραγωγή ηλεκτρισμού

� Ενέργεια από Υδατοπτώσεις: Χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα σε μύλους. Σήμερα

χρησιμοποιείται κυρίως για παραγωγή ηλεκτρισμού. Μπορεί να αξιοποιηθεί η δυναμική

ενέργεια του νερού λόγω της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δύο θέσεων (π.χ. σε

φράγματα) ή ακόμα και η κινητική ενέργεια τρεχούμενου νερού (π.χ. ποτάμια)

� Βιομάζα: Χρησιμοποιείται από το παρελθόν κυρίως για την άμεση παραγωγή

θερμότητας για θέρμανση χώρων ή/και για μαγείρεμα. Σήμερα, η χρήση της βιομάζας έχει

διευρυνθεί για την παραγωγή ηλεκτρισμού με απευθείας καύση ξυλώδης βιομάζας ή με

καύση βιοαερίου που παράγεται από βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας της βιομάζας.

Επίσης, η βιομάζα μπορεί μετατραπεί σε υγρό βιοκαύσιμο και να χρησιμοποιηθεί σε

κινητήρες ή γεννήτριες.

� Γεωθερμική ενέργεια: Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται από το εσωτερικό

της γής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές, είτε για την

παραγωγή ηλεκτρισμού.

� Ενέργεια από θάλασσα: Χρησιμοποιείται για την παραγωγή μηχανικής ενέργειας ή

ηλεκτρισμού αξιοποιώντας την κίνηση του νερού λόγο παλίρροιας, ή την κινητική ενέργειας

των κυμάτων ή ακόμα τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε διάφορα στρώματα του

ωκεανού.

Τελευταία, από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κύπρο, υιοθετούνται

πολιτικές που προάγουν τη χρήση ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ αποτελούν τη βάση του μοντέλου οικονομικής

ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας. Μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην

αντιμετώπιση της διπλής πρόκλησης της ενεργειακής ασφάλειας και της υπερθέρμανσης του

πλανήτη. Αναμένεται επίσης να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας

αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες.



Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει το βαθμό καταλληλότητας διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ για
διαφορετικές πιθανές χρήσεις.
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2 Υπάρχουν πολεοδομικοί περιορισμοί για την ανάπτυξη Φ/Β εντός ορίων ανάπτυξης
και σε κτιριακές εγκαταστάσεις
3 Λόγω πολεοδομικών κανονισμών, δεν μπορούν να τοποθετηθούν Α/Γ σε κτίρια ή εντός
ορίων ανάπτυξης

Η συνεισφορά των ΑΠΕ στην Κύπρο, μπορεί να είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των

παραπάνω. Η δραστηριοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αποκεντρωμένη παραγωγή

ενέργειας (ιδιαίτερα από ΑΠΕ), πέραν των άλλων ωφελημάτων, μπορεί να μειώσει τις απώλειες

δικτύου και να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια της τοπικής κοινότητας. Στη

χώρα μας υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των πηγών ενέργειας, κυρίως της ηλιακής

λόγω της σημαντικής ηλιοφάνειας , του δυναμικού βιομάζας αλλά και υδάτινου δυναμικού στις

ορεινές περιοχές.

Οι σημαντικότερες τεχνολογίες ΑΠΕ που μπορούν να βρουν εφαρμογή στην τοπική

αυτοδιοίκηση περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια. Ο παρακάτω πίνακας δίνει συνοπτική

εικόνα των τεχνολογιών και τις κατατάσσει σε σχέση με το κόστος επένδυσης, τη συντήρηση,

τις λειτουργικές δαπάνες και τις εκπομπές CO2.
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Εναλλακτικές
τεχνολογίες ΑΠΕ

Πίνακας 12
Καταλληλότητα
τεχνολογιών
ΑΠΕ σε
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περιπτώσεις
χρήσεων
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7.1 Τεχνολογίες ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη

7.1.1 Ηλιακά θερμικά

7.1.1.1Εισαγωγή

Ο ήλιος αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, που διαθέτει υψηλή

ηλιακή ακτινοβολία με μεγάλη διάρκεια ηλιοφάνειας. Το άθροισμα της συνολικής ετήσιας

ακτινοβολίας στη χώρα μας είναι περίπου 1.700 kWh/m2/έτος), περίπου το 70% αποτελεί άμεση

ακτινοβολία και το 30% διάχυτη.

Οι τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ηλιακής (θερμικής) ενέργειας μπορούν να καλύψουν τις

ενεργειακές ανάγκες ενός κτιρίου σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Η παραγωγή ζεστού νερού με

ηλιακούς θερμοσίφωνες είναι η

πιο διαδεδομένη τεχνολογία

αξιοποίησης της ηλιοθερμικής

ενέργειας και έχει μεγάλη εφαρμογή στην Κύπρο από το 1956, ενώ η χρήση ηλιακής ενέργειας

για θέρμανση/ψύξη χώρων εφαρμόζεται μόλις τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα το 92% των νοικοκυριών και το 53% των ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύπρο

καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους σε ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ηλιακούς

συλλέκτες. Η συνολική εγκατεστημένη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών για το 2009 εκτιμάται σε

700.715 m2, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 490,5 MWth. Για την εγκατάσταση

ηλιακών θερμοσιφώνων θα πρέπει να ακολουθούνται οι απαιτήσεις του Τεχνικού Οδηγού

Ηλιακών Συστημάτων (www.mcit.gov.cy).

7.1.1.2 Τεχνολογίες ηλιακών θερμικών συστημάτων

Τα ηλιακά θερμικά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα. Οι

κυριότερες τεχνολογίες είναι τα:

Παθητικά ηλιακά συστήματα, που χρησιμοποιούν κατάλληλα δομικά υλικά και στοιχεία

οικοδόμησης π.χ. παράθυρα προς το νότο, πέτρινοι τοίχοι, ηλιακοί χώροι) για τη συλλογή και

αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας.

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα, τα οποία αποτελούν μηχανολογικά συστήματα για τη συλλογή

της ηλιακής ενέργειας (καθώς επίσης για τη μετατροπή της σε θερμότητα, την αποθήκευση και

μεταφορά της) χρησιμοποιώντας είτε κάποιο υγρό, είτε αέρα ως ρευστό μεταφοράς της

θερμότητας.

Υβριδικά ηλιακά συστήματα, που είναι συνδυασμός ενεργητικών και παθητικών συστημάτων.  

Εικόνα 23: Θερμικά ηλιακά συστήματα εγκατεστημένα σε
οροφές κτιρίων στην Κύπρο [Φώτο: Χρίστος Χριστοφίδης]
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7.1.1.3 Ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα

Η βασική αρχή λειτουργίας των ενεργητικών ηλιακών θερμικών συστημάτων στηρίζεται στη
χρήση ενός συλλέκτη. Καθώς η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου διαπερνά το
συλλέκτη, παγιδεύεται στο εσωτερικό του και απορροφάται από την
επιφάνεια που βρίσκεται μέσα στον συλλέκτη, με αποτέλεσμα την αύξηση
της θερμοκρασίας της. Ένα ηλιακό θερμικό σύστημα αποτελείται από τον
ηλιακό συλλέκτη, ένα σύστημα κυκλοφορίας και το σύστημα ελέγχου.

7.1.1.4 Ηλιακός Συλλέκτης

Η "καρδιά" ενός ενεργητικού ηλιοθερμικού συστήματος είναι ο ηλιακός

συλλέκτης, ο οποίος μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα και

τη μεταφέρει σε κάποιο ρευστό (νερό, ηλιακό ρευστό, αέρα). 

Οι διαφορετικές τεχνολογίες ηλιακών συλλεκτών είναι:

Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα: Είναι απλοί και οικονομικοί.

Αποτελούνται από μαύρους πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες

(χωρίς μόνωση) μέσα στους οποίους κυκλοφορεί το υγρό. Η μέγιστη θερμοκρασία που

επιτυγχάνεται είναι 20οC πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Επίπεδοι συλλέκτες: Είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος ηλιακού συλλέκτη.

Αποτελείται από επίπεδο μονωμένο πλαίσιο, το οποίο καλύπτεται από τη

μια πλευρά με διαφανές κάλυμμα από τζάμι ή πλαστικό. Το πλαίσιο

περιέχει μια μαύρη/σκουρόχρωμη πλάκα που απορροφά την ηλιακή

ενέργεια. Το ρευστό μεταφοράς θερμότητας κυκλοφορεί μέσα ή πάνω

από την απορροφητική πλάκα μεταφέροντας τη θερμότητα. Η

θερμοκρασία που παράγεται μπορεί να φτάσει ως 70οC πάνω από

τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σωλήνες κενού: Αποτελούνται από σειρά γυάλινων σωλήνων

κενού. Ο κάθε σωλήνας περιέχει έναν απορροφητή (π.χ. μια μαύρη μεταλλική πλάκα) που

απορροφά την ηλιακή ενέργεια. Λόγω της μονωτικής ιδιότητας του κενού η θερμοκρασία που

παράγεται μπορεί να φτάσει ως 100οC πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει συγκρίνει τις παραπάνω τεχνολογίες όσον αφορά τις παραμέτρους

κόστος, μέγιστη θερμοκρασία, απόδοση και χρήση. 

Χρησιμοποιώντας επίπεδους επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες, επιφάνειας ίσης με το 15-20%

του εμβαδού του θερμαινόμενου χώρου, επιτυγχάνεται περίπου 40% κάλυψη των συνολικών

αναγκών μιας κατοικίας σε θέρμανση και ζεστό νερό. 

Εικόνα 24 : Ηλιακός επίπεδος
συλλέκτης

Εικόνα 25: Ηλιακό πλαίσιο
με σωλήνες κενού

Πίνακας 13
Σύγκριση διαφορετι-
κών τεχνολογιών ηλια-
κών συλλεκτών

[Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (www.cres.gr)]
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7.1.1.5 Σύστημα Κυκλοφορίας

Ο κυκλοφορητής μεταφέρει τη θερμότητα από το συλλέκτη στο σημείο που θα χρησιμοποιηθεί

ή θα αποθηκευτεί. Για παράδειγμα σε ένα οικιακό θερμοσίφωνα το ρευστό μεταφοράς

θερμότητας κυκλοφορεί από το συλλέκτη στον εναλλάκτη θερμότητας μέσα στο δοχείο νερού.

Συνήθως το ρευστό μεταφοράς θερμότητας είναι νερό ή έχει βάση το νερό, στο οποίο μπορεί

να προστεθεί αντιψυκτικό για να μην παγώσει το χειμώνα. Στα περισσότερα συστήματα η

κυκλοφορία του ρευστού γίνεται με φυσική ροή (θερμοσιφωνική ροή), ενώ σε ορισμένες

περιπτώσεις το ρευστό κυκλοφορεί μεταξύ του συλλέκτη και του δοχείου νερού μέσω αντλίας.

7.1.1.6 Σύστημα Ελέγχου

Όπως σε κάθε σύστημα θέρμανσης, είναι απαραίτητο ένα συμβατικό σύστημα ελέγχου για να

διασφαλίζεται η αποδοτική λειτουργία και να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία στη χρήση.

7.1.1.7 Προϋποθέσεις εγκατάστασης

Η τοποθέτηση ενός ηλιακού συλλέκτη μπορεί να είναι:

· Οριζόντια όταν τοποθετείται σε οροφές ή έδαφος (εκτός συλλεκτών κενού με σωλήνα

θερμότητας ξηρής ή υγρής σύνδεσης)

· Επικλινής για τοποθέτηση σε στέγες, έδαφος, προσόψεις κτιρίων. Οι συλλέκτες κενού

τοποθετούνται με ελάχιστη κλίση 250

H βέλτιστη κλίση των συλλεκτών ανάλογα με τη χρήση τους ενδεικτικά είναι:

· για χρήση όλο το χρόνο συνιστάται η κλίση συλλεκτών να είναι ίση με το γεωγραφικό πλάτος της

περιοχής (το ΓΠ της Κύπρου είναι 35ο).

· για χρήση τους χειμερινούς μήνες: κλίση συλλεκτών = γεωγραφικό πλάτος της περιοχής + 150

· για χρήση τους καλοκαιρινούς μήνες: κλίση συλλεκτών = γεωγραφικό πλάτος της περιοχής - 150

Για την εγκατάσταση ενός ενεργητικού ηλιακού θερμικού συστήματος θα πρέπει να

προβλεφθούν: 

Ωφέλιμος χώρος για τους συλλέκτες: το κτίριο πρέπει να έχει ικανοποιητικό χώρο για την

εγκατάσταση της απαιτούμενης επιφάνειας συλλεκτών. Ενδεικτικά αρκούν 2 m2 επίπεδων

ηλιακών συλλεκτών για να καλυφθούν οι ανάγκες σε ζεστό νερό μιας οικογένειας 2 ατόμων.

Για κάθε επιπλέον άτομο απαιτούνται περίπου 0,75 m2 πρόσθετης συλλεκτικής επιφάνειας. Ο

συλλέκτης πρέπει έχει νότιο προσανατολισμό και να μη σκιάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο χώρος αυτός μπορεί να βρίσκεται είτε στην οροφή του κτιρίου (με την προϋπόθεση ότι

ψηλότερα γειτονικά κτίρια δεν προκαλούν σκίαση) ή σε κάποιο άλλο ανοιχτό χώρο.

Ωφέλιμος χώρος για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (αντλίες, εναλλάκτες θερμότητας και

δεξαμενές αποθήκευσης): Πρέπει να είναι προστατευμένος από τις καιρικές συνθήκες, π.χ.

μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο υπάρχον λεβητοστάσιο ή σε κάποιον άλλο κλειστό χώρο (στην

περίπτωση των θερμοσιφωνικών συστημάτων δεν απαιτείται επιπλέον χώρος).

Υδραυλικές συνδέσεις: Οι συλλέκτες, οι δεξαμενές αποθήκευσης, η παροχή κρύου νερού και

το δίκτυο ζεστού νερού πρέπει να συνδεθούν υδραυλικά. Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι

επισκέψιμες για επισκευή πιθανών βλαβών.

Ηλεκτρικές συνδέσεις: Ο γενικός πίνακας του κτιρίου πρέπει να αντέχει πρόσθετα φορτία, τα

οποία όμως για την περίπτωση των ηλιακών είναι μικρά.

7.1.1.8 Εφαρμογές ενεργητικών ηλιακών θερμικών συστημάτων

Τα ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση νερού
χρήσης, θέρμανση και ψύξη χώρων στον οικιακό τομέα, για βιομηχανικές διεργασίες (παραγωγή
ατμού, ηλιακή ψύξη), για τηλεθέρμανση, για θέρμανση του νερού σε πισίνες, για αφαλάτωση
καθώς και για διάφορες αγροτικές εφαρμογές. 
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7.1.1.9 Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης

Ένα σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης – ο γνωστός ηλιακός θερμοσίφωνας –

αποτελείται από επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες που τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του

κτιρίου, μια δεξαμενή αποθήκευσης για το ζεστό νερό, τις

απαραίτητες σωληνώσεις και το σύστημα ελέγχου. 

Στην Κύπρο ένα τυπικό ηλιακό σύστημα θερμοσιφωνικού

τύπου αποτελείται από δύο επίπεδους συλλέκτες με εμβαδόν

περίπου 3-4 m2, δοχείο αποθήκευσης 200-250 lt και δεξαμενή

κρύου νερού. Ένα εφεδρικό ηλεκτρικό στοιχείο 3 kW

χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών σε περιόδους

χαμηλής ηλιοφάνειας (Περισσότερα στον Τεχνικό Οδηγό για τα

Ηλιακά Συστήματα, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και

Τουρισμού, έκδοση Σεπτέμβριος 2009). 

7.1.1.10   Θέρμανση χώρου και ζεστού νερού χρήσης

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για το συνδυασμό παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και

θέρμανσης χώρων δεν είναι ακόμα πολύ διαδεδομένη. Η λειτουργία αυτών των συστημάτων

(solar combi systems ή απλά combi), είναι σχετικά απλή. Το νερό θέρμανσης χώρων (ρευστό

που ρέει στα σώματα κεντρικής θέρμανσης ή σε υποδαπέδια θέρμανση), το οποίο προορίζεται

για τη θέρμανση χώρων, θερμαίνεται από τους ηλιακούς συλλέκτες και αποθηκεύεται σε ένα

δοχείο θερμού νερού. Το ζεστό νερό χρήσης αποθηκεύεται σε ένα δεύτερο δοχείο θερμού

νερού μικρότερου όγκου.

Επειδή όμως η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας και του

έτους, απαιτείται η εγκατάσταση εφεδρικής μονάδας κεντρικής θέρμανσης (συμβατικός

λέβητας πετρελαίου ή υγραερίου, λέβητας βιομάζας ή ηλεκτρισμός, ή αντλία θερμότητας) για

να θερμαίνει το νερό όταν δεν επαρκεί η ηλιακή ενέργεια. 

Τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν μέγιστη απόδοση όταν λειτουργούν σε θερμοκρασίες 40–

50oC. Τα combi σε υφιστάμενες κτιριακές κατασκευές λειτουργούν καλύτερα σε συνδυασμό

με fan-coils, ενδοδαπέδια ή ενδοτοίχια θέρμανση. H λειτουργία τους είναι εφικτό να συνδυαστεί

με υφιστάμενο λέβητα συμβατικού τύπου και με τυπικά θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), τα

οποία όμως θα πρέπει να

λειτουργούν σε

θερμοκρασία 45-70οC.

H χρήση των συστημάτων

combi στις κλιματικές

συνθήκες της χώρας μας

θεωρείται οικονομικά

αποδοτική, ιδιαίτερα εάν

συνδυαστεί με κατάλληλη

μελέτη / κατασκευή του

κτιρίου (καλή μόνωση,

εκμετάλλευση παθητικών

ηλιακών ωφελειών,

ελαχιστοποίηση

απωλειών). Εκτιμάται ότι

με την εγκατάσταση

ηλιακών συλλεκτών σε ποσοστό 15% της επιφάνειας των θερμαινόμενων χώρων μίας κατοικίας,

μπορεί να καλυφθεί περίπου το 40% των συνολικών αναγκών θέρμανσης χώρων και νερού με

χρήση ηλιακής ενέργειας.

Εικόνα 26 : Θερμικά ηλιακά
ανοικτού κυκλώματος [Πηγή:

Target/DGS]

Εικόνα 27: Επεξηγηματικό διάγραμμα συστήματος solar
combi για τη θέρμανση χώρων και ΖΝΧ [Πηγή:: www.cres.gr ]
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7.1.1.11  Ηλιακός κλιματισμός (Ηλιακή ψύξη χώρου)

Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί για τον κλιματισμό χώρων κατά την καλοκαιρινή

περίοδο. Ένα τυπικό σύστημα Ηλιακού Κλιματισμού αποτελείται από τους ηλιακούς συλλέκτες,

τη δεξαμενή αποθήκευσης, τη μονάδα ελέγχου, σωληνώσεις, αντλίες και ένα

θερμοοδηγούμενο ψύκτη (chiller), όπως φαίνεται στην. Οι ψύκτες αποτελούν τον πυρήνα των

εγκαταστάσεων ηλιακού κλιματισμού. Αν και οι ηλιακοί συλλέκτες είναι αυτοί που παρέχουν

την αναγκαία ενέργεια σε μια εγκατάσταση, οι ψύκτες αποτελούν το μηχανισμό που παράγει

ψυκτικά φορτία χρησιμοποιώντας το θερμό νερό που έρχεται από τους ηλιακούς συλλέκτες ως

κύρια πηγή ενέργειας. Το

παραγόμενο ψυχρό νερό

μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για κλιματισμό του αέρα

(αφύγρανση, ρύθμιση

θερμοκρασίας) ή για

ψύξη/δροσισμό χώρων (fan

coil, chilled ceilings κα.). Τα

συστήματα ηλιακού

κλιματισμού διακρίνονται σε

κλειστά συστήματα για ψύξη

νερού και σε ανοιχτά

συστήματα για κλιματισμό

αέρα. 

Η χρήση των συστημάτων

αυτών στην Κύπρο είναι

τεχνικά και οικονομικά

αποδεκτή κυρίως σε

εγκαταστάσεις μεγάλης

κλίμακας (συγκροτήματα

κατοικιών, ξενοδοχεία

κ.λ.π.), κυρίως λόγω της

σύμπτωσης της υψηλής

ζήτησης σε κλιματισμό με

τη μέγιστη διαθεσιμότητα σε

ηλιακή ενέργεια.

7.1.1.12   Σχέδιο χορηγιών

Η εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων ηλιακών θερμικών συστημάτων για θέρμανση και ψύξη

χώρων επιχορηγούνται από το Σχέδιο Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνσης

της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και

Τουρισμού.

Κεντρικά ηλιακά συστήματα για την παραγωγή ζεστού νερού (ελάχιστη ισχύς 2560 kW) για

σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα,

υπάρχει επιχορήγηση μέχρι 45% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτερο ποσό

χορηγίας €20.000. Για ηλιακή θέρμανση χώρων ισχύει 55% επιχορήγηση επί των επιλέξιμων

αρχικών δαπανών, με ανώτερο ποσό τα €15.000.

Τα συστήματα που συνδυάζουν ηλιακή θέρμανση και ψύξη χώρων επιχορηγούνται επίσης με

55% επί των επιλέξιμων αρχικών δαπανών (με ανώτερο ποσό τα €50.000). Για τα ισχύοντα

σχέδια χορηγιών μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου.

Εικόνα28 : Σχηματική διάταξη συστήματος ηλιακού
κλιματισμού [Πηγή: SOLCO]

Εικόνα 29: Η πρώτη εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού στην
Κύπρο - Αρτοποιείο L’ Amor Rouge 
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71.2 Αβαθής γεωθερμία

7.1.2.1 Εισαγωγή

Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας, κάτω από την

επιφάνεια της γης. Προέρχεται από το εσωτερικό της Γης σε μορφή νερών, ατμών, αερίων ή

μειγμάτων αερίων ή ακόμα και ως ενέργεια από τα πετρώματα. 

Αβαθής γεωθερμία είναι η αποθηκευμένη ενέργεια των γεωλογικών σχηματισμών

(πετρωμάτων, υδροφορέων) του φλοιού της γης με μορφή θερμότητας, σε θερμοκρασία

μικρότερη των 25ο C. Η

ενέργεια αυτή προέρχεται από

την αποθήκευση της

προσπίπτουσας ακτινοβολίας

στην επιφάνεια της γης. Η

αβαθής γεωθερμία αποτελεί μια

σημαντική Ανανεώσιμη Πηγή

Ενέργειας όσο αφορά την ψύξη

και τη θέρμανση και είναι μία

ανεξάντλητη πηγή ενέργειας

που είναι διαθέσιμη όλο το

χρόνο χωρίς να εξαρτάται από

τις καιρικές συνθήκες. 

Η θερμοκρασία του υπεδάφους

στην Κύπρο, σε βάθoς από 5

έως 100 μέτρα , είναι σχεδόν

σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κυμαίνεται από 18 έως 21 οC . Η εκμετάλλευση

της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του υπεδάφους ή των υπογείων υδάτων και της επιφάνειας

της γης μπορεί να γίνει με τη χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ), οι οποίες

αξιοποιούν το ενεργειακό δυναμικό κυρίως για θέρμανση χώρων το χειμώνα και ψύξη το

καλοκαίρι αλλά και για παροχή ζεστού νερού χρήσης.

7.1.2.2 Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Ένα σύστημα ΓΑΘ αποτελείται από τρία κύρια μέρη: 

Το Σύστημα εναλλαγής θερμότητας εντός εδάφους (γεωεναλλάκτη θερμότητας, κλειστό ή

ανοιχτό κύκλωμα), το οποίο απορροφά ή αποβάλλει θερμότητα στο έδαφος.

Tην αντλία θερμότητας (heat pump) που

λειτουργεί όπως οι αντλίες νερού μόνο που

ανυψώνει, αντί για νερό, θερμική ενέργεια.

Δηλαδή αντλεί ενέργεια από ένα χώρο (π.χ.

θερμοκρασίας 5¤C) και τη μεταφέρει σε

άλλο με υψηλότερη θερμοκρασία (π.χ. 25¤C). 

Το Σύστημα θέρμανσης/ψύξης εντός του

κτιρίου, που προσδίδει ή απορροφά

θερμότητα από το κτίριο (αεραγωγοί ή

ενδοδαπέδια ή fan coils). Οι γεωθερμικές

αντλίες θερμότητας λειτουργούν και με

καλοριφέρ.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά

συστήματα, τα ΓΑΘ δεν καίνε ορυκτά

Εικόνα 30 : Μετρήσεις Θερμοκρασίας εδάφους στην Κύπρο
στην περιοχή Αθαλάσσας [Πηγή: G. Florides, S. Kalogirou /

Renewable Energy 32 (2007) 246 1–2478}

Εικόνα 31 : Αξιοποίηση
Γεωθερμικής Ενέργειας το

Χειμώνα

Εικόνα 32 :Αξιοποίηση
Γεωθερμικής Ενέργειας

το Καλοκαίρι
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καύσιμα για την παραγωγή θερμότητας. Ένα σωστά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύστημα

ΓΑΘ λειτουργεί με 30% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από αυτή του καλύτερου συστήματος

αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα.

Τα γεωθερμικά συστήματα που εκμεταλλεύονται την αβαθή γεωθερμική ενέργεια διακρίνονται

σε δύο κατηγορίες: α) κλειστού και β) ανοικτού κυκλώματος. 

Οι γεωθερμικοί εναλλάκτες κλειστού κυκλώματος αποτελούνται από υπόγειο δίκτυο με

πλαστικούς σωλήνες υψηλής αντοχής, που λειτουργεί ως εναλλάκτης θερμότητας. Οι σωλήνες

συνδέονται με την αντλία θερμότητας όπου και ολοκληρώνεται κύκλωμα στο οποίο κυκλοφορεί

διάλυμα νερού με φιλικό προς το περιβάλλον αντιψυκτικό. Ένα κλειστό κύκλωμα συνεχώς

ανακυκλοφορεί, υπό πίεση, το διάλυμα που μεταφέρει την θερμότητα. Το κύκλωμα της γης και

του σπιτιού, είναι κλειστό και κατά συνέπεια δεν παρουσιάζονται επικαθίσεις αλάτων, με

αποτέλεσμα οι απαιτήσεις για συντήρηση του συστήματος να είναι μικρές.

Το κύκλωμα μπορεί να είναι οριζόντιο ή κατακόρυφο ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης των

σωλήνων. Για την ομαλή τροφοδοσία της αντλίας θερμότητας είναι απαραίτητος κυκλοφορητής.

Υπάρχουν τρεις τύποι κλειστού κυκλώματος γεωεναλλακτών ανάλογα με τη διάταξη του

δικτύου σωληνώσεων στο έδαφος: οριζόντιο κάθετο ή σπειροειδές σύστημα. Παρόλο που οι

κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες έχουν υψηλότερο κόστος χρησιμοποιούνται στις περισσότερες

περιπτώσεις λόγω του ότι απαιτείται μικρότερος χώρος.

Οι Γεωθερμικοί Εναλλάκτες Ανοικτού Κυκλώματος χρησιμοποιούν επιφανειακά ή υπόγεια

ύδατα (από λίμνη, πηγάδι, ποτάμι, γεώτρηση ή τη θάλασσα), ως πηγή θερμότητας - ψύξης και

χώρους απόθεσης/επιστροφής του νερού. Αντλούν νερό από υπόγειο ταμιευτήρα με χρήση

γεώτρησης και ενδιάμεσου εναλλάκτη νερού/νερού που παρεμβάλλεται μεταξύ της ΓΑΘ και

του ανοικτού κυκλώματος, προσδίδουν ή απορροφούν ενέργεια στο σύστημα πριν το νερό

επιστρέψει στον ταμιευτήρα. Το σύστημα αυτό ενδείκνυται σε περιοχές με ρηχό βάθος

υδροφόρου ορίζοντα. Και σε αυτή την περίπτωση αξιοποιείται η ιδιότητα της σταθερής

θερμοκρασίας που έχουν τα νερά του υπόγειου ταμιευτήρα καθ' όλο τον χρόνο ανεξάρτητα

από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Οι σωλήνες του εναλλάκτη τοποθετούνται είτε οριζόντια στο έδαφος σε μικρό βάθος (περίπου

2 m), όταν υπάρχει μεγάλη διαθέσιμη επιφάνεια οικοπέδου είτε κατακόρυφα σε μεγάλο βάθος

(περίπου 80 με 100 m) όπου δεν απαιτείται μεγάλη διαθέσιμη επιφάνεια οικοπέδου.

Εικόνα 33 : Σχηματική
απεικόνιση εγκατάστασης
κατακόρυφου Γεωθερμικού
κυκλώματος

Εικόνα 34 : Σχηματική
απεικόνιση εγκατάστασης
οριζόντιου Γεωθερμικού
κυκλώματος

Εικόνα 35 : Σχηματική
απεικόνιση εγκατάστασης
κάθετου ανοικτού
Γεωθερμικού κυκλώματος
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7.1.2.3 Απόδοση

Ένα σύστημα γεωεναλλάκτη είναι τρεις έως πέντε φορές αποδοτικότερο από ένα συμβατικό

σύστημα. Oι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος είναι:

· ο σχεδιασμός συστήματος.

· η αποδοτικότητα της αντλίας θερμότητας.

· η ποιότητα εγκατάστασης.

· το επίπεδο θερμοκρασίας στο σύστημα διανομής θερμότητας.

· οι απώλειες θερμότητας από το κέλυφος του κτιρίου.

· οι κλιματικές συνθήκες στο σημείο τοποθέτησης της αντλίας θερμότητας.

Οι ΓΑΘ, όπως όλοι οι άλλοι τύποι αντλιών θερμότητας, βαθμονομούνται σύμφωνα με το

συντελεστή απόδοσης (COP), ο οποίος προσδιορίζει την ενέργεια που το σύστημα παράγει σε

σχέση με αυτή που χρησιμοποιεί. Τα περισσότερα συστήματα γεωθερμικών αντλιών

θερμότητας έχουν COP 3-5. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μία μονάδα ενέργειας που

χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει το σύστημα, 3-5 μονάδες παρέχονται ως θερμότητα. Ένας

καυστήρας ορυκτών καυσίμων μπορεί να είναι 78-95% αποδοτικός, ενώ μια γεωθερμική αντλία

θερμότητας είναι 300% -500%. 

7.1.2.4 Προϋποθέσεις εγκατάστασης

Για να εγκατασταθεί ένα σύστημα κλιματισμού με Γεωθερμική Αντλίας Θερμότητας θα πρέπει

να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του συστήματος.

Όσον αφορά τους εναλλάκτες κλειστού κυκλώματος, απαιτείται ελεύθερη έκταση ανάλογα με

το μέγεθος του εναλλάκτη το οποίο καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις θέρμανσης/ψύξης του

υποστατικού. Για εναλλάκτες ανοικτού τύπου χρειάζεται κάποια πηγή θερμότητας (π.χ. πηγάδι,

λίμνη, γεώτρηση) και ένας χώρος απόρριψης/επιστροφής του νερού μετά την ολοκλήρωση του

κύκλου.

Οι θέσεις των κάθετων γεωτρήσεων συστήνεται να απέχουν τουλάχιστο 6 m μεταξύ τους και

3 m από το όριο του τεμαχίου.

Για την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας δεν υπάρχουν κάποιες αναγκαίες προϋποθέσεις,

αφού το μέγεθος της αντλίας και των εξαρτημάτων της είναι αρκετά μικρότερο από αυτό των

συμβατικών συστημάτων.

Για το σύστημα μεταφοράς θερμικής ενέργειας από και προς το κτίριο, υπάρχουν

κατασκευαστικοί περιορισμοί, οι οποίοι όμως δεν διαφέρουν από οποιονδήποτε άλλο συμβατικό

σύστημα.

Όταν επιλεγεί ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης - δροσισμού , η εγκατάσταση προτείνεται να

υλοποείται κατά την κατασκευή του κτιρίου, καθώς το σύστημα ενσωματώνεται στο δάπεδο.

Όλες οι λύσεις θα πρέπει να γίνονται πάντοτε σε στενή συνεργασία με τον μελετητή του έργου

για αποφυγή προβλημάτων, ειδικά στον ενδοδαπέδιο δροσισμό.

7.1.2.5 Σχέδιο χορηγιών

Η εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων γεωθερμικών αντλιών για θέρμανση και ψύξη χώρων

επιχορηγούνται από το Σχέδιο Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνσης της

χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κεφαλαιουχική ενίσχυση ύψους

40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €50.000.



55

7.1.3 Βιομάζα ξυλείας

7.1.3.1 Εισαγωγή

Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος

άνθρωπος για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμοποίησε την ενέργεια (θερμότητα) που

προερχόταν από την καύση των ξύλων, που είναι ένα είδος βιομάζας. Σήμερα ο όρος βιομάζα

συμπεριλαμβάνει όλα τα προϊόντα και υπολείμματα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας, όπως: τα καυσόξυλα, τα

φυτικά και δασικά υπολείμματα (κλαδέματα, άχυρα, πριονίδια, κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα

(κοπριά, άχρηστα αλιεύματα), τα ενεργειακά φυτά, τα αστικά απορρίμματα και τα υπολείμματα

της βιομηχανίας τροφίμων και της αγροτικής βιομηχανίας.

Η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών (παραγωγή θερμότητας

και ηλεκτρισμού) είτε με απ’ ευθείας καύση, είτε με μετατροπή της σε αέρια, υγρά ή/και στερεά

καύσιμα μέσω θερμοχημικών (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση) ή βιοχημικών διεργασιών

(αλκοολική ζύμωση, αναερόβια χώνευση). Η κατάλληλη διεργασία για βέλτιστη ενεργειακή

απόδοση επιλέγεται ανάλογα με την διαθέσιμη πρώτη ύλη. 

Η ενεργειακά αξιοποιήσιμη βιομάζα εμφανίζεται με τις εξής μορφές:

Γεωργικά υπολείμματα, η οποία περιλαμβάνει υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών (στελέχη,

κλαδιά, φύλλα, άχυρο, κλαδοδέματα κ.α.) και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων (υπολείμματα

εκκοκκισμού βαμβακιού, πυρηνόξυλο, πυρήνες φρούτων κ.α.).

Βιομάζα δασικής προέλευσης, περιλαμβάνει καυσόξυλα, υπολείμματα καλλιέργειας και

καθαρισμών δασών (αραιώσεων, υλοτομιών) και υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου.

Απόβλητα κτηνοτροφίας (ζωικά περιττώματα, απόβλητα εντατικής κτηνοτροφίας από

πτηνοτροφεία, χοιροστάσια, βουστάσια, σφαγεία).

Αγροτοβιομηχανικά απόβλητα (απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων όπως ελαιοτριβεία,

τυροκομεία κ.α.). 

Αστικά απόβλητα (Οργανικό μέρος αστικών στερεών αποβλήτων και αστικά λύματα). 

Ενεργειακές καλλιέργειες, που αφορά καλλιέργειες φυτών οι οποίες μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων όπως ο μίσχανθος, η αγριαγκινάρα, το

καλάμι, γλυκό σόργο, ευκάλυπτος.

Σήμερα, οι κύριες εφαρμογές της βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι:

· Θέρμανση θερμοκηπίων.

· Θέρμανση κτιρίων με καύση βιομάζας σε ατομικούς/κεντρικούς λέβητες.

· Παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιομηχανίες.

· Παραγωγή ενέργειας σε βιομηχανίες ξύλου.

· Τηλεθέρμανση.

· Παραγωγή ενέργειας σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και Χώρους Υγειονομικής

Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

· Παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο.

· Παραγωγή βιοκαυσίμων.

7.1.3.2 Μορφές βιομάζας για θέρμανση κτιρίων

Η βιομάζα για θέρμανση κτιρίων ή ζεστού νερού χρήσης αξιοποιείται κυρίως με τη μορφή

καυσόξυλων. Σήμερα είναι δυνατή η παραγωγή εξευγενισμένων καυσίμων βιομάζας όπως

θρύμματα ξύλου (woodchips), μπριγκέτες και συσσωματώματα ή συμπυκνώματα (pellets), με

δυνατότητα αυτοματοποιημένης τροφοδοσίας και ικανοποιητικής απόδοσης.
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Συνήθης μορφές καυσίμων βιομάζας για θέρμανση:

Το πυρηνόξυλο είναι το ξυλώδες υπόλειμμα που προκύπτει, λόγω της απομάκρυνσης υγρασίας

και εναπομείναντος ελαίου (πυρηνέλαιο) από την ημιστερεά πάστα που παρέμεινε μετά την

παραγωγή ελαιόλαδου στο ελαιουργείο.

Τα θρύμματα ξύλων (woodchips) είναι μικρά τεμάχια ξύλου, μήκους 5-50 mm. Η ποιότητα των

θρυμμάτων βιομάζας εξαρτάται από την πρώτη ύλη και την τεχνολογία παραγωγής και συνήθως

προέρχονται από δασικά υπολείμματα (κλαδιά, κορυφές, ολόκληρα δένδρα), υπολείμματα από

πριονιστήρια κα.

Τα συσσωματώματα βιομάζας (pellets) είναι τυποποιημένο κυλινδρικό βιολογικό καύσιμο που

παρασκευάζεται με τη συμπίεση ξηρών, πριονιδιών και τεμαχιδίων από καθαρά υπολείμματα

ξύλου βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου. Στην παραγωγική διαδικασία δεν χρησιμοποιούνται

χημικά πρόσθετα παρά μόνο υψηλή πίεση και ατμός. Επίσης η καύση των pellets είναι

ολοκληρωτική σε υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να μην παράγεται σχεδόν καθόλου

καπνός. 

Τα συσσωματώματα ξύλου έχουν πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα. Το γεγονός ότι

συμπιέζονται (πρεσάρονται) σημαίνει ότι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, άρα έχουν

περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα όγκου. Η μείωση του όγκου συμβάλει και στην ευκολότερη

και οικονομικότερη αποθήκευση τους.
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14:  

   

 17 GJ/t 13,4 GJ/t 
-  4,7 kWh/kg 3,7 kWh/kg 
- 3 3.077 kWh/m3 744 kWh/m3 

 8% 25% 
 650 kg/m3 200 kg/m3 

 0,5% 1% 
 

7.1.3.3  

 

 10-20%  

  

80-85% 

 70-90%. 

 pellets 90% 

 

 

 . 

 . 

Εικόνα 36 : Kαυσόξυλα, pellet, wood chips

Πίνακας 14 : Ιδιότητες καυσίμων βιομάζας



57

7.1.3.3 Τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας για θέρμανση

Για την καύση της βιομάζας, με σκοπό την παραγωγή θερμότητας, μπορούν να

χρησιμοποιηθούν:

· τυπικό τζάκι, με απόδοση 10-20% 

· ενεργειακό τζάκι (το οποίο μπορεί να θερμαίνει και άλλους χώρους ή νερό), με απόδοση

80-85%

· λέβητας ξύλου ή pellets, για κεντρική θέρμανση, με απόδοση 70-90%.

· σόμπα ξύλου ή pellets, με απόδοση 90%

Η χρήση συστημάτων αξιοποίησης βιομάζας μπορούν να καλύψουν μέχρι και το 100 % των

θερμικών αναγκών ενός κτιρίου.

Οι διάφορες τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας για θέρμανση των κτιρίων μπορούν να

χρησιμοποιηθούν:

· Ως μεμονωμένες μονάδες πηγής θερμότητας για τη θέρμανση ενός χώρου.

· Μοναδική πηγή θέρμανσης του κτιρίου και παροχή ζεστού νερού.

· Σε συνδυασμό με λέβητα πετρελαίου και παροχή ζεστού νερού.

Τυπικό (παραδοσιακό) τζάκι

Στην Κύπρο το τζάκι αξιοποιείται ως μέσο θέρμανσης κυρίως

στις ορεινές περιοχές αλλά και ως δευτερεύουσα πηγή

θέρμανσης για αρκετές κατοικίες και κτίρια σε χαμηλότερα

υψόμετρα.

Τα τυπικά (χτιστά) ή παραδοσιακά τζάκια κατασκευάζονται από

πέτρα η τούβλο και συνήθως έχουν μεγάλα σταθερά ανοίγματα

στην περιοχή της φωτιάς (περιοχή καύσης) και καπνοσύρτη,

στην καμινάδα, για να περιορίσει τον αέρα του χώρου και τις

απώλειες θερμότητας όταν το τζάκι δεν χρησιμοποιείται. 

Μερικά παραδοσιακά τζάκια τοιχοποιίας έχουν μετασκευαστεί με πόρτες ή περσίδες για τη

μείωση πρόσληψης του αέρα καύσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης. Παρά το γεγονός αυτό,

ένα σημαντικό μέρος της θερμότητας που παράγεται από τα τζάκια χάνεται στα καυσαέρια και

μέσα από την τοιχοποιία κατά την έναρξη καύσης του ξύλου. Επιπλέον, τα περισσότερα

παραδοσιακά τζάκια, αν και ζεσταίνουν το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένα, απορροφούν

παράλληλα τον υφιστάμενο ζεστό αέρα και τον διοχετεύουν στην καμινάδα με αποτέλεσμα οι

υπόλοιποι χώροι ενός κτιρίου να κρυώνουν σταδιακά.

Στα παραδοσιακά τζάκια, κατά την ατελή καύση του ξύλου παράγονται επιβλαβή αέρια, τόσο

για την υγεία μας όσο και για το περιβάλλον, όπως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια θείου

(SOx), οξείδια αζώτου (NOx), πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) και αιωρούμενα σωματίδια

(PM10). Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την U.S Environmental Protection Agency

(EPA), έδειξαν ότι οι προσμίξεις των αερίων στο εσωτερικό μια οικίας (indoor air), η οποία

χρησιμοποιεί παραδοσιακό τζάκι για θέρμανση, βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από ότι στον

εξωτερικό αέρα (outdoor air). Ακόμη και οι κατοικίες που δεν χρησιμοποιούν τζάκι μπορούν να

επιβαρυνθούν από γειτονικές εστίες θέρμανσης λόγω της εκπομπής των παραπάνω αερίων η

οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και 70%.

Τέλος, υπάρχουν τα προκατασκευασμένα τζάκια, που αποτελούνται από μεταλλικά φύλλα και

βάσεις ή από μαντέμι , τα οποία φέρουν στο εσωτερικό τους επένδυση από πυρότουβλο και

Εικόνα 37 : Παραδοσιακό τζάκι
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περιβάλλονται από πολλά φύλλα χάλυβα με χώρους για την κυκλοφορία του αέρα. Ορισμένα

έχουν εφαρμοστές πόρτες, όμως η απόδοση τους σε θερμότητα δεν είναι μεγαλύτερη από

αυτή των παραδοσιακών τζακιών.

Ενεργειακά τζάκια ή ενεργειακές εστίες

Ενεργειακό ονομάζεται το τζάκι που εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμότητας
από την καύση του ξύλου, διοχετεύοντας την στον εσωτερικό χώρο. Ο βαθμός απόδοσης των
εστιών αυτών είναι υψηλότερος από αυτό των συμβατικών τζακιών και κυμαίνεται από 80-85%,
εξαιτίας του θαλάμου δευτερογενούς καύσης. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η:

· Υψηλή θερμική απόδοση (έως και 85 %). 

· Οικονομία στην κατανάλωση ξύλου (έως και 2 kg/h). Με τη μετατροπή των
παραδοσιακών τζακιών σε ενεργειακά, βελτιώνεται κατά πολύ ο βαθμός ενεργειακής
απόδοσης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσόξυλου, στην προκειμένη περίπτωση
της βιομάζας ξυλείας.

· Περιορισμένη εκπομπή καυσαερίων (ΡΜ10 <20 mg/m3). Αυτό επιτυγχάνεται, λόγω
της δευτερογενούς καύσης για την καύση του μονοξειδίου του άνθρακα, το οποίο μπορεί
να βρίσκεται στα υποπροϊόντα της πρωτογενούς καύσης. 

· Δυνατότητα ελέγχου της καύσης ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία. 

· Μεγαλύτερη ασφάλεια, λόγω της πόρτας που καλύπτει την περιοχή καύσης. 

· Δυνατότητα μετάδοσης της θερμότητας στο χώρο με μηχανική ή φυσική ροή. 

· Ελαχιστοποίηση οσμών και καπνού στο χώρο θέρμανσης. 

Τα ενεργειακά τζάκια διαθέτουν μηχανισμό ρύθμισης της παροχής του εξωτερικού αέρα που
επιτυγχάνει την αυξομείωση της έντασης της φλόγας και κατά συνέπεια της έντασης της
θέρμανσης. Επιπλέον, εκμεταλλεύονται τις επιφάνειες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της
εστίας προκειμένου να
δημιουργήσουν κύκλωμα αέρα. Με
τον τρόπο αυτό διοχετεύεται στο
κάτω μέρος της εστίας ψυχρός,
υγροποιημένος, καθαρός αέρας ο
οποίος στη συνέχεια θερμαίνεται στο
πίσω μέρος του τζακιού και
διοχετεύεται μέσω αεραγωγών είτε
στο χώρο που βρίσκεται το τζάκι, είτε
σε άλλους χώρους. 

Τα ενεργειακά τζάκια ταξινομούνται

σε δύο κατηγορίες:

Ενεργειακό τζάκι αέρα, το οποίο

λειτουργεί ως αερόθερμο,

εκμεταλλεύεται τη θερμότητα που

παράγεται στο χώρο καύσης και

διοχετεύει θερμό αέρα -μέσω των

αεραγωγών και των περσίδων του-

στο χώρο.

Ενεργειακό τζάκι νερού το οποίο

λειτουργεί ως πλήρης, αυτόνομη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού που διοχετεύεται στα

θερμαντικά σώματα (ή υποδαπέδια) για θέρμανση όλων των χώρων μίας οικίας.

Λέβητας ξύλου ή pellets

Oι σύγχρονοι λέβητες που χρησιμοποιούν τεμαχίδια ξύλου (wood chips), συσσωματώματα

(pellets), ή τεμάχια από ξύλα, είναι συσκευές υψηλής τεχνολογίας με αυτόματη τροφοδοσία

καυσίμου. Λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη παροχή αέρα

και μπορούν να αποδώσουν πάνω από το 90% της ενέργειας που περιέχεται στο ξύλο για

θέρμανση. 

Εικόνα 38 : Ενεργειακό τζάκι αέρα
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Οι σύγχρονοι λέβητες έχουν τη δυνατότητα να ζεστάνουν

οποιονδήποτε χώρο εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

Αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή, ιδιαίτερα αν τους

συγκρίνουμε με το παραδοσιακό τζάκι που η απόδοση του είναι

χαμηλή ή ένα συμβατικό λέβητα ξύλου που αποδίδει ως 50%.

Μπορούν να συνδεθούν με θερμαντικά σώματα και έχουν τη

δυνατότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα ως κύρια πηγή

ενέργειας ή σε παράλληλη σύνδεση με λέβητα κεντρικής

θέρμανσης πετρελαίου, στερεών καυσίμων κ.α. Επιπλέον, δεν

παράγουν ορατό καπνό και οι εκπομπές τους είναι πολύ

χαμηλές, όσο αυτές ενός λέβητα φυσικού αερίου. 

Οι πιο εξελιγμένοι τεχνολογικά λέβητες διαθέτουν αυτόματο

σύστημα για τον καθαρισμό των εναλλακτών θερμότητας και

την απομάκρυνση της στάχτης. Ορισμένοι έχουν τη δυνατότητα συμπίεσης της στάχτης , ώστε

το καθάρισμα γίνεται αναγκαίο μόνο δύο φορές το χρόνο. Η λειτουργία τους είναι αυτόματη

όπως ακριβώς στους λέβητες πετρελαίου. Στο λέβητα συσσωματωμάτων η τροφοδοσία γίνεται

μια φορά τη μέρα. Διαθέτει χώρο αποθήκευσης ο οποίος παρέχει αυτονομία για 10 - 30 ημέρες

ανάλογα με το μέγεθός του. Ο λέβητας ξύλου τροφοδοτείται 3-4 φορές / μέρα (όχι αυτόματα).

Η αποδιδόμενη ενέργεια του λέβητα ξύλου ή pellets είναι 18.000 kcal/h-150.000 kcal/h ανάλογα

με το μέγεθος του. Τα κύρια μειονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι οι απαιτήσεις για

χώρο αποθήκευσης και η διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης.

Σόμπα ξύλου ή pellets

Σε αντίθεση με τα τζάκια, οι σόμπες ξύλου τοποθετούνται στο δάπεδο (επιδαπέδια συσκευή).

Συνήθως κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο και ο σχεδιασμός τους επιτρέπει χρήση

καυσόξυλων μήκους 25 – 38 cm . Οι συμβατικές σόμπες ξύλου είναι εξοπλισμένες με τρεις

θύρες. 

Η θύρα που είναι στην κορυφή χρησιμεύει για τη φόρτωση των καυσόξυλων, η μεσαία θύρα

χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της σχάρας και η τρίτη για την

απομάκρυνση της στάχτης. 

Η παροχή αέρα στο θάλαμο καύσης, για τον έλεγχο της έντασης

καύσης, μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα από κινούμενο

διάφραγμα. Στις απλές σόμπες ξύλου, δεν υπάρχει ο διαχωρισμός

πρωτογενούς και δευτερογενούς καύσης με αποτέλεσμα η

απόδοση τους να κυμαίνεται από 30 έως 6 0%. Η τροφοδοσία

ξύλου γίνεται χειρωνακτικά, ενώ ο έλεγχος της θερμοκρασίας

γίνεται δύσκολα.

Οι σόμπες pellets (συσσωματωμάτων) είναι κατάλληλες για συνεχή

χρήση, καθώς προσφέρουν ελεγχόμενη θερμότητα, όποτε αυτή

χρειάζεται. Η φόρτωση του καυσίμου στο θάλαμο καύσης γίνεται

χειρωνακτικά. Η πρωτογενής και δευτερογενής καύση των αερίων

ελέγχεται από ανεμιστήρα χαμηλού θορύβου. Η απόδοση τους

φτάνει στο 80-90% της ενέργειας που περιέχεται στο ξύλο για

θέρμανση. Η αποθήκευση των pellets γίνεται στο πίσω μέρος της

σόμπας το οποίο έχει χωρητικότητα έως 50 kg pellets. Ο χώρος

αποθήκευσης προσφέρει αυτονομία 18 ¤ 32 ώρες, ενώ η απόδοση της σόμπας υπολογίζεται

σε 6 .000 kcal/h-12.000 kcal/h.

Εικόνα 39 : Λέβητας pellets

Εικόνα 40 : Σόμπα pellets
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Προϋποθέσεις Εγκατάστασης

Κατά την καύση βιομάζας, είναι δυνατόν, διάφορες πτητικές ουσίες να διαφύγουν μέσω της

καπνοδόχου χωρίς να αναφλεγούν, λόγω του ότι η θερμοκρασία καύσης τους είναι μεγαλύτερη

από του τζακιού. Τα υλικά αυτά επικάθονται σταδιακά στην εσωτερική πλευρά της καπνοδόχου

τα οποία λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε άνθρακα και της χαμηλής υγρασίας είναι

δυνατόν, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να αναφλεγούν. Έτσι κατά την τοποθέτηση μιας

καπνοδόχου δεν πρέπει να δημιουργούνται γωνίες ή διαβαθμίσεις προκειμένου να αποφεύγεται

η συγκέντρωση επικαθίσεων στα σημεία αυτά.

Έτσι, τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις ενεργειακές εστίες, πρέπει να διασφαλίζεται η

έξοδος της καπνοδόχου. Σε περιπτώσεις διαμερισμάτων ή εφαπτόμενων κτιρίων χωρίς πρόνοια

(ή δυνατότητα) για έξοδο καπνοδόχου, η εγκατάσταση παραδοσιακής ή ενεργειακής εστίας

δεν είναι εφικτή. 

Επισημαίνεται ότι, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φουγάρων: 

· σε κλιμακοστάσια και διαδρόμους που χρησιμεύουν ως δρόμοι διαφυγής

· κοντά σε εύφλεκτα υλικά οικοδομής (π.χ πλαστικό, ξύλο, πολυστερίνη).

· κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά (π.χ δεξαμενές καυσίμων).

Επιπλέον, τα φουγάρα δεν πρέπει να εφάπτονται σε δομικά υλικά ενός κτιρίου, ενώ τα

εξωτερικά πρέπει να μονώνονται για να περιορίζεται η υγροποίηση των καπναερίων. 

Τα ενεργειακά συστήματα τύπου τζάκι¤λέβητα πρέπει να κατασκευάζονται με βάση τα

Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13240:2001 και EN13229:2001.

7.1.3.4 Σχέδιο χορηγιών

Στην Κύπρο, τα σχέδια χορηγιών προβλέπουν ενίσχυση ύψους 55% επί του επιλέξιμου

προϋπολογισμού με ανώτατο όριο ενίσχυσης τα €19.000 για αξιοποίηση βιομάζας από κεντρικά

συστήματα θέρμανσης ή και ψύξης. Για μεγαλύτερες μονάδες συμπαραγωγής

Ηλεκτρισμού/θερμότητας ή και Ψύξης, προβλέπεται ενίσχυση έως και 30% επί των επιλέξιμων

δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €160.000.

7.2Τεχνολογίες ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή

7.2.1 Φωτοβολταϊκά συστήματα

7.2.1.1 Εισαγωγή

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι μια βιώσιμη επιλογή παραγωγής ηλεκτρισμού για την

Κύπρο, καθώς η χώρα μας διαθέτει εξαιρετικά υψηλό ηλιακό δυναμικό και όλες οι περιοχές

της έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια, όλο το χρόνο (από τις υψηλότερες στην Ευρώπη). 

Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν άμεσα την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. 

Το σημαντικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος είναι:

· το Φ/Β στοιχείο (solar cell), το οποίο συλλέγει το ηλιακό φως. Είναι ένας κατάλληλα

επεξεργασμένος ημιαγωγός λεπτού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Η πρόσπτωση ηλιακής

ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο

παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. 

· το Φ/Β πλαίσιο (PV module) που απαρτίζεται από πολλά Φ/Β στοιχεία συνδεδεμένα

μεταξύ τους και αποτελεί τη βασική δομική μονάδα της Φ/Β γεννήτριας. Τα πλαίσια

έχουν τυπική ισχύ από 20W έως 300W. Τα Φ/Β πλαίσια συνδέονται ηλεκτρολογικά

μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες (strings).
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Τέλος σε κάποιες περιπτώσεις, ο αντιστροφέας (inverter), ο οποίος μετατρέπει τον παραγόμενο

ηλεκτρισμό σε μορφή κατάλληλη για καθημερινή χρήση.

Τα Φ/Β δεν χρειάζονται απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως για να λειτουργήσουν, αφού

παράγουν ενέργεια ακόμη και σε συννεφιασμένες μέρες, μέσω της διάχυσης του φωτός.

Επιπλέον, τα Φ/Β πλαίσια μπορούν να ενσωματωθούν στο κέλυφος των κτιρίων ή άλλων

κατασκευών όπως στέγαστρα χώρων στάθμευσης αξιοποιώντας τη διαθέσιμη επιφάνεια που

υπάρχει. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις από την ανάγκη δέσμευση

γης.

7.2.1.2 Τύποι Φ/Β πλαισίων, σε σχέση με το βαθμό ενσωμάτωσης τους

Τυπικά Φ/Β πλαίσια (πλαίσιο γυαλιού-ελασμάτων): Αποτελούν

την πιο διαδεδομένη λύση σε εφαρμογές Φ/Β συστημάτων

πάνω σε στέγες κτιρίων ή σε πολύ μεγάλες Φ/Β

εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο. Η κατασκευή τους βασίζεται

σε μέθοδο πολυστρωμάτωσης. 

Ημιπερατά Φ/Β πλαίσια (κρυσταλλικά πλαίσια γυαλιού-

γυαλιού): Τα πλαίσια αυτά επιλέγονται στις περιπτώσεις

αρχιτεκτονικής ενσωμάτωσης, όχι μόνο λόγω του ιδιαίτερου

σχεδιασμού τους, αλλά και γιατί μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ως μονωτικοί υαλοπίνακες.

7.2.1.3 Τύποι Φ/Β πλαισίων, σε σχέση με το
υλικό κατασκευής τους

Οι βασικότερες τεχνολογίες παραγωγής Φ/Β στοιχείων, σήμερα, είναι: 

Τεχνολογία κρυσταλλικού πυριτίου: Τα στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου είναι τα πιο

διαδεδομένα και κατασκευάζονται σε κυλίνδρους ανεπτυγμένου πυριτίου, με απόδοση που

φτάνει το 26 % στο εργαστήριο και το 20% σε μαζική παραγωγή. Τα στοιχεία πολυκρυσταλλικού

πυριτίου κατασκευάζονται από χυτό πυρίτιο και έχουν απόδοση περίπου 15%. 

Τεχνολογία λεπτού υμενίου -Thin film: Τα πλαίσια κατασκευάζονται με πολύ λεπτές στρώσεις

φωτοευαίσθητου υλικού σε βάση από

γυαλί, πλαστικό ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής

που εξισορροπεί το χαμηλότερο βαθμό

απόδοσης. Σήμερα υπάρχουν τρεις

κύριοι τύποι πλαισίων αυτής της

τεχνολογίας: α) άμορφου πυριτίου (aSi)

β) Copper Indium Diselenide (CIS) ή

Copper indium gallium diselenide

(CIGS) και γ) από τελουρίδιο του

καδμίου (CdTe). Έχουν πάχος

ελάχιστων microns, επιτρέποντας έτσι

καλύτερες εφαρμογές ενσωμάτωσης.

Η μικροκρυσταλλική τεχνολογία, ιδίως

ο συνδυασμός του άμορφου πυριτίου

και μικροκρυστάλλων πυρίτιου (a-Si/m-

Si), είναι μια νέα πρόταση, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Άλλες τεχνολογίες Φ/Β στοιχείων (συγκεντρωτικά τύπου Fresnel, Φ/Β Γαλλίου-Αρσενίου).

Η απαιτούμενη επιφάνεια Φ/Β πλαισίων ανά εγκατεστημένο kWp εξαρτάται από την τεχνολογία

που θα επιλεγεί (μονοκρυσταλλικό, πολυκρυσταλλικό, λεπτού υμένα-thin film, κ.α.). Ανάλογα τον

τύπο Φ/Β που θα χρησιμοποιηθεί, απαιτείται επιφάνεια 6 έως 20 m2 για την εγκατάσταση 1 kW

από . Εάν επιλεγεί η τεχνολογία thin film τότε απαιτείται σχεδόν διπλάσιος χώρος.

Εικόνα 41 : Φωτοβολταϊκό
στοιχείο, Φωτοβολταϊκό πλαίσιο
και Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Εικόνα 42 : Φωτοβολταϊκό πλάισιο λεπτού υμένα,
πολυκρυσταλλικού πυριτίου και μονοκρυσταλλικού
πυριτίου



62

 

79 

 

). 

 -

  

 

  . 

15: 
 

 

  (Thin 
Film) 

   

 6 -12% 13-15% 14-20% 16 -17% 

 
10-20 m2 7-9 m2 6 -9 m2 6 -7 m2 

kWp)* 
1.400-1.600 1.500 1.500 1.550 

2  
(kg CO2  

1.300-1.485 1.400 1.400 1.440 

 

 

7.2.1.5  

 

 

 

 

7.2.1.4 Απόδοση Φ/Β συστήματος
Η απόδοση ενός Φ/Β κρίνεται από την ετήσια παραγωγή σε κιλοβατωρες (kWh) και το κόστος

παραγωγής. Για την Kύπρο ένα Φ/Β σύστημα με βέλτιστη κλίση και βέλτιστο προσανατολισμό

παράγει κατά μέσο όρο γύρω στα 1.200-1.6 00 kWh/έτος/kWp. Η απόδοση ενός Φ/Β εξαρτάται

από:

· τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής (όσο λιγότερες είναι οι ημέρες της ηλιοφάνειας

τόσο χαμηλότερη η απόδοση).

· την κλίση των Φ/Β πάνελ ως προς το οριζόντιο επίπεδο και τον προσανατολισμό τους (η

βέλτιστη απόδοση είναι με νότιο προσανατολισμό και κλίση περίπου 30ο).

· την ηλικία των Φ/Β πλαισίων (υπολογίζεται ότι τα πλαίσια έχουν ζωή 25-30 χρόνια με

απόδοση τουλάχιστον 80% για τα πρώτα 20 έτη).

· το γεωγραφικό πλάτος (όσο πιο νότια είναι η περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση

της ηλιακής ακτινοβολία — Συγκριτικά με βόρειες χώρες).

Πίνακας 15 : Ενδεικτική σύγκριση βασικών χαρακτηριστικών εναλλακτικών Φ/Β
τεχνολογιών

7.2.1.5 Προϋποθέσεις εγκατάστασης

Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιούνται, τα Φ/Β συστήματα χωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες:

Αυτόνομα (μη συνδεδεμένα με το δίκτυο ηλεκτρισμού) όπου είναι απαραίτητη η αποθήκευση
της ενέργειας σε μπαταρίες και η εγκατάσταση μετατροπέα του συνεχούς ρεύματος σε
εναλλασσόμενο. Είναι ιδανικά για απομονωμένα κτίρια απομακρυσμένα από το δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνδεδεμένα με το δίκτυο ηλεκτρισμού

Η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο. Δεν χρειάζεται η αποθήκευση της ενέργειας σε
μπαταρίες, απαιτείται όμως η εγκατάσταση μετατροπέα.

Διασυνδεδεμένα συστήματα συμψηφισμού (net metering), τα οποία εξυπηρετούν ηλεκτρικά
φορτία του κτιρίου από τον ηλεκτρισμό που παράγεται από φωτοβολταϊκά ενώ συμπληρωματικά
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρισμό από το δίκτυο.
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Για να εγκατασταθεί ένα

Φ/Β σύστημα σε ένα κτίριο

θα πρέπει να πληρούνται

κάποια κριτήρια. Τα πιο

σημαντικά είναι η

ηλιοφάνεια και η ένταση της

ηλιακής ακτινοβολίας. 

Στις πεδινές περιοχές ο

μέσος αριθμός ωρών

ηλιοφάνειας για ολόκληρο

το έτος αποτελεί το 75%

των ωρών που ο ήλιος είναι

πάνω από τον ορίζοντα. Σ΄

όλη τη διάρκεια του

καλοκαιριού η ηλιοφάνεια

είναι κατά μέσο όρο 11,5

ώρες/μέρα, ενώ το

Δεκέμβρη και το Γενάρη

που εμφανίζεται μεγάλη

νέφωση η διάρκεια της

ηλιοφάνειας ελαττώνεται

στις 5,5 ώρες την ημέρα. Ακόμα και στις πιο ψηλές περιοχές του Τροόδος, η μέση ηλιοφάνεια,

κατά τους χειμερινούς μήνες -με πολύ μεγάλη νέφωση, είναι περίπου 4 ώρες/μέρα, ενώ τον

Ιούνη και τον Ιούλη φτάνει στις 11 ώρες/μέρα.

Η μεγαλύτερη δυνατή ηλιοφάνεια (από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου) στην Κύπρο

κυμαίνεται από 9,8 ώρες/μέρα το Δεκέμβρη ως 14,5 ώρες/μέρα τον Ιούνη, σύμφωνα με τη

Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, ενώ η μέση ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο

επίπεδο στην Κύπρο εκτιμάται σε 5,4 KWh/m2.

Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι η στέγη ή ο χώρος που θα τοποθετηθούν τα πλαίσια. Η

βέλτιστη απόδοση είναι όταν τα πλαίσια έχουν νότιο προσανατολισμό και βρίσκονται σε γωνία

25-30ο. Αποκλίσεις από το Νότο έως και 45o είναι επιτρεπτές, μειώνουν όμως την απόδοση.

Στην περίπτωση επίπεδης στέγης, τα πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν σε κεκλιμένες

μεταλλικές βάσεις οι οποίες στερεώνονται στην οροφή. Στην περίπτωση κεκλιμένης στέγης, τα

πλαίσια στερεώνονται στα κεραμίδια (σε βάσεις) ακολουθώντας την κλίση της οροφής, η

ενσωματώνονται αντικαθιστώντας το οικοδομικό υλικό. 

Τέλος, οι σκιάσεις, αποτελούν αρνητική παράμετρο. Είναι σημαντικό για την τοποθέτηση Φ/Β

να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκίαστος χώρος. Ένα ύψωμα, ένα διπλανό κτίριο, δέντρα,

καπνοδόχοι, κεραίες ή άλλα εμπόδια ενδέχεται να δημιουργήσουν σκιάσεις και πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός Φ/Β συστήματος, καθώς μπορεί να συντελέσουν

στη μείωση της απόδοσής του. 

Σημειώνεται ακόμα ότι:

Μια τυπική εγκατάσταση απαιτεί επιφάνεια περίπου 15m2/kWp. Αν επιλεγεί αυτόνομο σύστημα

χρειάζεται επιπλέον, κατάλληλος χώρος, για τα ηλεκτρονικά συστήματα και τους συσσωρευτές

Σε περίπτωση διασυνδεδεμένου συστήματος, η εγκατάσταση θα πρέπει να μην είναι σε μεγάλη

απόσταση από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα Φ/Β πλαίσια, ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να έχουν σημαντικό

βάρος. Έτσι θα πρέπει να ελεγχθεί εάν η στέγη μπορεί να δεχτεί αυτό το βάρος (πχ. στην

περίπτωση τοποθέτησης πάνω σε κεραμίδια). Ωστόσο ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα μαζί

με τις βάσεις του ζυγίζει περίπου 15 - 20 kg/m2 και συνήθως δεν δημιουργείται κανένα

πρόβλημα στα στατικά του κτιρίου.

Εικόνα 43 : Διάγραμμα σύνδεσης ενός διασυνδεδεμένου Φ/Β
συστήματος
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7.2.1.6 Αρχιτεκτονική ενσωμάτωση των Φ/Β

Η σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζει τη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα των Φ/Β συστημάτων

με πολλαπλές δυνατότητες αρχιτεκτονικής ενσωμάτωσης τους, ικανοποιώντας απαιτητικές

λειτουργικές ή αισθητικές παραμέτρους της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Οι δυνατότητες

ενσωμάτωσης είναι απεριόριστες, καθώς τα Φ/Β μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε

οικοδομικό έργο, από κτίρια υψηλής τεχνολογικής αισθητικής έως οικοδομήματα πολιτιστικής

κληρονομιάς, σε νέα ή παλαιά κτίρια. 

Οι συνηθέστερες εφαρμογές αφορούν την ενσωμάτωση των Φ/Β σε:

· Στέγες / ταράτσες

· Προσόψεις

· Σκίαστρα / Στέγαστρα

· Φωταγωγούς/Φεγγίτες

   

   

   
 

Εικόνα 43 : Αρχιτεκτονική ενσωμάτωση των Φ/Β
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7.2.1.7  Σχέδια για φωτοβολταϊκά συστήματα

Στην Κύπρο βρίσκονται σε εφαρμογή 4 σχέδια για εγκατάσταση μικρής κλίμακας

Φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) σε κατοικίες και τοπικές αρχές.

Α. Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ΦΒ μέχρι 3 kW σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών που

θα ισχύει το Net metering (Δηλαδή θα συμψηφίζεται η ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ

σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο). Θα εγκριθούν για επιχορήγηση 2.000

αιτήσεις. Η χορηγία αντιστοιχεί στο εφ’ άπαξ ποσό ύψους εννιακοσίων ευρώ (€900) για κάθε

εγκατεστημένο kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€2.700) ανά

σύστημα.

Β. Σχέδιο όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων μέχρι 3 KW σε κατοικίες και

θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που

θα καταναλώνεται από το δίκτυο. Θα εγκριθούν 3.000 αιτήσεις. Δεν θα δίνεται επιπλέον χορηγία.

Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ. Ημερομηνία έναρξης

υποβολής αιτήσεων από τις 10 Ιουλίου 2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013. Η ΑΗΚ θα εγκρίνει ή θα

απορρίπτει την αίτηση εντός 7 ημερών. Στην περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, το κόστος

εξέτασης της αίτησης είναι 250 ευρώ που θα καταβάλλονται στην ΑΗΚ μετά την έγκριση

(συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του νέου μετρητή και κόστος

ελέγχου σύνδεσης).

Γ. Σχέδιο όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων μέχρι 3 KW σε κτίρια που

αποτελούν έδρα τοπικών αρχών και θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ενέργεια που παράγεται

από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Θα

εγκριθούν 65 αιτήσεις. Δεν θα δίνεται επιπλέον χορηγία. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα

περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 10 Ιουλίου

2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013. Η ΑΗΚ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αίτηση εντός 7 ημερών.

Στην περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, το κόστος εξέτασης της αίτησης είναι 250 ευρώ που

θα καταβάλλονται στην ΑΗΚ μετά την έγκριση (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αγοράς και

εγκατάστασης του νέου μετρητή και κόστος ελέγχου σύνδεσης).

Δ. Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση αυτόνομων (μη ενωμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής

ενέργειας) φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 7kW για οικιστικές

μονάδες και μέχρι 20kW για οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (σχολικές

εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη

κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα), η

επιχορήγηση θα είναι 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού με μέγιστο ποσό χορηγίας τις

€20.000, συνδυασμένα ή όχι με άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Επίσης, στο σχέδιο χορηγιών για μεγάλα έργα ηλεκτροπαραγωγής, περιλαμβάνονται τα

ακόλουθα έργα:

Α. Εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα ενωμένα με το δίκτυο δυναμικότητας μέχρι 150kW. Τα

έργα αυτά θα έχουν τιμή πώλησης της παραγόμενης kWh €0,138/kWh σταθερή για τα 10

πρώτα χρόνια και με δικαίωμα αναθεώρησης ±10% για τα επόμενα 10 χρόνια. 

Β. Μεγάλα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, δυναμικότητας μεταξύ 151kW και 10MW

ενωμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή πώλησης της παραγόμενης KWh

καταχυρώνεται μετά από μειοδοτικούς διαγωνισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας

Κύπρου και του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου .
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7.2.2 Μικρές Ανεμογεννήτριες

7.2..2.1 Εισαγωγή

Ο άνεμος, είναι μια από τις πρώτες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αξιοποίησε ο άνθρωπος.

Η εκμετάλλευση της εντοπίζεται από την αρχαιότητα, στα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων

πλοίων. Στη Κύπρο η αιολική ενέργεια αξιοποιείται εδώ και χρόνια τόσο στην ναυσιπλοΐα, όσο

και στην άντληση νερού με τη βοήθεια των παραδοσιακών ανεμόμυλων.

Σήμερα, η αιολική ενέργεια βρίσκει εφαρμογή κυρίως στην ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό

επιτυγχάνεται με τις ανεμογεννήτριες οι οποίες μετατρέπουν αρχικά την κινητική ενέργεια του

ανέμου σε μηχανική και στη συνέχεια τη μηχανική σε ηλεκτρική.

Εκτός από τα αιολικά πάρκα που αποτελούνται από συστοιχίες πολλών, μεγάλων

ανεμογεννητριών (από 800 kW – 6 ΜW) και τροφοδοτούν απευθείας το δίκτυο ηλεκτρικής

ενέργειας, μπορούν να εγκατασταθούν και μικρές ανεμογεννήτριες για εφαρμογές μικρής

κλίμακας.

Η χρήση μικρών ανεμογεννητριών (400 W μέχρι 10 kW) στην Κύπρο συνιστάται σε μη αστικές

περιοχές. Η εγκατάσταση τους απαιτεί μια ελεύθερη έκταση γύρω από αυτές, χωρίς εμπόδια

που να επηρεάζουν την έκθεση τους στον άνεμο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική

λειτουργία τους.

7.2.2.2 Κατηγορίες ανεμογεννητριών

Οι ανεμογεννήτριες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, κάθετου και οριζόντιου άξονα.

Στην αγορά έχουν επικρατήσει οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα, με δύο ή τρία πτερύγια.

Μια τυπική ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα αποτελείται από τα εξής μέρη: 

· το δρομέα, που αποτελείται από δύο ή τρία

πτερύγια το σύστημα μετάδοσης της

κίνησης, που απαρτίζεται από τον κύριο

άξονα, τα έδρανα και το κιβώτιο

πολλαπλασιασμού στροφών, το οποίο

προσαρμόζει την ταχύτητα περιστροφής του

δρομέα στη σύγχρονη ταχύτητα της

ηλεκτρογεννήτριας

· την ηλεκτρική γεννήτρια, η οποία συνδέεται

με την έξοδο του πολλαπλασιαστή και

μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε

ηλεκτρική

· το σύστημα προσανατολισμού, που

αναγκάζει τον άξονα περιστροφής του

δρομέα να βρίσκεται παράλληλα με τη

διεύθυνση του ανέμου

· τον πύργο, ο οποίος στηρίζει όλη την

ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση

· το σύστημα ελέγχου (ηλεκτρονικός πίνακα

και πίνακας ελέγχου) που συντονίζει και

ελέγχει όλες τις λειτουργίες της

ανεμογεννήτριας, φροντίζοντας για την

απρόσκοπτη λειτουργία της.

Εικόνα 44 : Mέρη ανεμογεννήτριας
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Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιούνται, οι ανεμογεννήτριες χωρίζονται σε δύο

κατηγορίες:

· Αυτόνομες (μη συνδεδεμένες με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού). Είναι ιδανικές για

εξοχικές κατοικίες απομακρυσμένες από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην

περίπτωση αυτή απαιτούνται συσσωρευτές (μπαταρίες) για την αποθήκευση της

ενέργειας καθώς και εγκατάσταση μετατροπέα συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο.

· Συνδεδεμένες με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού. Στην εφαρμογή αυτή η

παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο. Δεν χρειάζεται η αποθήκευση της ενέργειας

σε μπαταρίες, απαιτείται όμως η εγκατάσταση μετατροπέα.

7.2..2.3 Απόδοση ανεμογεννήτριας

Η εγκαταστημένη ισχύς της ανεμογεννήτριας εξαρτάται από τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια

που πρόκειται να καλυφθούν. Για τις διαστάσεις της ανεμογεννήτριας ισχύουν τα εξής:

· Η διάμετρος αυξάνεται ανάλογα με την ονομαστική ισχύ και κατά συνέπεια αυξάνεται

και το ύψος του ιστού που θα τοποθετηθεί.

· Το ύψος του ιστού καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως εμπόδια

περιβάλλοντος χώρου, το είδος της βάσης καθώς και από τις προδιαγραφές του

κατασκευαστή.

Η απόδοση μιας ανεμογεννήτριας

εξαρτάται από το μέγεθος της και

την ταχύτητα του ανέμου. Το

μέγεθος είναι συνάρτηση των

αναγκών που καλείται να

εξυπηρετήσει και ποικίλει από

μερικές εκατοντάδες μέχρι μερικά

εκατομμύρια Watt. Για παράδειγμα

οι τυπικές διαστάσεις μιας μικρής

ανεμογεννήτριας 2 kW είναι :

Διάμετρος δρομέα, 4 m και ύψος 9

m, ενώ μιας μεγαλης αυτής των 3

MW οι διαστάσεις είναι 80 και 80–

100 m αντίστοιχα. 

Η ύπαρξη ικανοποιητικού αιολικού

δυναμικού αποτελεί το βασικότερο

κριτήριο για την απόδοση μιας

ανεμογεννήτριας.

Παρόλο που η αξιοποίηση της

αιολικής ενέργειας στον κτιριακό τομέα είναι -υπό προϋποθέσεις- ιδιαίτερα αποδοτική, έχει

μέχρι σήμερα περιορισμένη εφαρμογή στην Κύπρο.

7.2..2.4 Οικονομική βιωσιμότητα

Η οικονομική βιωσιμότητα των ανεμογεννητριών σχετίζεται με την ετήσια παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας είτε αυτή πωλείται στο δίκτυο ηλεκτρισμού, είτε χρησιμοποιείται για ίδια

χρήση (αυτόνομα συστήματα).

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μία ανεμογεννήτρια εξαρτάται από τους πιο κάτω

παράγοντες:

Εικόνα 45 : Kαμπύλη απόδοσης ανεμογεννήτριας
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· Αιολικό δυναμικό: ταχύτητα ανέμου στο ύψος της ανεμογεννήτριας

· Επιφάνεια σάρωσης, η οποία σχετίζεται με τη διάμετρο του ρότορα (μεγαλύτερη επιφάνεια

ισοδυναμεί με μεγαλύτερη ανακτώμενη ενέργεια).

· Πυκνότητα αέρα, η οποία εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση

(χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή ατμοσφαιρική πίεση αυξάνουν την πυκνότητα του αέρα

και κατ’ επέκταση το αιολικό δυναμικό και τη παραγωγή ενέργειας).

· Απόδοση ανεμογεννήτριας.

· Συντήρηση ανεμογεννήτριας. Η ανεμογεννήτρια αποτελείται από μηχανικά κινούμενα

μέρη και επομένως η σωστή συντήρηση και λίπανση της εξασφαλίζουν καλύτερη

απόδοση.

Το αιολικό δυναμικό, η επιφάνεια σάρωσης και η πυκνότητα αέρα καθορίζουν την ισχύ του

ανέμου. Η μέγιστη ισχύς που μπορεί να ανακτηθεί από μία ανεμογεννήτρια είναι το 59,3% της

ισχύς του ανέμου (Betz law). Επιπλέον η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς εξαρτάται και από άλλες

σταθερές οι οποίες δίνουν μια ιδανική απόδοση η οποία υπολογίζεται ως 38% της ισχύς του

ανέμου. 

Στην πραγματικότητα όμως η πραγματική συνολική απόδοση κυμαίνεται από 25% ως 30%.

Για παράδειγμα, για μία μικρή ανεμογεννήτρια ισχύος 3 kW (διάμετρος ρότορα περίπου 4,5 m

και ιστός 10m), σε περιοχή της Κύπρου με μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 6 m/s, η ετήσια

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται ως 5.100 kWh. Σε περιοχές με μέση ταχύτητα

ανέμου 5 m/s η παραγωγή ενέργειας μειώνεται στις 2.900 - 3.000 kWh.

7.2.2.5 Σχέδια Χορηγιών

Τα σχέδια χορηγιών του ειδικού ταμείου προβλέπουν στήριξη σε οργανισμούς που δεν ασκούν

οικονομική δραστηριότητα (όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης) μέχρι 30% για αυτόνομα

αιολικά συστήματα με μέγιστο ύψος χορηγίας €50.000.

Επίσης, για νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα , υπάρχει σχέδιο στήριξης

για την εγκατάσταση ανεμόμυλων άντλησης νερού με ποσοστό 35% και μέγιστο ποσό χορηγίας

€20.000 ανά μονάδα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου .

7.3   Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

Με τον όρο Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ, CHP) εννοούμε την ταυτόχρονη

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητασ από το ίδιο καύσιμο. Ανάλογα από τον τύπο

της μηχανής και τον καυστήρα, το καύσιμο που χρησιμοποιείται στη ΣΗΘ μπορεί να είναι

πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο, υδρογόνο ή ακόμη και βιομάζα. 

Κατά την Συμπαραγωγή, μπορεί να δίνεται έμφαση είτε στην παραγωγή θερμότητας είτε στην

παραγωγή ηλεκτρισμού. Ο ηλεκτρισμός για παράδειγμα μπορεί να εξυπηρετεί μέρος των

απαιτήσεων ενός υποστατικού σε ηλεκτρισμό ενώ η θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

τη θέρμανση χώρων, νερού κ.α.

    
 
Εικόνα 46 : Eφαρμογές μικρών ανεμογεννητριών
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα κτιριακών εγκαταστάσεων όπου χρησιμοποιείται ΣΗΘ είναι

θερμοκήπια, μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, νοσοκομεία κλπ. Η

θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τη θέρμανση των κτιρίων μέσω λέβητα κεντρικής

θέρμανσης είτε για ψύξη μέσω ανοικτών/κλειστών συστημάτων ψύξης.

Λόγω της αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας κατά την καύση του καυσίμου, μπορεί

να επιτευχθεί πολύ υψηλός συνολικός βαθμός απόδοσης της διεργασίας σε σύγκριση με την

ξεχωριστή παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού.

Βάσει του Ν.174(Ι)/2006, Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

ανταποκρίνεται στα εξής κριτήρια:

· Μονάδες ΣΗΘ με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη του 1 MWe, όπου η παραγωγή

εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, τουλάχιστον 10% συγκριτικά με τις

τιμές αναφοράς που αντιπροσωπεύουν την χωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής

ενέργειας.

· Μονάδες ΣΗΘ μικρής κλίμακας (εγκατεστημένη ισχύς <1 MWe) ή ΣΗΘ πολύ

μικρής κλίμακας (εγκατεστημένη ισχύς <50 kWe) όπου η παραγωγή εξασφαλίζει

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ανεξαρτήτως ποσοστού εξοικονόμησης.

Στην Κύπρο, τα σχέδια χορηγιών προβλέπουν επιχορήγηση έως και 30% των επιλέξιμων

δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €160.000. Οι Τοπικές Αρχές είναι επιλέξιμες για αυτήν

την κατηγορίας επεμβάσεων για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού/θερμότητας ή και ψύξης υψηλής

απόδοσης μέχρι 1 MW.

8. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Το Ανθρακικό Αποτύπωμα εκφράζει το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οι

οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, δραστηριότητα ή προϊόν.

Λαμβάνει υπόψη τα αέρια του θερμοκηπίου που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο του Κιότο:

Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Μεθάνιο (CH4), Μονοξείδιο Αζώτου (N2O), Υδροφθοράνθρακες

(HFCs), Υπερφθοράνθρακες (PFCs) και Εξαφθοριούχο θείο (SF6). Μετριέται σε τόνους

ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e), μονάδα που επιτρέπει τα διαφορετικά αέρια του

θερμοκηπίου να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους σε μια βάση υπολογισμού που ως

μονάδα μέτρησης έχει τη μια μονάδα CO2. Το CO2e υπολογίζεται αν

πολλαπλασιάσουμε τις εκπομπές καθενός από τα έξι αέρια του

θερμοκηπίου με το Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη (ΔΘΠ)

εντός περιόδου 100 ετών.

Για την απλοποίηση των υπολογισμών, το ανθρακικό

αποτύπωμα εκφράζεται σε όρους συνολικού βάρους

CO2. Όλοι οι καύσιμοι υδρογονάνθρακες εκλύουν μια

συγκεκριμένη ποσότητα CO2/kWh ενέργειας που

παράγουν, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

Στον πίνακα δίνονται οι συντελεστές μετατροπής

της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από διάφορες

πηγές ενέργειας (τελική κατανάλωση) σε

ισοδύναμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kg

CO2 ανά kWh). Στον πίνακα δίνονται επίσης οι

συντελεστής μετατροπής της τελικής κατανάλωσης

ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια. Δηλαδή το

ενεργειακό περιεχόμενο των μορφών ενέργειας, πριν να

έχουν υποστεί ακόμα καμία μετατροπή ή μεταποίηση.
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Παράδειγμα:

Πχ. για το φυσικό αέριο, το περιεχόμενο σε CO2 θα ήταν 0,194/1,1=0,176 kg CO2/kWh εάν η

κατανάλωση γινόταν στο τόπο εξόρυξης. Ο συντελεστής 2,7 που αναφέρεται για τον

ηλεκτρισμό υποδηλώνει τη μετατροπή από θερμική ενέργεια σε ηλεκτρική. Έτσι οποιαδήποτε

πηγή ενέργειας που παράγει απ' ευθείας ηλεκτρισμό (όπως για παράδειγμα κάποια πηγή ΑΠΕ)

εξοικονομεί μια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρειαζόταν να παραχθεί από

συμβατικές πηγές καύσιμων.

Το ανθρακικό αποτύπωμα των μέσων μεταφοράς μπορεί να υπολογιστεί είτε χρησιμοποιώντας

τους συντελεστές μετατροπής των καυσίμων (βενζίνη ή πετρέλαιο) που έχουν καταναλωθεί

 CO2 (kg CO2/kWh)  

 0,194 1,1 

 0,249 1,1 

 0,025 1,1 

 0,266 1,1 

 0,291 1,1 

 0,317 1,1 

 0,392 1,2 

 0,015 1,1 

 0,037 1,1 

 0,874 2,7 

 0,018 1,05 

 1 1 

 0,258 1,1 

 

Πίνακας 16 : Εκπομπές CO2 καύσιμων υδρογονανθράκων
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από τα οχήματα είτε χρησιμοποιώντας τους συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα

ανά χιλιόμετρο (kg CO2/km) που έχει διανυθεί. Ο συντελεστής αυτός είναι χαρακτηριστικός για

κάθε όχημα και δίνεται από τους κατασκευαστές για αστικό, υπεραστικό και μεικτό κύκλο

κίνησης. Σημειώνεται ότι οχήματα με χαμηλό συντελεστή εκπομπής χαρακτηρίζονται ως

οικολογικά. 

Για τον υπολογισμό του
ανθρακικού αποτυπώματος
μίας Τοπικής Αρχής
λαμβάνεται υπόψη το
σύνολο των αερίων του
θερμοκηπίου που
παράγονται στην επικράτεια
του (κτίρια, υπηρεσίες,
μεταφορές, δημόσιος
φωτισμός, κατοικίες κλπ). Ο

υπολογισμός του είναι μια σημαντική διεργασία η οποία επιτρέπει στην Τοπική Αρχή να
κατανοήσει την επίδραση κάθε τομέα στο σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με
βάση τα αποτελέσματα της καταγραφής των εκπομπών, αναγνωρίζονται και οι προτεραιότητες
όπου η Τοπική Αρχή θα πρέπει να επικεντρωθεί για να επιτύχει συγκεντρωτικούς στόχους
μείωσης εκπομπών.

Παράδειγμα: το Ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου Στροβόλου για το 2009 ήταν 513,321 τόνοι.

Παραδείγματα υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος

Παράδειγμα 1: Αντικατάσταση 1 λαμπτήρα πυρακτώσεως 100 W με CFL (Συμπαγής Λαμπτήρας

Φθορισμού) 22 W.

Υποθέτοντας ότι ο λαμπτήρας αυτός λειτουργεί κατά μέσο όρο 3 ώρες ημερησίως, η ενέργεια

που καταναλώνει σε ένα χρόνο υπολογίζεται ως εξής: 3 ώρες x 356 μέρες = 1.095 ώρες το

χρόνο x 0,1 kW = 109,5 kWh το χρόνο. Σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα αυτό ισοδυναμεί με

109,5 kWh x 0,874 kg CO2/kWh = 95,70 kg CO2. Αν επαναλάβουμε τη διαδικασία για το

λαμπτήρα CFL θα καταλήξουμε σε 21,05 kg CO2, και συνεπώς αποφεύγεται έτσι η εκπομπή

74,65 kg CO2 σε ένα χρόνο, μόνο από την αντικατάσταση μιας λάμπας με μία ενεργειακά

αποδοτικότερη.

Παράδειγμα 2: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 20 kWp στην οροφή ενός κτιρίου.

Τα φωτοβολταϊκά στην Κύπρο όταν είναι τοποθετημένα σε σταθερές βάσεις αποφέρουν

περίπου 1.600 kWh/kWp το χρόνο (εμπειρική εκτίμηση). Συνεπώς 20 x 1.600 = 32.000 kWh το

χρόνο ενέργειας που δεν χρειάστηκε να παραχθούν και να μεταφερθούν από τις μονάδες

παραγωγής ηλεκτρισμού της Κύπρου. Αυτό ισοδυναμεί με εξοικονόμηση εκπομπών 32.000 x

0,874 = 27.968 kg CO2 ή 28 tCO2.

 2/km 

 0,140 

 0,125 

 0,220 

 2,142 

 0,822 
 

Πίνακας 17: Εκπομπές CO2 ανά τύπο οχήματος

Πίνακας 18 : Εκπομπές CO2 ανά πηγή ενέργειας Δήμο Στροβόλου το 2009

 306,142 

 11,726 

 29,793 

 81,931 

 84,279 

513,321
 



Παράδειγμα 3: Αντικατάσταση ηλεκτρικής θέρμανσης με λέβητα καύσης pellets.

Υποθέτοντας ότι υπάρχουν 7 ηλεκτρικά σώματα ισχύος 1,5 kW το καθένα, τα οποία λειτουργούν

για 6 ώρες ημερησίως, η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται σε ένα χρόνο είναι: 7 x 1,5 x 6 x

365 = 22.995 kWh το χρόνο που ισοδυναμούν 22.995 x 0,874 = 20.098 kg CO2 ή 20 tCO2.

Για να πετύχουμε την ίδια θερμική ισχύ από ένα λέβητα pellets, επιλέγουμε ένα λέβητα ισχύος

10 kW. Αυτό εάν αντίστοιχα λειτουργεί για 6 ώρες ημερησίως στην ονομαστική του ισχύ θα

παράγει ενέργεια 10 x 6 x 365 = 21.900 kWh. Σύμφωνα όμως με τον πιο πάνω πίνακα αυτό

ισοδυναμεί με 21.900 x 0,037 = 810,3 kg CO2. Συνεπώς εξοικονομούμε συνολικά 17.568 - 810,3

= 16.575,7 ή 16.5 tCO2.

9. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρά τις δινατότητες που υπάρχουν για την αξιοποίηση ενεργειακά αποδοτικών εφαρμογών

καθώς και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν πρέπει να παραβλέπεται η σημασία

του ανθρώπινου παράγοντα στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι τελικοί χρήστες της ενέργειας είναι αυτοί που καθορίζουν και τη συνολική ποσότητα

ενέργειας η οποία θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες τους. Η κατανόηση και η εφαρμογή βασικών

αρχών εξοικονόμησης ενέργειας από τους τελικούς χρήστες, μπορούν να επιφέρουν

σημαντικές εξοικονομήσεις για μία Τοπική Αρχή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η

βελτίωση τις ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση των

λειτουργικών δαπανών για τις μετακινήσεις του προσωπικού, τη θέρμανση/κλιματισμό των

χώρων εργασίας, τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και το φωτισμό χώρων εργασίας.

Για την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Τοπικών Αρχών σε θέματα

εξοικονόμησης ενέργειας, θα πρέπει να τους προσφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης και

ενημέρωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατευθυντήριες οδηγίες ή και συμβουλές

μπορούν να διανεμηθούν με εσωτερικές αποφάσεις από τη Διοίκηση προς το προσωπικό της

Τοπικής Αρχής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

1. Η χρήση του κλιματιστικού να γίνεται όποτε είναι απαραίτητο και η θερμοκρασία να ρυθμίζεται
στους 26ο C το καλοκαίρι και στους 21ο C το χειμώνα.

2. Στις περιπτώσεις που το κλιματιστικό είναι αναμμένο, οι πόρτες και τα παράθυρα θα πρέπει να
είναι κλειστά. 

3. Εφόσον ο φυσικός φωτισμός είναι επαρκής μην ανάβετε τα φώτα στα γραφεία σας. Επίσης, να
ανάβετε μόνο τα φώτα που είναι απαραίτητα.

4. Κατά την απουσία σας από το γραφείο σβήνετε τα φώτα και το κλιματιστικό. 

5. Μην αφήνετε αναμμένα φώτα σε κοινόχρηστους χώρους κατά την αποχώρηση σας.

6. Σε περίπτωση που θα απουσιάζετε για αρκετή ώρα, κλείνετε τις ηλεκτρικές συσκευές.

7. Μετά την αποχώρηση σας από το γραφείο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να κλείνουν με
την ένδειξη shut down, η οθόνη και ο εκτυπωτής πρέπει κλείνουν από το κουμπί power των
συσκευών.

8. Όπου είναι δυνατό όλες οι συσκευές θα πρέπει να κλείνουν από την πρίζα.

9. Οι φορτιστές θα πρέπει να αφαιρούνται από τις πρίζες όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Πίνακας 19: Συνοπτικός πίνακας Νόμων και Κανονισμών σχετικά με
την Ενεργειακή Απόδοση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
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10. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένη να συμβαδίζει με την

Κοινοτική νομοθεσία, θεσπίζοντας εθνικούς κανονισμούς βάσει των κοινοτικών οδηγιών

κανονισμών και αποφάσεων. 

Η βασική κοινοτική Οδηγία σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό είναι η Οδηγία 2006/32/ΕΚ

και η αναθεωρημένη Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση

και τις ενεργειακές υπηρεσίες η οποία έχει σκοπό να ενισχυθεί η βελτίωση της ενεργειακής

απόδοσης κατά την τελική χρήση στα κράτη μέλη. Για να γίνει αυτό, καθορίζει ενδεικτικούς

στόχους σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε μέλος, καθώς και μηχανισμούς οι

οποίοι θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού. Επιπλέον, προάγει την δημιουργία

αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών μέσω Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ, ESCOs) οι

οποίες χρηματοδοτούν επενδύσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και εποφελούνται

μέρος των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Οι ΕΕΥ

είναι εξειδικευμένες σε ενεργειακά θέματα και μπορούν να προσφέρουν εφαρμόσιμες και

βέλτιστες από πλευράς κόστους-οφέλους λύσεις στους ενδιαφερόμενους. Πελάτες των

εταιρειών αυτών μπορεί να αποτελούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και κοινωφελή

ιδρύματα, Τοπικές Αρχές, εκκλησιαστικά ιδρύματα κλπ. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος πρακτικά

αποφεύγει το κόστος και το ρίσκο

της επένδυσης το οποίο

μεταβιβάζεται στην ΕΕΥ, η οποία

συνήθως επωμίζεται το αρχικό

κόστος της επένδυσης και

δανεισμού, ενώ μπορεί να

εκπονήσει και τις απαραίτητες

μελέτες. Η ανταμοιβή των ΕΕΥ

βασίζεται εν μέρει ή εξολοκλήρου

στα κέρδη της από την

εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει της

«σύμβασης ενεργειακής

απόδοσης» που συμφωνείται

μεταξύ της ΕΕΥ και του

δικαιούχου.

Οι ΕΕΥ είναι κερδοσκοπικοί

οργανισμοί οι οποίες αποκομίζουν

οικονομικά οφέλη από τη βελτίωση

ενεργειακών συστημάτων που

ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα και τα

οποία παρουσιάζουν σπατάλη

ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο ο

πελάτης κερδίζει επειδή έχει

μειωμένο κόστος ενέργειας, η ΕΕΥ

κερδίζει επειδή έχει έσοδα από

την επένδυση και η χώρα/περιοχή

κερδίζει επειδή μειώνεται η

σπατάλη ενεργειακών πόρων που

συντελεί στη βελτίωση της

ποιότητας του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι

ΕΕΥ είναι εταιρείες παραγωγής και
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διανομής ηλεκτρισμού, έχουν επιπλέον κέρδος που προκύπτει από τη μείωση των εκπομπών

CO2 βάσει του κόστος εκπομπών. 

Στον πίνακα 19 συνοψίζονται οι βασικότεροι Νόμοι και οι Κανονισμοι που σχετίζονται με την

αποδοτική χρήση της ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όλες οι παραπάνω νομοθεσίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου

Βιομηχανίας και Τουρισμού και στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.

11 . ΠΗΓΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ

11.1 Πηγές

Αναλυτική παρουσίαση των συστημάτων που έχουν περιγραφεί στον παρόν οδηγό μπορούν να

βρεθούν στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. Στην ιστοσελίδα

υπάρχουν επιπλέον διαδικτυακές πηγές που μπορείτε να επισκεφτείτε για περαιτέρω

ενημέρωση.

11.2 Εργαλεία

Η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβαδίζει με την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού για τον

σχεδιασμό και την επίβλεψη των συστημάτων/τεχνολογιών. Για κάθε κατηγορία ενεργειακού

σχεδιασμού υπάρχει πληθώρα λογισμικών συστημάτων τα οποία μπορεί να είναι πολύ απλά στη

χρήση, τα οποία προορίζονται για τον κοινό πολίτη, είτε πολύ εξειδικευμένα που προορίζονται

για λεπτομερή σχεδιασμό συστημάτων από έμπειρους σύμβουλους επί ενεργειακών θεμάτων.

Τέτοια λογισμικά μπορεί να αφορούν τη σχεδίαση Φ/Β συστημάτων, Αιολικών Πάρκων,

Συστημάτων Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ, φωτισμού, υπολογισμό σκίασης από τον

περιβάλλοντα χώρο, θερμομόνωσης κτιρίων και ενσωμάτωσης ενεργειακών συστημάτων σε

κτίρια. Επίσης, μετεωρολογικά δεδομένα για διάφορες περιοχές της Κύπρου είναι διαθέσιμα

δωρεάν σε βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως

δεδομένα εισόδου σε άλλα λογισμικά για πιο ακριβή αποτελέσματα.

Πολλά λογισμικά, ακόμα και πολύ εξειδικευμένα, διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο και μπορούν

να αποκτηθούν από τον καθένα. Επιπλέον, πολλές εταιρείες διαθέτουν στο διαδίκτυο

εξειδικευμένο λογισμικό για τη διαστασιολόγηση συστημάτων για τα προϊόντα τους, το οποίο

διατίθεται δωρεάν στους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα

λογισμικά, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και

Τουρισμού διατίθεται δωρεάν το λογισμικό iSBEM-Cy, το οποίο χρησιμοποιείται για τον

υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών κτιρίων για τα κλιματολογικά δεδομένα της Κύπρου. Το

λογισμικό χρησιμοποιείται επίσης από εξειδικευμένους μελετητές για την έκδοση του

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων.

Τέλος, εξειδικευμένες εφαρμογές, κυρίως για κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς ενημερώνουν τους

χρήστες για τη βέλτιστη διαδρομή για τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση

στους δρόμους, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας στις μετακινήσεις.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου Γεροσκήπου

Το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» του Δήμου Γεροσκήπου

κατασκευάστηκε το 2004. Κατά την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν μέτρα εξοικονόμησης

ενέργειας στη θερμομόνωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά όχι και για τη θέρμανση του

νερού της πισίνας. Στην αρχική σχεδίαση, η θερμότητα για τη θέρμανση του νερού της πισίνας

και του ζεστού νερού χρήσης στα αποδυτήρια/μπάνια προερχόταν από καυστήρα πετρελαίου,

με αποτέλεσμα το μεγάλο κόστος λειτουργίας του κολυμβητηρίου λόγω του κόστους του

πετρελαίου. 

Το 2008, έγινε αναθεώρηση του ενεργειακού σχεδιασμού της πισίνας με στόχο τη μείωση της

κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση του νερού και για την μείωση του κόστους του νερού

της πισίνας με την εγκατάσταση συστήματος ηλιακής αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Ο νέος

ενεργειακός σχεδιασμός προέβλεπε την εγκατάσταση κάθετων γεωθερμικών εναλλακτών και

θερμικών ηλιακών πλαισίων. Η κύρια χρήση των θερμικών ηλιακών πλαισίων είναι ως πηγή

θερμότητας στη μονάδα αφαλάτωσης, βάσει των ημερησίων αναγκών, ενώ η επιπλέον

θερμότητα που συλλέγεται, χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού του κολυμβητηρίου.

Επιπλέον, έγινε αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

για περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε αποτελείται από: 

· Γεωθερμικό Σύστημα

o Κλειστοί κάθετοι Γεωθερμικοί Εναλλάκτες

o Γεωθερμικές αντλίες ισχύος 50kWth

o COP του συστήματος 4.25
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o Ετήσιες ώρες λειτουργίας: 6500

· Ηλιακό Θερμικό Σύστημα

o 50 ηλιακά πλαίσια, έκαστο επιφάνειας 2 m2

o Συνολική Επιφάνεια:100 m2

o Ολική ενέργεια πλαισίων 600kWh/m2

o Δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού 5 m3

· Σύστημα Φωτισμού

o Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού

Η Ονομαστική Παραγωγή του συστήματος αφαλάτωσης ανέρχεται περίπου σε 1000

λίτρα/ημέρα σε περιόδους πλήρους ηλιοφάνειας, ενώ είναι χαμηλότερη σε περιόδους

μειωμένης έντασης ηλιακής ακτινοβολίας λόγω συννεφιάς. 

Το ολικό κόστος της

εγκατάστασης των συστημάτων

για τη θέρμανση του νερού

ανήλθε στις €82.000. Το 80% του

κόστους καλύφθηκε από το

πρόγραμμα INTERREG III

“Ελλάδα-Κύπρος”. Αντίστοιχα, το

κόστος της μονάδας

αφαλάτωσης ανήλθε στις

€50.000. Το 80% του κόστους

καλύφθηκε από το πρόγραμμα

ADIRA που είναι πρόγραμμα

Ευρω-μεσογειακής συνεργασίας σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων (MEDA water

program). Το υπόλοιπο 20% καλύφθηκε από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Βάσει των δεδομένων από το Δήμο Γεροσκήπου, η περίοδος αποπληρωμής του έργου ανήλθε

σε 4 χρόνια, ενώ ο χρόνος ζωής των εγκατεστημένων συστημάτων εκτιμάται στα 20 χρόνια. 
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Στροβόλου

Η δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Στροβόλου κατασκευάστηκε το 1915 και έχει ανακηρυχτεί

διατηρητέο κτίριο. Αρχικά το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο, στη συνέχεια ως σφαγείο και

στη συνέχεια μέχρι το 1993 ως το Δημαρχείο του Δήμου Στροβόλου. Μέχρι το 2011 που

ξεκίνησε η ανακαίνιση, το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο, ενώ μετά την ολοκλήρωση των

εργασιών, το κτίριο θα

χρησιμοποιηθεί ως δημοτική

βιβλιοθήκη. Τα υλικά

οικοδομής του κτιρίου πριν

την ανακαίνιση αποτελούνταν

από ασβεστόλιθους στην

εξωτερική και εξωτερική

τοιχοποιία ενώ

χρησιμοποιήθηκε πηλός ως

μονωτικό υλικό. Στο παλιό

κτίριο δεν υπήρχε σύστημα

θέρμανσης, ούτε και

θερμομόνωση οροφής. Λόγω

του ότι το κτίριο έχει

ανακηρυχτεί διατηρητέο, δεν

υπήρχε δυνατότητα

οποιασδήποτε τροποποίησης

του κελύφους του κτιρίου,

μειώνοντας σημαντικά τις

εναλλακτικές επιλογές κατά

την ανακαίνιση. Παράλληλα με

τη συντήρηση, αποκατάσταση

και διαμόρφωση της

διατηρητέας οικοδομής θα

κατασκευαστεί η επέκταση

του κτιρίου, ενώ θα

κατασκευαστεί γέφυρα

σύνδεσης οικοδομών και

πρόσβασης μεταξύ των δύο

κτιρίων. Κατά την ανακαίνιση

δόθηκε μεγάλη σημασία στον

ενεργειακό σχεδιασμό του

κτιρίου με σκοπό την

ελαχιστοποίηση των

ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου. Οι εργασίες ανακαίνισης της βιβλιοθήκης είναι ακόμη σε

εξέλιξη.

Ο ενεργειακός σχεδιασμός του κτιρίου κατά την ανακαίνιση προβλέπει:

· Θερμομόνωση

o Θερμομόνωση στέγης με 5εκ πετροβάμβακα

o Διπλά παράθυρα

o Αντικατάσταση του υφιστάμενου μονωτικού υλικού (πηλός) με αφρό

πολυουρεθάνης

· Σύστημα κλιματισμού

o Εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για την πλήρη κάλυψη των
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θερμικών και ψυκτικών φορτίων του κτιρίου

o Συνολική εγκατεστημένη ισχύς

160kW (2x80kW)

o 22 διατρήσεις, έκαστη βάθους 150

μέτρων

· Φωτισμός

o Χρήση ενεργειακών λαμπτήρων

συμπαγούς φωτισμού

· Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης

o Εγκατάσταση συστήματος

ενεργειακής διαχείρισης (EMS) για

παρακολούθηση της κατανάλωσης

ενέργειας του κτιρίου

· Εξοικονόμηση ενέργειας από τους χρήστες

o Ενημέρωση του προσωπικού και των

χρηστών για θέματα εξοικονόμησης

ενέργειας

o Σήμανση του κτηρίου με πινακίδες

σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας

· Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση κτιρίου

o 35kWh/m2 το χρόνο

Το ολικό κόστος της εγκατάστασης των συστημάτων

του ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου ανέρχεται στις

€290.000. 

Βάσει των υπολογισμών, η περίοδος αποπληρωμής του

έργου θα ανέλθει σε 4 χρόνια. 
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Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Λευκωσίας

Η κατασκευή του Μεγάρου άρχισε τον Αύγουστο του 2010 με την κατασκευή του πρώτου

κτιρίου και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2011. Η δεύτερη φάση του έργου με την

επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου και την κατασκευή επιπλέον τεσσάρων κτιρίων αναμένεται

να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2014. Με την ολοκλήρωση του έργου, το Δημοτικό Μέγαρο θα

αποτελείται από εννέα κτίρια. Βασική αρχή κατά το σχεδιασμό του κτιρίου ήταν ο ορθός

ενεργειακός σχεδιασμός του κτιρίου βάσει των σύγχρονων αρχών του βιοκλιματικού

σχεδιασμού που θα οδηγούσε στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου

Λευκωσίας με ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους του κτιρίου. 

Ο ενεργειακός σχεδιασμός του κτιρίου προβλέπει:

· Θερμομόνωση

o Θερμομόνωση κελύφους με 10εκ μονωτικό υλικό

o Ελαχιστοποίηση των θερμικών γεφυρών

o Διπλά και τριπλά παράθυρα με ολικό U-value των κουφωμάτων μικρότερο

από 1.3W/m2K

· Φωτισμός

o 70% κάλυψη των αναγκών φωτισμού με αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού

o Χρήση ενεργειακών λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης

· Παθητικά Συστήματα

o Φυσικός αερισμός του κτιρίου βάσει ορθού σχεδιασμού – δυνατότητα

νυχτερινού δροσισμού του κτιρίου με χρήση ανοιγμάτων που ρυθμίζονται από

αυτόματο σύστημα

o Συστήματα ηλιοπροστασίας με συστήματα σκίασης

o Χρήση υλικών μεγάλης θερμικής μάζας στο εσωτερικό του κτιρίου

o Κατάλληλη δεντροφύτευση του περιβάλλοντος χώρου

o 755 της επιφάνειας του κτιρίου βρίσκεται στο εσωτερικό του κελύφους
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· Σύστημα κλιματισμού

o Εγκατάσταση συστήματος VRV με COP>4,5

o Εγκατάσταση αεριστήρων οροφής για βεβιασμένη κυκλοφορία του αέρα

στο χώρο

· Ζεστό Νερό Χρήσης

o Παραγωγή όλης της απαιτούμενης ποσότητας ΖΝΧ από ηλιακούς συλλέκτες

· Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης

o Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (EMS) για

παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου

o Αυτοματοποίηση του συστήματος φωτισμού με αυτόματη έναρξη/σβέση

των λαμπτήρων

· Εξοικονόμηση ενέργειας από τους χρήστες

o Ενημέρωση του προσωπικού και των χρηστών για θέματα εξοικονόμησης

ενέργειας

o Σήμανση του κτηρίου με πινακίδες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας

· Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση κτιρίου

o 38kWh/m2 το χρόνο

o Του έχει απονεμηθεί το Minergie® label ως κτίριο χαμηλής ενεργειακής

κατανάλωσης

Το ολικό κόστος της κατασκευής του Δημαρχείου υπολογίζεται να ανέλθει στα €14.000.000

το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από κυβερνητικά και δημοτικά κονδύλια. Αναμένεται ότι

σημαντικό μέρος του κόστους κατασκευής θα αποπληρωθεί από το μειωμένο κόστος χρήσης

του κτιρίου ως αποτέλεσμα του ενεργειακού σχεδιασμού.
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Σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων «Ποδήλατο εν δράσει»

Παρουσίαση

Το πρόγραμμα διάθεσης

ποδηλάτων «Ποδήλατο εν

δράσει» αποτελεί το πιο

φιλόδοξο έργο αναφορικά με την

αστική μετακίνηση στην περιοχή

της μείζονος Λευκωσίας. Οι

Δήμοι ίδρυσαν τη Διαδημοτική

Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας,

που έχει ως στόχο να αλλάξει τη

συμπεριφορά των πολιτών μέσα από δράσεις βιώσιμης κινητικότητας και να μειώσει την κίνηση

μέσω ενός αυτόματου συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων 3ης γενιάς το οποίο είναι παρόμοιο

με αντίστοιχα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το σύστημα διάθεσης ποδηλάτων εφαρμόζεται ολοκληρώνοντας την ανάπτυξη υπαρχόντων

ποδηλατοδρόμων εντός της περιοχής της Λευκωσίας και θα ενσωματώσει και τους νέους

ποδηλατοδρόμους που βρίσκονται υπό κατασκευή. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2020 ένα

εκτενές δίκτυο ποδηλατοδρόμων που θα εξυπηρετεί τον τοπικό πληθυσμό αλλά και τους

επισκέπτες της πόλης. 

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται

Το υψηλό επίπεδο εξάρτησης στα ΙΧ αυτοκίνητα ως η μόνη επιλογή μετακίνησης εντός των

πόλεων. Τα προβλήματα της κυκλοφοριακής κίνησης στις πόλεις, αυξάνονται κατακόρυφα,

ειδικά τις ώρες αιχμής. 

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο

Πολλοί από τους Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας έχουν προσχωρήσει στο Σύμφωνο των

Δημάρχων και στο Σύμφωνο των Νησιών και έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης

για τη Βιώσιμη Ενέργεια, με στόχο να καλύψουν ή να υπερβούν τους ευρωπαϊκούς στόχους για

αειφορία που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, για μείωση των εκπομπών CO2

τουλάχιστον κατά 20%. Το «Ποδήλατο εν Δράσει» είναι ένα από τα έργα που περιλαμβάνονται

στα ΣΔΒΕ και αποτελεί καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών γειτονικών δήμων. 

Στόχοι

Το Σύστημα Διάθεσης Ποδηλάτων στοχεύει στη μετάβαση προς τη βιώσιμη μετακίνηση, καθώς

και στην ενθάρρυνση των πολιτών να επιλέγουν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης που

προστατεύουν το περιβάλλον. 

Πως λειτουργεί;

Στην περιοχή της Μείζονος

Λευκωσίας εγκαταστάθηκαν 100

ποδήλατα σε 5 σταθμούς: στο

Δήμο Αγλαντζιάς 50 ποδήλατα σε 5

σταθμούς, στο Δήμο Στροβόλου 80

ποδήλατα σε 8 σταθμούς, στο

Δήμο Ιδαλίου 20 ποδήλατα σε 3

σταθμούς, στο Δήμο Αγίου

Δομετίου 20 ποδήλατα σε 2

σταθμούς, στο Δήμο Λατσιών 15

ποδήλατα σε 2 σταθμούς και στο

Δήμο Έγκωμης 30 ποδήλατα σε 3
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σταθμούς. Το σύστημα είναι ενσωματωμένο σε όλους

τους συμμετέχοντες δήμους και κάθε χρήστης μπορεί

να χρησιμοποιεί και να επιστρέφει το ποδήλατο σε

οποιονδήποτε σταθμό. Ο χρήστης μπορεί, για

παράδειγμα, να πάρει ένα ποδήλατο από την

Αγλαντζιά και να το επιστρέψει στον Στρόβολο ή σε

οποιονδήποτε άλλο σταθμό. 

Για να ενοικιάσει ένα ποδήλατο, ο ενδιαφερόμενος

χρήστης τοποθετεί την πιστωτική/ χρεωστική κάρτα

του στην ειδική υποδοχή του μηχανήματος και

καθορίζει την περίοδο χρήσης του ποδηλάτου (1

ημέρα ή 1 εβδομάδα). Στη συνέχεια ο χρήστης λαμβάνει την απόδειξη με έναν οκταψήφιο

κωδικό. Με την εισαγωγή του κωδικού σε οποιονδήποτε σταθμό, του δίδεται ένα αριθμημένο

κλειδί που αντιστοιχεί σε ποδήλατο με τον ίδιο αριθμό. Το κλειδί χρησιμοποιείται για να

κλειδώσει/ξεκλειδώσει το ποδήλατο. Με την επιστροφή του ποδηλάτου σε οποιονδήποτε

σταθμό, ο χρήστης εισάγει εκ νέου τον οκταψήφιο κωδικό και επιστρέφει το κλειδί. Το ποσό

της εγγύησης των €150 επιστρέφεται εν-τός 24 ωρών, μετά από τη λήξη της περιόδου χρήσης

και αφού αφαιρεθούν οι χρεώσεις της χρήσης. 

Πρώτα αποτελέσματα

Περισσότερες από 7500 χρήσεις από την έναρξη του έργου τις 26 Οκτωβρίου 2011. Η

απόσταση που καλύφθηκε με τα νοικιασμένα ποδήλατα υπολογίζεται σε 37.500 χμ. Αυτό

σημαίνει ότι δεν καταναλώθηκαν περίπου 4000 λίτρα πετρελαίου και βενζίνης σε διάρκεια 14

μηνών. 



Η έκδοση αυτή ετοιμάστηκε με συγχρηματοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας κατά
την υλοποίηση του έργου «Το Σύμφωνο των Νησιών, ISLE-PACT». Την αποκλειστική ευθύνη για
το περιεχόμενο του εντύπου φέρουν οι συγγραφείς του. Οι απόψεις που εκφράζονται στην
παρούσα έκδοση δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Απαγορεύεται η επανεκτύπωση ολόκληρου ή μέρους του Οδηγού αυτού χωρίς την αναφορά
στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

ISBN 978-9963-2937-1-1




