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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής συστήματος “Net metering” σε δύο 
κατοικίες στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου ELIH-MED “Energy Efficiency in 

Low Income Households in the Mediterranean” 
 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει ως εταίρος στο στρατηγικό έργο ELIH 
MED «Energy Efficiency in Low income Housing in the Mediterranean», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του 
προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MED (85%) και από εθνικούς πόρους (15%). 

Συγκεκριμένα το έργο αφορά τον εντοπισμό και υλοποίηση πρακτικών, τεχνικών λύσεων 
και μηχανισμών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επεμβάσεων με στόχο την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο εισόδημα. Στην Κύπρο 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αύξησης της ενεργειακής απόδοσης 
σε 25 νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (Αύγουστος 2013) και να εγκατασταθούν 25 
έξυπνοι μετρητές.  

Σε 10 από τις 25 κατοικίες έχουν επίσης εγκατασταθεί ΦΒ συστήματα δυναμικότητας μέχρι 
3 kW. Η προμήθεια και εγκατάσταση των ΦΒ συστημάτων ήταν χορηγίες από εταιρείες 
προμήθειας και εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων και η αγορά και τοποθέτηση των έξυπνων 
μετρητών ήταν προσφορά της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Οι κατοικίες αυτές έχουν ήδη επιλεγεί από την ΡΑΕΚ ώστε να αποτελέσουν το πιλοτικό 
πρόγραμμα συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) φωτοβολταϊκών συστημάτων 
εγκατεστημένων σε οικίες. Σημειώνεται ότι, για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχε 
παραχωρηθεί εξαίρεση από την επιβολή οποιασδήποτε διατίμησης για τον συμψηφισμό 
(ασφάλεια που παρέχεται από το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας για τις ώρες και 
περιόδους που το ΦΒ δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια) μετά από την συμφωνία και της 
ΑΗΚ και της ΡΑΕΚ.  

Τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος “Net metering” 
(συμψηφισμού παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά), σε δύο 
κατοικίες χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος στην Κύπρο, είναι πολύ ενθαρρυντικά. 
Συγκεκριμένα, έχουν εγκατασταθεί σε μια κατοικία στη Λάρνακα (εξαμελή οικογένεια) και 
μία στο Παραλίμνι (πενταμελή οικογένεια) Φωτοβολταϊκά Συστήματα ισχύος 3 kW χορηγία 
της εταιρείας NEON Energy Cyprus Ltd και έξυπνος μετρητής χορηγία της ΑΗΚ. 

Αναλυτικότερα: 

• στην κατοικία στο Παραλίμνι (πενταμελής οικογένεια) η συμψηφισμένη 
κατανάλωση για την περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2013 ήταν 4 kWh ενώ η αντίστοιχη 
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κατανάλωση της περσινής περιόδου ήταν 840 kWh. Το ποσό του υπό αναφορά 
λογαριασμού ήταν μόλις €3,55 

• στην κατοικία στη Λάρνακα (εξαμελής οικογένεια) η συμψηφισμένη κατανάλωση 
για την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 2013 ήταν 36 kWh ενώ η αντίστοιχη κατανάλωση 
της περσινής περιόδου ήταν 1.836 kWh. Το ποσό του υπό αναφορά λογαριασμού 
ήταν μόλις €11,64 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ευχαριστήσει την Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, την ΡΑΕΚ καθώς και τις εταιρείες προμήθειας και εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων 
L. Zotiades Trading & Consulting Ltd, Trikkis Energy, Solar Technologies Ltd, NΕΟΝ Energy 
Cyprus Ltd, Metartec Ltd, Lanitis Green Energy Group, Gesolar Ltd, Ioannou Alternative 
Energy, Enfoton Solar Ltd and Johnsun Heaters Ltd, που χωρίς την πολύτιμη βοήθεια και 
συμβολή τους σήμερα δεν θα είχαμε στη διάθεση μας τα πρώτα αυτά αποτελέσματα.  

Το πιλοτικό αυτό έργο συγχρηματοδοτείται επίσης από τις ακόλουθες τοπικές αρχές: Δήμος 
Στροβόλου, Δήμος Λατσιών, Δήμος Λάρνακας, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δήμος Γερίου, 
Δήμος Πάνω Λευκάρων, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Αραδίππου, Δήμος Έγκωμης, Δήμος 
Ιδαλίου, Δήμος Πόλης Χρυσοχόος, Δήμος Λακατάμια, Κοινότητα Εργατών, Κοινότητα 
Ψιμολόφου και τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Λευκωσία, 20 Ιουνίου 2013 
 

 
Φωτογραφία. Εγκατεστημένο Φωτοβολταϊκό σύστημα 3kW σε κατοικία χαμηλού ετήσιου 

εισοδήματος στη Λάρνακα χορηγία της εταιρείας NEON Energy Cyprus Ltd 
 

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ 


