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33%  
ηεο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ 

θαηαλαιώλεηαη γηα ηηο 

κεηαθνξέο 

26%  
ηεο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ 

θαηαλαιώλεηαη από ηηο 

βηνκεραλίεο 

41%  
ηεο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ 

θαηαλαιώλεηαη από ηα 

θηίξηα 

2/3 ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεηαη 

ζηα θηίξηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ζέξκαλζε θαη ςύμε. 

80% ηεο ελέξγεηαο θαηαλαιώλεηαη ζε 

κηθξά θηίξηα 

< 1000 m2 

1. Δηζαγσγή 
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• Ζ ΔΔ ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ γηα εμνηθνλόκεζε 
ελέξγεηαο θαη κείσζε ησλ αέξησλ εθπνκπώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
ηεο ηάμεο ηνπ 20% κέρξη ην 2020 δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. 

 

• Ζ Οδεγία 2002/92/ΔΚ αλαδηαηππώζεθε πξόζθαηα κε ηελ 
Οδεγία 2010/31/ΔΔ ε νπνία κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2020, ηα 
θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ όηη όια ηα λέα θηίξηα ζα 
απνηεινύλ θηίξηα κε ζρεδόλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 

• Ζ πξνώζεζε ηεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ «κε ζρεδφλ κεδεληθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο» απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ. 

 

• Από ηελ 1/1/2010 όια ηα λέα θηίξηα ζηελ Κύπξν ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο κε Δλεξγεηαθή 
θιάζε ηνπιάρηζην Β πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 
πνιενδνκηθή άδεηα (Κ.Γ.Π. 446/2009). Γηα θαηνηθίεο Umean ≤ 
1,3 W/m2.K 

 

1. Δηζαγσγή 
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 ΟΡΗΜΟ (Οδεγία 2010/31/ΔΔ Άξζξν 2.2) 

 «θηίξην κε ζρεδόλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο»: θηίξην κε πνιύ 
πςειή ελεξγεηαθή απόδνζε, πξνζδηνξηδόκελε ζύκθσλα κε ην 
παξάξηεκα Η. Ζ ζρεδόλ κεδεληθή ή πνιύ ρακειή πνζόηεηα ελέξγεηαο 
πνπ απαηηείηαη ζα πξέπεη λα ζπλίζηαηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ζε 
ελέξγεηα από αλαλεώζηκεο πεγέο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγνκέλεο 
επηηόπνπ ή πιεζίνλ ηνπ θηηξίνπ· 

 

 Άξζξν 9.3.α 

 Σν εζληθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ ηα εμήο ζηνηρεία:  

 ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ νξηζκνχ ησλ θηηξίσλ 

κε ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηα θξάηε κέιε, πνπ απερεί 

ηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο ζπλζήθεο, πεξηιακβαλνκέλνπ 

αξηζκεηηθνχ δείθηε ηεο ρξήζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε kWh/m2 θαη’ 

έηνο. Οη παξάγνληεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο 

ρξήζεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο είλαη δπλαηόλ λα βαζίδνληαη ζε εζληθέο ή πεξηθεξεηαθέο εηήζηεο 

κέζεο ηηκέο θαη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηα ζρεηηθά επξσπατθά πξόηππα· 

 

 Άξζξν 2.14.  

 «βέιηηζην απφ πιεπξάο θφζηνπο επίπεδν» ην επίπεδν ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ην ρακειόηεξν θόζηνο θαηά ηελ εθηηκώκελε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ δσήο» 

1. Δηζαγσγή 
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1. Δηζαγσγή 

Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζύκθσλα κε ηνπο Δζληθνύο νξηζκνύο ησλ 

«Κηηξίσλ πνιύ ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο» ζε kWh/m².  

Ση έρνπλ θάλεη άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο κέρξη 

ζήκεξα: 

Σχπνο 

θηηξίνπ 

Καηνηθία 45  40-65  42  50-65  50  

Γηακέξηζκα 37  40-60  42  50  n/a  

Με νηθηαθό 

θηίξην 
(εμαηξνπκέλσλ  

λνζνθνκείσλ) 

37-50  30-75  42  60-158  95-151  

Πηγή: Towards very low energy buildings, AALBORG UNIVERSITET 
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1. Θεξκνκόλσζε 

 

2. Γηπινί Ταινπίλαθεο – 

θίαζηξα – Απνδνηηθόο 

θσηηζκόο – Ζιηαθόο ΕΝΥ 

– Απνδνηηθέο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο. 

 

3. ύζηεκα 

ζέξκαλζεο/ςύμεο ρώξσλ 

κε γεσζεξκηθέο αληιίεο 

ζεξκόηεηαο ή κε ειηαθά  

ζπζηήκαηα ή κε βηνκάδα. 

 

4. Παξαγσγή ειεθηξηζκνύ 

από ΑΠΔ είηε κε 

Φσηνβνιηατθά είηε κε 

κηθξή αλεκνγελλήηξηα 

 

A A 

2. Παξάκεηξνη ρεδηαζκνχ θηηξίνπ «ρεδφλ 

κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο» 
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Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία Κύπξνπ – Υάξηεο κέζεο ηαρύηεηαο αλέκνπ 
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Πεγή: http://www.cut.ac.cy/geothermapcy 
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 Σα θηίξηα «Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» ζα πξέπεη: 
– λα έρνπλ όζν ην δπλαηό ιηγόηεξεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο 

– λα έρνπλ ζπλεηζθνξά από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 
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2. Παξάκεηξνη ρεδηαζκνχ θηηξίνπ «ρεδφλ 

κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο» 
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3. Παξάδεηγκα θαηνηθίαο «Μεδεληθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο» 

Πεξηγξαθή Θεξκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θηηξίνπ Uvalue 

Σνηρνπνηία (ζεξκ. ηνύβιν 30 cm + Θεξκ. ζνπβά) 0,35 W/m2.k 

Γνθνί ππνζηπιώκαηα (ζεξκ. 5cm ζεξκνκόλσζε) 0,36 W/m2.k 

Οξνθή (ζεξκ. 5cm ζεξκνκόλσζε) 0,39 W/m2.k 

Αλνίγκαηα (Γηπιά παινζηάζηα) 2,50 W/m2.k 

Γάπεδν (ππεξθείκελν εληαίνπ πέδηινπ + ζεξκνκόλσζε) 0,47 W/m2.k 

U κέζν 0,68 W/m2.k 

Δκβαδφλ νηθίαο: 250 m2 

Όξνθνη:  1 

Τπλνδσκάηηα: 3 

Πεξηνρή:  Λεπθσζία 

Κιηκαηηθά δεδνκέλα: Αζαιάζζα 

Τςφκεηξν:  162 m 

Πεξηγξαθή πξφζζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Δμσηεξηθά ζθίαζηξα √ 

Ζιηαθόο ζεξκνζίθσλαο (ΕΝΥ) √ 

Μείσζε ζεξκνγεθπξώλ κε ρξήζε ζεξκνζνπβά θαη εμ. 

ζεξκνκόλσζεο 

√ 

Φσηηζκόο κε ιακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο √ 

Δλεξγεηαθά απνδνηηθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο √ 
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3. Παξάδεηγκα θαηνηθίαο «Μεδεληθήο 

Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» 

 Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θαηνηθίαο δηαζέηεη: 

ύζηεκα Θέξκαλζεο/Φύμεο  

ρώξσλ κε γεσζεξκηθή αληιία 

ζεξκόηεηαο 

πλεηζθνξά από 4 m2 ειηαθνύο 

ζπιιέθηεο γηα ζέξκαλζε ΕΝΥ  

6 kW θσηνβνιηατθά πιαίζηα γηα 

παξαγσγή ειεθηξηζκνύ 

 Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνύζε λα έρεη: 

ύζηεκα Θέξκαλζεο/Φύμεο ρώξσλ  

θαη ΕΝΥ κε ειηαθά πιαίζηα  

ύζηεκα Θέξκαλζεο/Φύμεο  θαη 

ΕΝΥ κε ζηεξεή βηνκάδα 

4-5 kW κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο γηα 

παξαγσγή ειεθηξηζκνύ 
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Θεξκηθέο απψιεηεο 

56 W/m2 

Φπθηηθά θνξηία 

88 W/m2 

3. Παξάδεηγκα θαηνηθίαο «Μεδεληθήο 

Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» 

Απαηηήζεηο ζε Θέξκαλζε θαη ςχμε 
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3. Παξάδεηγκα θαηνηθίαο «Μεδεληθήο 

Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» 
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3. Παξάδεηγκα θαηνηθίαο «Μεδεληθήο 

Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» 

 

 

 

 ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 Μέζε θαηαλάισζε ειεθηξηζκνύ αλά θαηνηθία (νηθηαθό θαηαλαισηή) ζηελ 
Κύπξν γηα ην 2009 είλαη: 

 4.390 kWh/έηνο  

 [Πεγή: ΑΖΚ] 

  

 Δάλ ζεσξήζνπκε όηη ε κέζε θαηνηθία ζηελ Κύπξν έρεη εκβαδόλ πεξίπνπ 100 
m2 ηόηε ε θαηαλάισζε ειεθηξηζκνύ αλά m2 είλαη (ε ρξήζε θιηκαηηζηηθώλ 
πεξηιακβάλεηαη όρη όκσο ε ζέξκαλζε κε πεηξέιαην, πγξαέξην θιπ): 

 44 kWh/m2.έηνο 

 

 Ζ Μέζε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο δώλεο 1 θαη 2 (πεδηλά θαη παξάιηα) ηεο 
Κύπξνπ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ:  

 125 kWh/m2    

 [Πεγή: «Καηεγνξηνπνίεζε θηηξίσλ ζηελ Κύπξν κε βάζε ηελ ελεξγεηαθή ηνπο απόδνζε»] 

 

 Σν θαιά κνλσκέλν θηίξην ηνπ παξαδείγκαηνο έρεη απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα 
πεξίπνπ (εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 25 kWh/έηνο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ΕΝΥ 
θαιύπηνληαη από ειηαθό ζεξκνζίθσλα):  

 170 kWh/m2.έηνο 
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Σν θηίξην «Μεδεληθήο Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο» απαηηεί πξφζζεην 

θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο θαη επηπξφζζεηα έμνδα κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 

 

Κόζηνο πνπ δελ ζπλππνινγίδεηαη: 

 

•Ζ ζεξκνκφλσζε ηνπ θειχθνπο 

Δίλαη ππνρξεσηηθή δηα λόκνπ γηα λέα θηίξηα (Κ.Γ.Π. 568/2007) 

 

•Ζ ηνπνζέηεζε ειηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ΕΝΥ 

Δίλαη ππνρξεσηηθή δηα λόκνπ γηα λέα θηίξηα (Κ.Γ.Π. 446/2009) 

 

•Απνδνηηθνί ιακπηήξεο  

Οη ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο (άλσ ησλ 7 W) ζα απνζπξζνύλ ζα 

ζηακαηήζνπλ ζηαδηαθά λα παξάγνληαη κέρξη ην 2012 (Κανονιζμός ΔΚ 

244/2009 ) 

 

 

 

 

4. Αλάιπζε θφζηνπο θαηνηθίαο 

«Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» 
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Δπηπξόζζεην θόζηνο: 

 

•Γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο 

Κόζηνο εμνπιηζκνύ θαη εγθαηάζηαζεο: 26.000 € 

Γπλαηόηεηα επηρνξήγεζεο (Δηδηθό Σακείν): -14.300 € (55%)* 

 

•Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα 6 kW 

Κόζηνο εμνπιηζκνύ θαη εγθαηάζηαζεο: 16.000 € 

Γπλαηόηεηα επηρνξήγεζεο (Δηδηθό Σακείν): - 

Δπηδνηνύκελε ηηκή πώιεζεο kWh (Δηδηθό Σακείν): 0,35 €* 

 

•Δμσηεξηθά ζθίαζηξα 

Κόζηνο εμνπιηζκνύ θαη εγθαηάζηαζεο: 3500-5000 € 

 

•Βηνθιηκαηηθφο ρεδηαζκφο 

Υσξίο πξόζζεην θόζηνο από Αξρηηέθηνλα 

 

 _________________________________________ 

 χλνιν  25.000-30.000 € (κε ρνξεγίεο/επηδνηήζεηο) 
* 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε ηα εθάζηνηε ρέδηα Υνξεγηώλ πνπ είλαη ζε ηζρύ, 

απνηαζείηε ζην Ίδξπκα ελέξγεηαο www.cie.org.cy 

 

4. Αλάιπζε θφζηνπο θαηνηθίαο 

«Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» 

http://www.cie.org.cy/
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4. Αλάιπζε θφζηνπο θηηξίνπ «Μεδεληθήο 

Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» 

Υακειόηεξν θόζηνο 

θαηαζθεπήο 

Τςειή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο 

Υξήζε νξπθηώλ 

θαπζίκσλ - ειεθηξηζκνύ 

Δμάξηεζε από ηηο ηηκέο 
πεηξειαίνπ-ειεθηξηζκνύ 

Τςειά ιεηηνπξγηθά 

θόζηε 

Τςειόηεξν θόζηνο 

θαηαζθεπήο 

Μεδεληθό ηζνδύγην 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

Κακία ρξήζε νξπθηώλ 

θαπζίκσλ - ειεθηξηζκνύ 

Υακειά - Μεδεληθά 

ιεηηνπξγηθά θόζηε 

Μεδεληθό ηζνδύγην 

εθπνκπώλ CO2 

Δπηβάξπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε 

εθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ 

245 kWh/m2.έηνο 

72 KgCO2/m
2.έηνο 

0 kWh/m2.έηνο 

0 KgCO2/m
2.έηνο 

(Πιεξνί ηα όξηα ηεο λνκνζεζίαο ) 

1100 €/m2 1220 €*/m2 

* Με ρνξεγίεο ΤΔΒΣ 

0 €/m2.έηνο 30 €/m2.έηνο 



20 

4. Αλάιπζε θφζηνπο θηηξίνπ «Μεδεληθήο 

Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» 

floor insulation 

wall insulation 

roof insulation 

Costs + 

Costs - Energy savings Passive House 

optimum 

economic 

optimum 

BEST PRACTICE* 

avoidance heating system 

*Based on oil price study hypothesis 

Whole building approach & Passive House 

[Source: Randal Bowie  
Chief ConsultantRockwool  International A/S 
Hedehusene, Denmark] 
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Υσξνζέηεζε κηθξψλ αλεκνγελλεηξηψλ (Δληνιή 

αξ. 2 ηνπ 2006 ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Πεξί 

Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νόκνπ)  

 
Μεκνλσκέλε αλεκνγελλήηξηα δπλακηθόηεηαο κέρξη 10 KW, κε ύςνο 

κηθξόηεξν ησλ 18 κ. ή ζπλδπαζκόο κεκνλσκέλεο αλεκνγελλήηξηαο 

κε άιιν ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη πξώηηζηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιίζθεηαη γηα ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο άιιεο από 

ηηο νξηδόκελεο ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, είλαη δπλαηφ λα 

επηηξαπεί εθηφο Οξίνπ Αλάπηπμεο, ζε ηδηνθηεζία κε ην 

θαηάιιειν, θαηά ηελ θξίζε ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο, εκβαδόλ θαη 

ζρήκα, λννπκέλνπ όηη ε αλεκνγελλήηξηα απέρεη απόζηαζε ίζε ή 

κεγαιύηεξε ηνπ 150% ηνπ κέγηζηνπ ύςνπο ηεο από ηα όξηα ηεο 

ηδηνθηεζίαο.  

 

 

5. Πεξηνξηζκνί ζηελ εθαξκνγή ΑΠΔ ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα 
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Δγθαηαζηάζεηο Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο 
Οη ζέζεηο ησλ θάζεησλ γεσηξήζεσλ ζπζηήλεηαη λα απέρνπλ 

ηνπιάρηζην 6 m κεηαμύ ηνπο θαη 3 m απφ ην φξην ηνπ ηεκαρίνπ. 
 

 

Δμσηεξηθά θίαζηξα (Γήισζε Πνιηηηθήο – Άξζξν 5.2) 
Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο νηθνδνκήο δελ ζα 

ινγίδνληαη νη θαιπκκέλνη ρώξνη πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ 

θαηαθόξπθε πξνβνιή ζε νξηδόληην επίπεδν ησλ αθόινπζσλ 

θαηαζθεπώλ: 

 

(α)ηέγαζηξα ππφ κνξθή πξνβφινπ κπξνζηά από εηζόδνπο 

νηθνδνκώλ, λννπκέλνπ όηη ε πξνεμνρή δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

1,50 κ. ε πεξίπησζε κεγαιύηεξεο πξνεμνρήο ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα 

ππνινγίδεηαη ζην πνζνζηό θάιπςεο νιόθιεξν ην εκβαδό ηνπ. 

(γ)Υώξνη θάησ από πέξγνιεο, ζθηάδεο ειηνπξνζηαζίαο θαη αζθέπαζηα 

ρσξνδηθηπώκαηα. 

 

 

 

5. Πεξηνξηζκνί ζηελ εθαξκνγή ΑΠΔ ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα 
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•ρέδηα Υνξεγηψλ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ απφ ην Δηδηθφ Σακείν * 
* 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε ηα εθάζηνηε ρέδηα Υνξεγηώλ πνπ είλαη ζε ηζρύ, 

απνηαζείηε ζην Ίδξπκα ελέξγεηαο www.cie.org.cy 

 

 

•Σνπνζέηεζε Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ  
 

(Δγθχθιηνο 3/2008 – Δγθαηαζηάζεηο Φσηνβνιηατθώλ πζηεκάησλ 

ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα 

εμαζθάιηζε πνιενδνκηθήο άδεηαο) 

 

Ζ εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη όηη 

απνηειεί δεπηεξεχνπζα εξγαζία, ε νπνία δελ επεξεάδεη 

νπζησδώο ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε νηθνδνκήο, κε απνηέιεζκα λα 

ζεσξείηαη όηη γηα απηήλ είλαη δνζκέλε ε πνιενδνκηθή άδεηα 
θαη δελ είλαη αλαγθαία ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ 

Πνιενδνκηθή Αξρή εθόζνλ ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο (ζθίηζα). 
 

6. Πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ΑΠΔ ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα 

http://www.cie.org.cy/
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6. Πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ΑΠΔ ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα 



25 

Από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 

 

Τπνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε ειηαθψλ 
 
Κ.Γ.Π  446/2009 Πεξί ξχζκηζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ 

 

Άξζξν 4. (1)«γηα θάζε λέν θηίξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηνηθία, εγθαζίζηαηαη 

ειηαθφ ζχζηεκα γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο ζύκθσλα κε 

ηνλ Σερληθό Οδεγό Ζιηαθώλ πζηεκάησλ θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο αξκόδηα 

πνιενδνκηθήο αξρήο. 

 

(2) ε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε ειηαθνύ ζπζηήκαηνο δελ είλαη εθηθηή, ν κειεηεηήο 

εηνηκάδεη ηερλννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ λα ηεθκεξηώλεη ην γεγνλόο απηό, ηελ νπνία 

απνζηέιιεη ζηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ ΤΔΒΣ γηα έγθξηζε.» 

 

Τπνρξεσηηθή πξφλνηα γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

Άξζξν 7« Σνπνζέηεζε πξόλνηαο γηα ρξήζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο από ΑΠΔ. Ζ πξόλνηα λα ηνπνζεηείηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα πεξηιακβάλεη: (α) ηελ ηνπνζέηεζε ζην θηίξην κεγαιύηεξνπ 

θηβσηίνπ κεηξεηώλ ειεθηξηζκνύ ώζηε λα ππάξρεη πξόζζεηνο δηαζέζηκνο ρώξνο γηα 

εγθαηάζηαζε ηνπ κεηξεηή ΑΠΔ θαη (β) ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζσιήλσζεο ε νπνία 

λα μεθηλά από ην θηβώηην κεηξεηώλ θαη λα θαηαιήγεη ζε κειινληηθή πηζαλή ζέζε 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΠΔ». 

 

 

6. Πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ΑΠΔ ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα 
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1. Με ηελ ζεξκνκόλσζε επηηπγράλεηαη (ζε ζρέζε κε έλα κε 

κνλσκέλν) εμνηθνλόκεζε ζε ελέξγεηα ζέξκαλζεο/ςχμεο 50%. 

2. Ο ζσζηόο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ 

κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηηο απαηηήζεηο ζέξκαλζεο/ςχμεο ζε 

πνζνζηό 10 – 20%. 

3. Ζ ρξήζε ζθηάζηξσλ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ςχμεο ζε πνζνζηό 21%. 

4. Ζ ρξήζε ειεθηξ. ζπζθεπώλ θαη ιακπηήξσλ θιάζεο Α κπνξνύλ 

λα κεηώζνπλ ηηο απαηηήζεηο ειεθηξηζκνχ ζε πνζνζηό κέρξη 

θαη 40%. 

5. Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζε θάζε πεξηνρή επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηηο απαηηήζεηο ζέξκαλζεο/ςύμεο θαη είλαη βαζηθή παξάκεηξνο γηα 

ην ζρεδηαζκό ελόο θηηξίνπ «Μεδεληθήο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο». 

6. Ζ ρξήζε γεσζεξκηθώλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο θαη ειηαθώλ 

ζεξκηθώλ, κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηηο απαηηήζεηο ελέξγεηαο 

ζέξκαλζεο 60-70% θαη ςχμεο 30-40%. 

 

7. πκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε 

δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηνπ θηηξίνπ 
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7. Ζ ρξήζε ελεξγεηαθώλ ηδαθηώλ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ 

εμ’νινθιήξνπ (100%) ηηο απαηηήζεηο ζέξκαλζεο. 

8. Σα θηίξηα «Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» ζα 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη ζηα θηίξηα. 

9. Σν θφζηνο γηα θαηαζθεπή θαηνηθίαο κε «Μεδεληθή Δλεξγεηαθή 

Καηαλάισζε» απμάλεηαη θαηά 10-12 % κε ηηο πθηζηάκελεο 

ρνξεγίεο ή θαηά 19-21% ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ρνξεγίαο. 

10. Ο κεδεληζκόο ησλ ελεξγεηαθώλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηεο 

νηθίαο απνζβέλεη ην αξρηθό επηπιένλ θόζηνο ζηα 7-8 ρξφληα 

(κε ρνξεγία). 

11. Τπάξρνπλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ρξήζε ΑΠΔ ή ΔΞΔ έηζη 

ώζηε λα θαηαζθεπαζηεί κία θαηνηθία κεδεληθήο θαηαλάισζεο. 

Απηό δίλεη κία επειημία γηα δηάθνξνπο ηύπνπο θαη ζέζεηο θηηξίσλ. 

12. Τπάξρνπλ Πνιενδνκηθνί πεξηνξηζκνί (θπξίσο γηα ηηο 

Αλεκνγελλήηξηεο) πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ ΑΠΔ 

 

 

7. πκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε 

δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηνπ θηηξίνπ 
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ρέδηα Υνξεγηώλ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ γηα Φπζηθά Πξόζσπα 2009-2013  

[Ίδξπκα Δλέξγεηαο – Δηδηθό Σακείν ΑΠΔ] 

 

Κππξηαθή Ννκνζεζία  

[Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ] 

 

Δπξσπατθή Ννκνζεζία  

[EU energy policy http://ec.europa.eu/energy] 

 

Λνγηζκηθό Αλάιπζεο θηηξίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό Θεξκνκόλσζεο θαη θνξηίσλ 

[4M ADAPT, 4M FINE NG] 

 

Λνγηζκηθό γηα Δλεξγεηαθή Καηάηαμε θαη Πηζηνπνίεζε ηνπ Κηηξίνπ  

[iSBEMcy] 

 

Καηαλαιώζεηο Ζιεθηξηζκνύ ζηελ Κύπξν 

[Αξρή Ζιεθηξηζκνύ Κύπξνπ] 

 

8. Πεγέο - Δξγαιεία 

http://ec.europa.eu/energy
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Δ Τ Υ Α Ρ Η  Σ Χ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΚΤΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ 

 

Σηλ. 22667716, Fax: 22667736, 

 e-mail: savvas.vlachos@cea.org.cy 

Website: www.cea.org.cy 

Οδός Λεύκωνος 20,  

Μαρκίδης Court 13, Γραθ.403,  

2064, ηρόβολος 

mailto:savvas.vlachos@cea.org.cy
http://www.cea.org.cy/

