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ο άνθρωπος, με το πέρας των αιώνων, 
δημιούργησε κοινωνικές δομές και αναζήτησε 

οικοδομικές και άλλες μεθόδους αυτοπροστασίας 
από τα καιρικά φαινόμενα και ευκαιριακούς 

εχθρούς, όπως τα ζώα και τους συνανθρώπους 
του. 

 
η άναρχη οικιστική ανάπτυξη όμως των 

τελευταίων αιώνων είχε ως κύριο κριτήριο την 
επιβολή του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο του 

παραγνωρίζοντας το περιβάλλον!! 



           

     

 

   

  

  

το αναπτυξιακό μοντέλο που 
ακολουθήθηκε στην Κύπρο, μετά την 
ανεξαρτησία μας, κινήθηκε στις ίδιες 

διεθνείς τάσεις.  
 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
οξύνθηκαν παραπέρα τις επόμενες 

δεκαετίες ως αποτέλεσμα: 
 

• της τούρκικης εισβολής και της 
συνεχιζόμενης κατοχής, 

 
• του αφύσικου διαχωρισμού του 

κυπριακού οικοσυστήματος, 
 

• της ανεξέλεγκτης πολεοδομικής 
ανάπτυξης, 

 
• της έλλειψης σωστής και 

ολοκληρωμένης κρατικής πολιτικής, 
 

•την ανάπτυξη ενεργειακού δικτύου 
συμβατικών μορφών ενέργειας! 
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… τελικά το κόστος καυσίμων 
καθορίζεται με πολιτικούς 

όρους και όχι από την βασική 
αρχή της ελεύθερης αγοράς, 
όπου τα πάντα ρυθμίζονται 

από την ζήτηση και την αγορά! 
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… και το παράδειγμα του 
γενικού παθολόγου! 



 βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη νέων κτηρίων ή κτηρίων που 
υπόκεινται μεγάλης έκτασης ανακαίνισης ή αναβάθμισης, 

αποτελεί ο καθορισμός ενεργειακής φιλοσοφίας! 
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 η ανάγκη καθορισμού ενεργειακής φιλοσοφίας στα κτίρια βασίζεται 
στην κατανόηση και επίλυση του προβλήματος της κατανάλωσης 

ενέργειας, αναγνωρίζοντας: 
- το κτίριο, 

- τον τρόπο λειτουργίας, 
- τον ρυθμό λειτουργίας, 

- το τοπικό κλίμα. 
 



 άμεσα ή/και έμμεσα, η κάθε τοπική αρχή δεσμεύεται ή 
υποχρεούται να εφαρμόσει ενεργειακή φιλοσοφίας στα κτίρια 

που βρίσκονται υπό την κυριότητά της, μέσα από: 
 ενεργειακή απόδοση κτηρίων, 

 έκδοση και ανάρτηση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης,  
 πράσινες δημόσιες συμβάσεις, 

 περιβαλλοντική πολιτική τοπικής αρχής, 
 δεσμεύσεις σε άλλους …. 
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 ο καθορισμός των στόχων της ενεργειακής φιλοσοφίας προσδιορίζεται 
για κάθε κτίριο ξεχωριστά, βάση των συγκεκριμένων δεδομένων και 
βασίζεται στην εφαρμογή οικονομικά βιώσιμων και τεχνολογικά 
ώριμων τεχνολογιών, συστημάτων, υλικών και μηχανημάτων, που να 
διασφαλίζουν: 

1. την μείωση κατανάλωσης ενέργειας για θερμοκρασιακή και οπτική 
άνεση του κτηρίου,  

2. τη χρήση συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας για κάλυψη των τελικών ενεργειακών αναγκών 
κλιματισμού του κτηρίου,  

3. την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις κατασκευής, 
λειτουργίας και συντήρησης του κτηρίου. 
 

 Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συνεπάγεται ταυτόχρονα και 
οικονομικό όφελος για τον οργανισμό, αλλά και σεβασμό προς το 

περιβάλλον μέσα από τη μείωση των αέριων εκπομπών CO2 
(διοξειδίου του άνθρακα) στην ατμόσφαιρα.  



«η αναγκαιότητα κατασκευής του 
κτιρίου θα πρέπει να επιδρά το 

ολιγότερο δυνατό στο περιβάλλον 
με την ποιότητα της θερμικής, 

ψυκτικής και οπτικής άνεσης του 
κτηρίου (κλιματισμός, αερισμός, 
φωτισμός), να προέρχεται πρώτα 
και κύρια μέσα από το σχεδιασμό 

του και την ενσωμάτωση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ 

τα ορυκτά καύσιμα να 
συμπληρώσουν ότι δεν είναι 

κατορθωτό να επιτευχθεί με τις 
φυσικές  και ανανεώσιμες 

μεθόδους» 



δημοτική βιβλιοθήκη στροβολου 



… το παλαιό σφαγείο, 
σχολείο και δημαρχείο που 

μετατρέπεται σε ένα 
εύχρηστο και πολυδύναμο 

πολιτιστικό κέντρο!  



αρχιτεκτονική του χώρου…  



μέσα από την ενεργειακή πολιτική 
του κτιρίου υιοθετήθηκαν 

συστήματα: 
• εσωτερικής θερμομόνωσης, 

•εσωτερικές επενδύσεις με θερμο-
ηχομονωτικά υλικά (ξύλο),  

•θερμομονωτικά υαλοπετάσματα, 
•θερμομόνωση οροφής – στέγης.  



έγινε μερική αξιοποίηση των βιοκλιματικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής μόνο στο κτήριο της 

βιβλιοθήκης, ενώ στην διατηρητέα οικοδομή δεν έγινε 
καμία επέμβαση! 



δόθηκε  ιδιαίτερη έμφαση 
στην βελτίωση του 

μικροκλίματος με φύτευση, 
σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες του δήμου! 



λόγο της μεγάλης επιφάνειας υαλοπινάκων που 
εφαρμόζεται στο έργο για σκοπούς φυσικού φωτισμού 

έγινε προσεκτική επιλογή οικονομικά βιώσιμων 
υαλοπινάκων για κάθε ξεχωριστή χρήση κτηρίου! 



εφαρμογή συστήματος εξωτερικής, εσωτερικής και 
ενδιάμεσης σκίασης σε όλους τους υαλοπίνακες της νέας 
οικοδομής και τοποθέτηση των αναγκαίων προνοιών για 
μελλοντική εφαρμογή εξωτερικής ή εσωτερικής σκίασης 

στους υπόλοιπους υαλοπίνακες !  



δόθηκε έμφαση στην διασφάλιση επαρκούς φυσικού 
φωτισμού, τόσο στα αναγνωστήρια και βιβλιοθήκη, αλλά 
και σε εσωτερικούς χώρους.  Ταυτόχρονα, εφαρμόστηκε 

σύστημα ρύθμισης έντασης φωτισμού καθώς και 
φωτιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπου 
αυτό είναι εφικτό λόγο κόστους νέων τεχνολογιών.   



εκμετάλλευση κυκλικού 
νότιου υαλοπίνακα και 
μετατροπή του σύστημα 

ηλιακής καμινάδας! 



το σύστημα προθερμαίνει τον 
φρέσκο αέρα κατά την 

περίοδο του χειμώνα, ενώ το 
καλοκαίρι εκτονώνεται ο 

θερμός αέρας προς το 
περιβάλλον! 



εφαρμογή συστήματος 
γεωθερμικού κλιματισμού 

καθέτων γεωεναλλακτών για 
πλήρες κάλυψη των 

ψυκτικών και θερμικών 
αναγκών του έργου! 



το σύστημα ελέγχει πλήρως τις 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
και διαθέτει δυνατότητα για εξ’ 

αποστάσεως έλεγχο για 
βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας του κτιρίου. 



           

           

   

  

  

«η φθηνότερη μορφή 
ενέργειας σήμερα στις 

βιομηχανικά προηγμένες 
χώρες είναι εκείνη που 

βγαίνει από τον 
περιορισμό σπατάλης ...» 

 
 

Λάστερ Μπράουν 
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