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Γιατί Εξοικονόμηση Ενέργειας;

• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

• Προστασία περιβάλλοντος

• Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

• Βελτίωση ποιότητα ζωής

• Διασφάλιση ανθρώπινης υγείας

• Εξοικονόμηση χρημάτων

• Μείωση εισαγωγών ενέργειας

αποδοτική χρήση ενέργειας

Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας: Καλές Πρακτικές και διέξοδος από την 
οικονομική κρίση

2

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=energy+saving&source=images&cd=&cad=rja&docid=AuJOeD6dA_Zw8M&tbnid=QqXlwCIDcxH3dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mashable.com/2012/03/07/energy-efficient-home-technology/&ei=Xt3TUYT4LsHmPJ6sgLgL&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNGfA58Dg7yQssfEF-qW74aAPLdA3g&ust=1372925592280366


Προσεγγίσεις:

1
• Αύξηση ζήτησης ενέργειας

2

• Μείωση διαθεσιμότητας πόρων και αύξησης κόστους

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις – Συνέπειες στον άνθρωπο

3

• Πρωτοβουλίες και Πολιτικές σε Διεθνές Επίπεδο (Πρωτόκολλο Κιότο)

• Ευρωπαϊκές Πολιτικές (Πακέτο κλίμα και Ενέργεια)

4

• Εθνικές Πολιτικές

• Νόμοι και Στρατηγικές για στόχους εξοικονόμησης 

5
• Τελικοί καταναλωτές  (νοικοκυριά, βιομηχανίες, τριτογενής και 

πρωτογενής τομέας)

1
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Προσεγγίσεις:

1 • Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης πολιτών (Ευαισθητοποίηση)

• Αυξημένο κόστος ενέργειας – περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες 

2 • Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση για τρόπους εξοικονόμησης 
ενέργειας

3 • Αλλαγή συνηθειών και αποδοτικότερη αξιοποίηση ενέργειας

• Επεμβάσεις με στόχο την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας

4
• Συνεισφορά στους Τοπικούς, Εθνικούς και Διεθνής Στόχους

5 • Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, βελτίωση περιβάλλοντος και ποιότητα 
ζωής. Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων. Διασφάλιση αειφορίας της γης

2
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Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η 
κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην 
οποία συμμετέχουν τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, οι οποίες 
δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν 
την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή 
τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο 
σκοπεύουν να επιτύχουν και να 
υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2

κατά 20% έως το 2020.

“The European Commission is the executive 
body of the European Union. The body is 
responsible for proposing legislation, 
implementing decisions, upholding the Union’s 
treaties and the general day-to-day running of 
the Union. With the Covenant of Mayors 
initiative, the European Commission - DG 
Energy endorses and supports the efforts 
deployed by local authorities in the 
implementation of sustainable energy 
policies.”

José Manuel Durão
Barroso, President 
of the European 
Commission 
European 
Commission 

Ρόλος Τοπικών Αρχών
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Ποιο είναι το κόστος 
ενέργειας στα νοικοκυριά;
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Τυπική κατανάλωση ενέργειας σε κατοικία 200-250 m2 στην 
Κύπρο είναι 22.000 kWh [πηγή: Στατιστική Υπηρεσία]

105 kWh/m2
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Θέρμανση Χώρου

Θέρμανση Νερού Χρήσης

Κλιματισμός (Ψύξη) 
Χώρου

Μαγείρεμα

Ηλεκτρικές Συσκευές

Φωτισμός

76%

15%

2% 6% 1%
Ηλεκτρισμός 

Πετρέλαιο θέρμανσης 

Καθαρό πετρέλαιο 

Υγραέριο 

Βιομάζα (π.χ. ξύλα)

Πηγή Ενέργειας Ετήσιο Κόστος Ενέργειας

Ηλεκτρισμός 3313 €

Πετρέλαιο θέρμανσης 641 €

Καθαρό πετρέλαιο 78 €

Υγραέριο 242 €

Βιομάζα (π.χ. ξύλα) 54 €

ΣΥΝΟΛΟ 4,328 €
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Βέλτιστες πρακτικές
Κτίρια με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας

• Υψηλή Ενεργειακή Απόδοση

• Αποδοτικές ηλεκτρικές 
συσκευές (κλάσης Α+..)

• Προσαρμοσμένα στα κλιματικά 
δεδομένα

• Θερμική προστασία κτιρίου

• Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας

• Χαμηλή κατανάλωση Ενέργειας

!!! Ν. 210(Ι)/2012 - Άρθρο 5Α (1): «..όλα τα νέα κτίρια πρέπει να αποτελούν κτίρια με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2021» 
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Βέλτιστες πρακτικές
Συστήματα Σκίασης
Τo μεσογειακό κλίμα της Κύπρου καθιστά επιβεβλημένη τη 
χρήση συστημάτων σκίασης για την ηλιοπροστασία των 
κτιρίων και τον περιορισμό των ψυκτικών φορτίων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί και με σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 
του κτίρια ή ακόμα και με την αξιοποίηση του κήπου.

Θερμομόνωση
Με τη χρήση θερμομονωτικού υλικού (5-10 cm) το κτίριο 
προστατεύεται εξωτερικά στην τοιχοποιία και στην οροφή 
περιορίζοντας σημαντικά τις απαιτήσεις ενέργειας σε θέρμανση 
και κλιματισμό του κτιρίου.

Ενεργειακά Αποδοτικά Ανοίγματα
Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας χαμηλής εκπομπής (Low e) και 
θερμομονωτικά κουφώματα περιορίζουν σημαντικά τις θερμικές 
απώλειες του κτιρίου με αγωγή και ακτινοβολία.
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Βέλτιστες πρακτικές
Ηλιακό Θερμικό Σύστημα
Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες υψηλής απόδοσης εγκατεστημένοι 
στην οροφή του κτιρίου, συνεισφέρουν στην κάλυψη των 
αναγκών ζεστού νερού χρήσης και μέρους των αναγκών του 
συστήματος θέρμανσης χώρων με μία ανανεώσιμη και άφθονη 
πηγή ενέργειας όπως είναι ο ήλιος. 

Φωτοβολταϊκό Σύστημα
Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή ή 
το έδαφος, μετατρέπεται η ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό, ο οποίος 
μπορεί να καταναλωθεί στην οικία ή να διοχετευτεί στο δίκτυο 
ηλεκτρισμού.

Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας
Αξιοποιώντας την θερμοκρασία του υπεδάφους στην Κύπρο μέσω 
γεωθερμικής αντλίας με τη χρήση κάθετου ή οριζόντιου κυκλώματος 
νερού στο έδαφος, έχουμε αποδοτική θέρμανση και κλιματισμό των 
κτιρίων.
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Βέλτιστες πρακτικές
Ενεργειακό Τζάκι
Αξιοποιεί την ενέργεια από τη βιομάζα ξυλείας για να παράγει 
θερμότητα στο κτίριο με υψηλές αποδόσεις 70% -85%. 
Χρειάζεται πολύ λιγότερα ξύλα σε σχέση με το παραδοσιακό
τζάκι ενώ ταυτόχρονα θερμαίνει το χώρο του κτιρίου καλύτερα.

Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου
Το έξυπνο σύστημα ελέγχου αποτελείται από αυτοματισμούς
και χειριστήρια για τον αποδοτικό χειρισμό των κυκλωμάτων 
φωτισμού, σκίασης, κλιματισμού και θέρμανσης σε διάφορες 
ζώνες ελέγχου.

Ενεργειακά Αποδοτικός Φωτισμός
Εγκατάσταση αποδοτικών λαμπτήρων διόδου εκπομπής 
(LED) και φθορισμού, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, για 
την ικανοποίηση των αναγκών φωτισμού της οικίας.
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Βέλτιστες πρακτικές
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Σκεφτείτε ότι!!

Μια κατοικία ενεργειακής 
κλάσης Β μπορεί να 
αναβαθμιστεί σε κτίριο 
μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας με ένα πρόσθετο 

κόστος 150-200 €/m2 *.
Οι εξοικονομήσεις ενέργειας 
που μπορούν να επιτευχθούν 

είναι 25-30 €/m2 το χρόνο!!!

* Έχουν ληφθεί υπόψη τα διαθέσιμα σχέδια χορηγιών
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Βέλτιστες πρακτικές

• Με την αλλαγή απλών καθημερινών 
συνηθειών, μπορούμε να πετύχουμε 
σημαντικές εξοικονομήσεις χωρίς να 
χρειαστεί να δαπανήσουμε χρήματα ή 
να μειώσουμε την ποιότητα ζωής μας
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Συσκευές σε 
Standby 

Ρύθμιση θερμοκρασίας 
ψυγείου/καταψύχτη

Ρύθμιση θερμοκρασίας 
θέρμανσης/κλιματισμού

Σωστή 
χρήση 
φωτισμού

Ρύθμιση αντλιών θέρμανσης (ισχύ 

λειτουργίας) και πιεστικού
(αξιοποίηση πίεσης δικτύου)

Αξιοποίηση ή 
παρεμπόδιση ηλιακής 
ακτινοβολίας

Αλλαγή συνηθειών
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Βέλτιστες πρακτικές
Βιβλιοθήκη Δήμου Στροβόλου

Ο στόχος ενεργειακής ανακαίνισης είναι να προσφέρει στους 
πολίτες ένα νέο κτήριο της δημοτικής βιβλιοθήκης με υψηλά 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. 

Θερμομόνωση 
• Πετροβάμβακας 5cm στη μόνωση της 
στέγης 
• Διπλοί υαλοπίνακες (u) 1,1 W/m2K 
• Πολυστρωματικοί υαλοπίνακες με μεμβράνη
• Εσωτερική μόνωση αφρού πολυουρεθάνης. 

κατασκευάστηκε το 1915

Θέρμανση/Ψύξη
Γεωθερμική αντλία θερμότητας με συνολική 
ικανότητα 160 kW.
Κύκλωμα 22 γεωτρήσεων βάθους 150 μ.

Φωτισμός
Συμπαγείς 
λαμπτήρες 
φθορισμού 
και LED. 

Διαχείριση κτηριακής ενέργειας 
Σύστημα ενεργειακής 
διαχείρισης (EMS).

35 kWh/m2

Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας: Καλές Πρακτικές και διέξοδος από την 
οικονομική κρίση
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Αποπληρωμή 
4 χρόνια
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Βέλτιστες πρακτικές

Το πρόγραμμα διάθεσης ποδηλάτων 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 .

Πρόγραμμα Διάθεσης Ποδηλάτων 

Από 10/2011, 
10.000 χρήσεις
60.000 km
9.500 ώρες ποδηλασίας
6.500 Lt καυσίμων
9.000 € εξοικονόμηση

7 Δήμοι

27 Σταθμοί

315 ποδήλατα

Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας: Καλές Πρακτικές και διέξοδος από την 
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>220 συνδρομητές

για αναψυχή

86%

ως 
μεταφορικό 

μέσο

14%
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Βέλτιστες πρακτικές
Εξασφάλιση Χώρων στάθμευσης Ποδηλάτων
Ρυθμιστικό Μέτρο Προώθησης Ποδηλάτων

Από τον Ιούλιο του 2001 κατόπιν Οδηγίας του Υπουργού Εσωτερικών, κάθε ανάπτυξη με εμβαδόν 
μεγαλύτερο από 1200 τ.μ. πρέπει να διασφαλίζει χώρο στάθμευσης ποδηλάτων 5% επιπρόσθετα 
από ότι προνοείτε για τους χώρους αυτοκινήτων.

Ο Δήμος Λάρνακας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 6 μήνες νωρίτερα από την πιο πάνω 

Οδηγία, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου απαιτεί κατά την έκδοση άδειας οικοδομής: 

• Υποχρεωτικό χωροταξικό για θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων σε νέα κτίρια με 

διαμερίσματα (ανεξαρτήτως εμβαδού κτιρίου και συντελεστών). Το ίδιο μέτρο ισχύει και για 
ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης
• Υποχρεωτικό χωροταξικό για θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων σε χώρους στάθμευσης 
αυτοκινήτων

Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας: Καλές Πρακτικές και διέξοδος από την 
οικονομική κρίση
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Βέλτιστες πρακτικές
Ολυμπιακό κολυμβητήριο Δήμου Γεροσκήπου

Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών (Ηλιακά+Γεωθερμία)

Εξοικονόμηση: 
460.000 kWh το χρόνο

Το Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Δήμου Γεροσκήπου

«Τάσος Παπαδόπουλος» κατασκευάστηκε το 2004. Κατά 

την κατασκευή του τοποθετήθηκε θερμομόνωση στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρόλα αυτά μέτρα ενεργειακής 

αποδοτικότητας για τη θέρμανση του κολυμβητηρίου δεν 

είχαν ληφθεί.
Μείωση εκπομπών : 
150 τόνους CO2 το χρόνο

Το 2008 εγκαταστάθηκαν ηλιακά 

πλαίσια και γεωθερμική αντλία 

θερμότητας για τη θέρμανση 

του ζεστού νερού της πισίνας και 

των αποδυτηρίων με στόχο την 

εξοικονόμηση πετρελαίου.

Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας: Καλές Πρακτικές και διέξοδος από την 
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Μείωση δαπανών : 
55.000 € το χρόνο
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Βέλτιστες πρακτικές
Φωτισμός Ποδηλατοδρόμων και Πεζόδρομων στο Δήμο 

Έγκωμης με τεχνολογία LED και φωτοβολταϊκά

Εξοικονόμηση: 
6.000 kWh το χρόνο

Μείωση εκπομπών : 
5400 kg CO2 το χρόνο

Ο Δήμος Έγκωμης έχει προχωρήσει το 2012 

στην εγκατάσταση αυτόνομων αποδοτικών 

φωτιστικών σωμάτων με φωτοβολταϊκά σε 

ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο στο Δήμο.

Το έργο εξυπηρετεί την ασφαλή μετακίνηση των 

δημοτών κατά τις βραδινές ώρες με μηδενικό 

κόστος ενέργειας. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση 

28 αυτόνομων φωτιστικών με λαμπτήρες LED.

Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας: Καλές Πρακτικές και διέξοδος από την 
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Μείωση δαπανών : 
1.500 € το χρόνο

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=energy+saving&source=images&cd=&cad=rja&docid=AuJOeD6dA_Zw8M&tbnid=QqXlwCIDcxH3dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mashable.com/2012/03/07/energy-efficient-home-technology/&ei=Xt3TUYT4LsHmPJ6sgLgL&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNGfA58Dg7yQssfEF-qW74aAPLdA3g&ust=1372925592280366


Βέλτιστες πρακτικές
Φωτοβολταϊκά με net metering σε 
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος
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Το ΕΓΚΠ συμμετέχει ως εταίρος στο στρατηγικό έργο ELIH MED «Energy Efficiency in Low income 
Housing in the Mediterranean».

Συγκεκριμένα το έργο  αφορά τον εντοπισμό και υλοποίηση πρακτικών, τεχνικών λύσεων  και 
καινοτόμων 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 και να εγκατασταθούν 25 έξυπνοι μετρητές. 
Οι κατοικίες αυτές έχουν ήδη επιλεγεί από την ΡΑΕΚ ώστε να αποτελέσουν το πρώτο πιλοτικό 
πρόγραμμα συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) φωτοβολταϊκών συστημάτων
εγκατεστημένων σε οικίες. 

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.

www.elih-med.eu
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Βέλτιστες πρακτικές
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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.

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.

www.elih-med.eu Φωτοβολταϊκά με net metering σε 
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος
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www.elih-med.eu

Στην κατοικία στο Παραλίμνι (πενταμελής οικογένεια) η 
συμψηφισμένη κατανάλωση για την περίοδο Απρίλιος-
Μάιος 2013 ήταν 4 kWh ενώ η αντίστοιχη 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

Φωτοβολταϊκά με net metering σε 
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος
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€ 3,55

Περσινή κατανάλωση 

840 kWh

Κατανάλωση περιόδου 4 kWh

Περίοδος 27/3/2013-29/5/2013

5μελής οικογένεια στο Παραλίμνι
Αντίγραφο λογαριασμού
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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.

Βέλτιστες πρακτικές
www.elih-med.eu
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Φωτοβολταϊκά με net metering σε 
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών
Οδός Λεύκωνος 10-12 
1011 Λευκωσία, Κύπρος
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