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Φωτογραφίες στο χρόνο 
Κάποτε... 



Φωτογραφίες στο χρόνο 
Κάποτε στην Κύπρο... 



Φωτογραφίες στο χρόνο 
Κάποτε στην Κύπρο... 



Φωτογραφίες στο χρόνο 
Κάποτε στην Κύπρο... 



Φωτογραφίες στο χρόνο 
Κάποτε στην Κύπρο... 



Φωτογραφίες στο χρόνο 
Κάποτε στην Κύπρο... 



Φωτογραφίες στο χρόνο Κύπρος του Σήμερα... 
Φωτοβολταϊκό Πάρκο 600 kW Ορούντα 



Φωτογραφίες στο χρόνο Κύπρος του Σήμερα... 
Φωτοβολταϊκό Πάρκο 150 kW στη Πάχνα 



Φωτογραφίες στο χρόνο Κύπρος του Σήμερα... 
Αιολικό Πάρκο Κόσιη 23 MW 



Φωτογραφίες στο χρόνο Κύπρος του Σήμερα... 
Αιολικό Πάρκο Ορείτες 82 MW 



Φωτογραφίες στο χρόνο Κύπρος του Σήμερα... 
Σταθμός Βιοαερίου 



Φωτογραφίες στο χρόνο Κύπρος του Σήμερα... 
Σταθμός Βιοαερίου 

Αδελφοί Αντρέου 



Ορισμός:  

«κλιματική αλλαγή» σύμφωνα με την Διακυβερνητική 

Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) ορίζεται η μεταβολή της 
μέσης τιμής και της διακύμανσης των χαρακτηριστικών του 
κλίματος (π.χ. θερμοκρασία, βροχοπτώσεις) που επιμένει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να οφείλεται: 
• σε φυσικά αίτια 
• στην ανθρώπινη δραστηριότητα 

 



Ορισμός: 

 «Εξοικονόμηση ενέργειας»: 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας, 
η οποία προσδιορίζεται με τη μέτρηση 
ή/και τον κατ' εκτίμηση υπολογισμό της 
κατανάλωσης πριν και μετά την 
υλοποίηση ενός ή περισσότερων 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση 
της σταθερότητας των εξωτερικών 
συνθηκών που επηρεάζουν την 
ενεργειακή κατανάλωση . 



Ορισμός: 

«ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας»: οι μη ορυκτές ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και 
γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων, 
παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, 
βιομάζα, αέρια εκλυόμενα από χώρους 
υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια). 
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1. Θερμομόνωση 
 

2. Διπλοί Υαλοπίνακες – 
Σκίαστρα – Αποδοτικός 
φωτισμός – Ηλιακός ΖΝΧ – 
Αποδοτικές ηλεκτρικές 
συσκευές. 
 

3. Σύστημα θέρμανσης/ψύξης 
χώρων με γεωθερμικές 
αντλίες θερμότητας ή με 
ηλιακά  συστήματα ή με 
βιομάζα. 
 

4. Παραγωγή ηλεκτρισμού 
από ΑΠΕ είτε με 
Φωτοβολταϊκά είτε με 
μικρή ανεμογεννήτρια 
 

A A 

Παράμετροι Σχεδιασμού πράσινου  κτιρίου 
«Σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» 



Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 



Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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33%  
της ενέργειας που 

καταναλώνεται στην 
ΕΕ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

26%  
της ενέργειας που 

καταναλώνεται στην 
ΕΕ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

41%  
της ενέργειας που 

καταναλώνεται στην 
ΕΕ 

ΚΤΙΡΙΑ 

2/3 της ενέργειας που 
καταναλώνεται στα κτίρια είναι 

για θέρμανση/κλιματισμό 

80% της ενέργειας που 
καταναλώνεται στα κτίρια είναι για 

μικρά κτίρια < 1000 m2 

Τα κτίρια οφείλονται για το 30% των εκπομπών του CO2. 



Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Κάθε Ευρωπαίος περνά 
90% του χρόνου μέσα 

σε κτίρια 

≈ 8 ώρες ≈ 8 ώρες 

≈ 2 ώρες ≈ 2 ώρες 



Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Τυπική κατανάλωση ενέργειας σε κατοικία 200-250 m2  
στην Κύπρο είναι 22.000 kWh  
[πηγή: Στατιστική Υπηρεσία] 

 
105 kWh/m2 

Θέρμανση 
Χώρου 

46% 

Θέρμανση 
Νερού Χρήσης 

6% 

Κλιματισμός 
(Ψύξη) Χώρου 

9% 

Μαγείρεμα 
11% 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

21% 

Φωτισμός 
7% 



Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Πηγή Ενέργειας Ετήσιο Κόστος Ενέργειας 

 Ηλεκτρισμός  3,313 €  

 Πετρέλαιο θέρμανσης  641 €  

 Καθαρό πετρέλαιο  78 €  

 Υγραέριο  242 €  

 Βιομάζα (π.χ. ξύλα) 54 €  

ΣΥΝΟΛΟ 4,328 €  
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Στόχος? 

• Στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να  
μειωθεί το επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης μας!! 
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1. Θερμομόνωση  
2. Χρήση βελτιωμένων υαλοπινάκων 
3. Ενεργειακή σήμανση οικιακών ηλεκτρικών 

συσκευών 
4. Οικονομικός φωτισμός  
5. Ανεμιστήρες Οροφής 
6. Σκίαστρα 
7. Ενεργειακός σχεδιασμός και προσανατολισμός 
8. Συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας 
9. Απλές συμβουλές για θέρμανση και κλιματισμό 
 
 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 
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1. Θερμομόνωση κτιρίων 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Μετάδοση θερμότητας: έχουμε πάντα 
ροή θερμότητας από το θερμότερο στο 
ψυχρότερο περιβάλλον. 
 
Το καλοκαίρι έχουμε μετάδοση 
θερμότητας (ανεπιθύμητη) από το 
περιβάλλον προς τον εσωτερικό χώρο.  
→ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για 
κλιματισμό κτιρίου 
 
Το χειμώνα έχουμε ανεπιθύμητη απώλεια 
θερμότητας από το εσωτερικό χώρο προς 
το περιβάλλον. 
→ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για 
θέρμανση κτιρίου 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Οι απώλειες θερμότητας ενός κτιρίου 
εξαρτώνται από: 
•Το κλίμα της περιοχής 
•Τη θέση του κτιρίου 
•Δομικά χαρακτηριστικά του κτιρίου 

 
 
 

 
Θερμομόνωση ενός δομικού στοιχείου 
ονομάζεται το σύνολο των μεθόδων και υλικών 
που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της 
ροής θερμότητας. 
 
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας U-value: 
καθορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα του 
στοιχείου. Όσο μικρότερος είναι ο 
συντελεστής αυτός τόσο καλύτερα 
θερμομονωμένο είναι το κτίριο. 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Διάταγμα Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής 
Απόδοσης (ισχύει για νέα κτίρια από το 2007): 
 
Εξωτερικοί Τοίχοι:  
U≤0,85W/m2K 
 
Εξωτερικά οριζόντια δομικά στοιχεία: 
U≤0,75W/m2K 
 
Δάπεδα: 
 U≤2,00W/m2K  
 
Εξωτερικά κουφώματα(παράθυρα,πόρτες): 
U≤3.8W/m2K 
 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοση (ΠΕΑ): 
Από την 1/1/2010 καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη ΠΕΑ κατά την κατασκευή, την 
πώληση και την ενοικίαση κάθε κτιρίου. 
• Για οικίες Umean≤1.3W/m2K 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Θερμομονωτικά υλικά:  
 

Θερμομονωτικά υλικά:  
 

όσο μικρότερη είναι η Θερμική 
αγωγιμότητα τόσο καλύτερη 
μονωτική ιδιότητα υλικού 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Τύπος θερμομόνωσης:  
 

Εσωτερική Εξωτερική Στον πυρήνα 

Θερμική προστασία Καμία Πολύ καλή Καλή 

Θερμικές απώλειες 
θερμογέφυρων Μεγάλες Ελάχιστες Ελάχιστες 

Θερμοχωρητικότητα Ελάχιστη Μέγιστη Μεγάλη 

Χρόνος αρχικού 
κλιματισμού Ελάχιστος Μέγιστος Μεγάλος 

Διάχυση υδρατμών Όχι ευνοϊκή Πολύ καλή Καλή 

Δυνατότητα 
τοποθέτησης Και αργότερα Και αργότερα Στην κατασκευή 

Περίπτωση 
ανακαίνισης Πολύ ευνοϊκή Ευνοϊκή Αδύνατη 

Κόστος φθηνή ακριβή Φθηνή 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Πετροβάμβακας:  

Υαλοβάμβακας:  Διογκωμένη 
πολυστερίνη:  

Εξηλασμένη πολυστερίνη:  
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Διογκωμένος Φελλός:  Αφρώδες γυαλί:  

Αφρός πολυουρεθάνης:  
Κυψελομπετόν:  

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y8mvRjsk8TAHmM&tbnid=MmCO4J3A2Cv4aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pasprayfoam.com/&ei=Z8uAUtfPOImP0AXr64GYDg&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNFSpYcW9ZGVDSNwcY4aps0FxY4Q1w&ust=1384258781197066�
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Θερμομόνωση κελύφους 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Θερμομόνωση οροφής 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Σύστημα Επιχορήγηση (%) Ανώτατο ποσό (€) 

Για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ οικονομική δραστηριότητα 

Θερμομόνωσης οροφής, σε 
υφιστάμενες οικιστικές 
μονάδες (με άδεια οικοδομής 
μέχρι και τις 21/12/2008) 

30% επί του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού υπό τον 
περιορισμό των ανώτατων 

επιλέξιμων δαπανών 

€1.800 ανά οικιστική 
μονάδα 

 
€ 2.500 ανά οικιστική 

για τις ορεινές 
Θερμομόνωση σε Ορεινές 
Περιοχές υψόμετρο >600 μ 
(με άδεια οικοδομής μέχρι και τις 
21/12/2008)  

 Σχέδια χορηγιών* 

*Περισσότερα στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Ενέργειας και Ιδρύματος Ενέργειας 
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Τα παράθυρα των κτιρίων συντελούν σε ένα μεγάλο ποσοστό στην 
ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη των χώρων γιατί από αυτά 
μεταφέρεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας.  
 

2. Χρήση βελτιωμένων υαλοπινάκων 

Το χειμώνα  Tο καλοκαίρι  

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλα 
κατασκευασμένων, ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων.  

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 
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Επεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας 



40 

Επεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας 
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Επεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Για την ενεργειακή σήμανση των ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών χρησιμοποιείται μια 
τυποποιημένη ενεργειακή ετικέτα ώστε να 
είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από τους 
καταναλωτές η ενεργειακή απόδοση της 
συσκευής. Η σήμανση αυτή είναι υποχρεωτική 
(Ν31(Ι) του 2009).  
 
Οι συσκευές οι οποίες πρέπει να έχουν τη σήμανση 
είναι: 
•Ψυγεία 
•Πλυντήρια ρούχων 
•Στεγνωτήρια ρούχων 
•Πλυντήρια πιάτων 
•Ηλεκτρικοί λαμπτήρες 
•Ηλεκτρικοί φούρνοι 
•Κλιματιστικές συσκευές 
•Τηλεοράσεις 

3. Ενεργειακή σήμανση ηλεκτρικών συσκευών 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Βάση της νέας οδηγίας 2010/30/ΕΕ εισάγονται νέες τάξεις 
ενεργειακής απόδοσης Α+, Α++ και Α+++ στην ετικέτα, εάν η 
τεχνολογική ανάπτυξη για τα συγκεκριμένα προϊόντα το 
επιτρέψει.  
 
•Η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει επτά τάξεις 
ενεργειακής απόδοσης.  
•Οπότε όταν η Α+++ είναι η ανώτερη τάξη, η κατώτερη θα 
είναι η D 
•Η ανώτερη τάξη θα πρέπει να επισημάνεται με πράσινο 
χρώμα ενώ η κατώτερη με κόκκινο. 
 

•Τηλεοράσεις και ψυγεία κρασιού προστίθενται στις συσκευές 
που πρέπει να φέρουν ετικέτα 

Για εξοικονόμηση ενέργειας Προτιμήστε συσκευές με 
ενεργειακή σήμανση  
που επισημαίνεται με σκούρο πράσινο χρώμα 

3. Ενεργειακή σήμανση ηλεκτρικών συσκευών 

Η ετικέτα αυτή θα ισχύει από τον 
Δεκέμβρη 

 του 11 για τις ψυκτικές συσκευές  
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

3. Ενεργειακή σήμανση κλιματιστικών ΕΠΟΧΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

Χάρτης κλιματικών ζωνών 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3Hs3gIjo0uew9M&tbnid=6BYiNO57mXy8JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.4green.gr/data/fotovoltaika/news/preview_news/97577.asp&ei=atGAUpGFKKWK0AXi-4H4Bg&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNGwt3N41moobbTb39LLoTiQ3Vd9jQ&ust=1384260316625850�
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yhCWigzmx_uWhM&tbnid=_RQHj9NeooaKQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/hr/directive&ei=wNKAUuOpFKLP0QW3qoHwCQ&psig=AFQjCNGPrXOx-l42CKlMKF4C_r3EVcQeFQ&ust=1384260631270250�
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

•Ηλεκτρικοί λαμπτήρες 

Λαμπτήρες φθορισμού 
 
• Διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 

10.000 ώρες 
• Εξοικονόμηση ενέργειας 80% (σε 

σχέση με τους λαμπτήρες 
Πυρακτώσεως) 

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light 
Emitting Diode),  

 
• Διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 

100.000 ώρες 
• Εξοικονόμηση ενέργειας 80% (σε σχέση 

με τους λαμπτήρες Πυρακτώσεως) 

4. Οικονομικός Φωτισμός 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

5. Χρήση Ανεμιστήρων Οροφής 

•Οι ανεμιστήρες οροφής βελτιώνουν σημαντικά 
τις συνθήκες θερμικής άνεσης, επιτρέποντας να 
αισθανόμαστε άνετα μέχρι και τους 29οC.  
•Ακόμα και στις περιπτώσεις που ο χώρος είναι 
κλιματιζόμενος, με χρήση ανεμιστήρων οροφής 
η κατανάλωση ενέργειας για το δροσισμό ενός 
χώρου μειώνεται κατά 28-40%, ανάλογα με τις 
κλιματικές συνθήκες όπου βρίσκεται το κτίριο. 
• Ένας ανεμιστήρας οροφής έχει χαμηλό αρχικό 
κόστος (€60-120), ενώ μόλις που καταναλώνει 
την ενέργεια που χρειάζεται ένας κοινός 
λαμπτήρας.  
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Θερμική άνεση 

Εξαρτάται από: 
•Θερμοκρασία αέρα 
•Θερμοκρασία επιφανειών 
•Υγρασία 
•Ταχύτητα αέρα 
•Καθαρότητα αέρα 
•Ντύσιμο 
•Φύλο 
•Υγεία 
•Εποχή 
•Ηλικία 
•Είδος εργασίας 
•Ψυχολογία 
•Ιδιοσυγκρασία 



Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-PBqVoF919fFDM&tbnid=hD5W8lgI9N1_GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trendir.com/archives/ceiling-fans&ei=vtSAUvDzM6G60wWGqYHQBw&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNFq_5sNfTm7B2ew0JSZjhoBjAhoSQ&ust=1384261171959196�
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

6. Χρήση εξωτερικών Σκιάστρων 

• Χρησιμοποίηση κατάλληλων εξωτερικών 
σκιάστρων, περσίδων, πορτοπαράθυρων,  
μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση 
ενέργειας μέχρι 15% 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

6. Χρήση εξωτερικών Σκιάστρων 

• Χρησιμοποίηση κατάλληλων εξωτερικών 
σκιάστρων, περσίδων, παραθυρόφυλλων,  
μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση 
ενέργειας μέχρι 15% 

 



   Eπιλογή φυλλοβολών δέντρων                      σκίαση το καλοκαίρι 

 
 
 
 
    Το χειμώνα με την πτώση του φυλλώματος               
διείσδυση του                   χειμερινού ήλιου  

   Αειθαλή δέντρα  
Ανεμοφράκτες                φύτευση στην βόρεια και δυτική πλευρά     

7. Ενεργειακός σχεδιασμός & 
προσανατολισμός 
 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

7. Ενεργειακός σχεδιασμός & 
προσανατολισμός 
 



 Κατά την λειτουργία μιας ηλεκτρικής συσκευής σε 

κατάσταση αναμονής, η συσκευή καταναλώνει 

υπολογίσιμη ισχύ (από 1W εως αρκετά W, αναλόγως της 

συσκευής).  

Συνέπειες : 

• Οικονομικό κόστος 

• Μέρος των εκπομπών CO2 οφείλονται στη λειτουργία 

κατάστασης αναμονής 

 

 

8. Συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας 
 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 



Τρόποι αντιμετώπισης της κατανάλωσης ενέργειας κατά την 
κατάσταση αναμονής : 
 

1. Έλεγχος κατά την αγορά των συσκευών για χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας κατά την λειτουργία αναμονής 

2. Κατά τον τερματισμό μιας συσκευής να φροντίζουμε ώστε να 
απενεργοποιείται πλήρως (κλείσιμο από την μπρίζα) παρά να 
μπαίνει σε κατάσταση αναμονής 

3. Χρήση έξυπνων αυτόματων διακοπτών 
     (Συσκευές Απενεργοποίησης – Standby killers) 

 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 



Εφαρμογή σε Υπολογιστή  Εφαρμογή σε Τηλεόραση  

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 



Μετρητές εξοικονόμησης ενέργειας 

Ασύρματοι μετρητές 

Συνδεδεμένοι με 
τον ρευματοδότη 

Με USB για μεταφόρά 
των δεδομένων σε 
υπολογιστή 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 



57 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

9. Απλές Συμβουλές 

 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χώρου 
 26 οC το Καλοκαίρι 
 21 οC το Χειμώνα 

 Κλείστε την θέρμανση και το 
κλιματισμό όταν δεν χρειάζεται 

  Άδεια γραφεία 
  Καλή μέρα 
  Αποθήκες 

Κάντε έλεγχο στις διαρροές 
 Έλεγχος στεγανότητας 

παραθύρων και πορτών 

1 

2 

3 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

 Χρησιμοποιήστε κατάλληλα τα 
σκίαστρα του χώρου σας 

  Ανοικτές κουρτίνες το 
 Χειμώνα και κλειστές το 
 καλοκαίρι όταν έχει ήλιο 

Προσαρμόστε την ενδυμασία σας 
Ελαφριά το καλοκαίρι και ζεστή 
το χειμώνα 

Διατηρήστε κλειστά τα ανοίγματα 
 Όταν λειτουργεί ο κλιματισμός ή η 

θέρμανση διατηρήστε κλειστά τα 
παράθυρα και τις πόρτες 

4 

5 

6 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Βελτιώστε την απόδοση της θέρμανσης 
 απομακρύνοντας εμπόδια (κουρτίνες, έπιπλα ή κιβώτια) 
 Καθαρίζοντας τα σώματα 
 Εξαερώνοντας τα σώματα 
   

 Αποφύγετε τη χρήση 
ηλεκτρισμού για 
παραγωγή θερμότητας 

7 

8 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

 Βελτιώστε την απόδοση του 
κλιματιστικού σας 

 απομακρύνοντας εμπόδια 
 (κουρτίνες, έπιπλα) 
 Καθαρίζοντας συχνά τα φίλτρα  
 (κάθε μήνα) 
 Κατευθύνετε τον αέρα προς τα κάτω 
   

 Ρυθμίστε τους θερμοστάτες στη θέση 
auto, και προτιμήστε τη μέγιστη 
ταχύτητα του ανεμιστήρα 

9 

10 

 Συμβουλευτείτε/Καλέστε τον 
τεχνικό σας για συντήρηση, 
επιδιόρθωση και βελτίωση της 
απόδοσης των συστημάτων 
θέρμανσης και ψύξης  

11 

auto 



ΠΛΗΡΩΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ 

ΘΕΛΩ ΘΑ ΤΗ ΞΟΔΕΥΩ 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

 Κλείνετε το φως όταν δεν 
χρησιμοποιείται το χώρο 

 Χρησιμοποιείστε όπου είναι δυνατό το 
φυσικό φως ανοίγοντας τις κουρτίνες 

   

 Μην αφήνετε τον εξοπλισμό του 
γραφείου σας ανοικτό όταν δεν το 
χρησιμοποιείται 

1 

2 

3 
 Μην αφήνετε την τηλεόραση, τον 

υπολογιστή, τη φωτοτυπική, τα ηχεία, 
το ραδιόφωνο, το dvd player σε 
κατάσταση αναμονής (stand by) 

10 Αλλαγή Συνηθειών 
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3 Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

 Μην αφήνετε ανοικτή τη πόρτα του 
ψυγείου, του καταψύκτη. 

 Αποφασίστε από πριν τι χρειάζεστε να 
πάρετε από μέσα. 

   

 Μην αφήνετε ανοικτή τη πόρτα του 
φούρνου ή τα μάτια της κουζίνας χωρίς 
να τα χρησιμοποιείτε 

4 

5 

6 
 Μην αφήνετε τους φορτιστές του 

κινητού, του laptop, της ξυριστικής κλπ 
όταν η συσκευή έχει φορτιστεί. 
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• Φωτοβολταϊκά  
 

• Μικρές Ανεμογεννήτριες  
 

• Βιομάζα Ξυλείας και Συσσωματώματα (pellets) 
 

• Γεωθερμία (γεωθεθερμικές αντλίες) 
 

• Ηλιακά για θέρμανση νερού χρήσης 
 

• Ηλιακή Θέρμανση/ Ψύξη χώρων 
 

Ενσωμάτωση τεχνολογιών  
ΑΠΕ στον οικιακό τομέα 
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 Φωτοβολταϊκό Σύστημα: άμεση 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
απευθείας από την ηλιακή ακτινοβολία. 

  
 Χωρίζονται σε 3 βασικές ομάδες 

ανάλογα με την τεχνολογία τους:  
 -Πολυκρυσταλλικά (11-14%) 
 -Μονοκρυσταλλικά (12-16%) 
 -Άμορφο (6-8%) 
 
 Η απόδοση των Φ/Β συστημάτων 

εξαρτάται από: 
 την κλίση (≅30o )  
 τον  προσανατολισμό (Νότο)  
 και τη σκίαση (μηδενική σκίαση 

επιθυμητή). 

Ενσωμάτωση τεχνολογιών 
ΑΠΕ στον οικιακό τομέα 
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Στοιχεία προσδιορισμού του  
προσανατολισμού ενός συλλέκτη 

Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών 
ΑΠΕ στον οικιακό τομέα 
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 Σχέδια χορηγιών* 

Σύστημα Επιχορήγηση 
(%) Ανώτατο ποσό (€) Τιμή πώλησης kWh (€) 

Για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ οικονομική δραστηριότητα 

Μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά 
συστήματα, δυναμικότητας 
μέχρι 3kW, τα οποία θα 
εγκατασταθούν σε οροφές 
κατοικιών που ανήκουν σε 
ευάλωτες και ευπαθείς 
ομάδες οικιακών καταναλωτών 
και θα λειτουργούν με τη 
μέθοδο συμψηφισμού 
μετρήσεων της 
καταναλισκόμενης και της 
παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας («Νet-Μetering»). 

900 ευρώ 
ανά kW  2700 ευρώ - 

αυτόνομα μέχρι 7kW  55% 20.000 - 

Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 

*Περισσότερα στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Ενέργειας και Ιδρύματος Ενέργειας 



72 

Ενσωμάτωση τεχνολογιών 
ΑΠΕ στον οικιακό τομέα 

 Μικρές Ανεμογεννήτριες: άμεση εκμετάλλευση 
της κινητικής ενέργειας του αέρα  για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
 Περιορισμοί: Επιτρέπονται μόνο εκτός ορίων 

ανάπτυξης μέχρι 10 kW και μέγιστο ύψος 18m. 
 

 Προϋποθέσεις:  
 Η επιλογή του σωστού τύπου και μεγέθους 
 η εγκατάσταση του συστήματος σε 

κατάλληλη θέση 
 εξαρτάται από τη μέση και την ακραία 

ταχύτητα του ανέμου 
 Εξαρτάται από την τραχύτητα και τα 

χαρακτηριστικά του εδάφους. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img.alibaba.com/photo/100785760/Small_Wind_Turbine_Generator_An400.jpg&imgrefurl=http://www.alibaba.com/product/ponnin2002-100785760-0/Small_Wind_Turbine_Generator_An400.html&usg=__rT98nI0oPKjWNKAb3ymViz7MpvM=&h=699&w=641&sz=92&hl=el&start=3&um=1&tbnid=pf3_-euOH3qv8M:&tbnh=139&tbnw=127&prev=/images?q=small+wind+tur&hl=el&lr=&um=1�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.fortiswindenergy.com/upload/molens/fortis-montana-small-wind-turbine-france168/groot/fortis-montana-small-wind-turbine-free-standing-pole-1.jpg&imgrefurl=http://www.fortiswindenergy.com/recently-installed/fortis-montana-small-wind-turbine-france&usg=__s5s-ONYvogy5mqDpYJKZZKWPVhg=&h=800&w=600&sz=55&hl=el&start=28&um=1&tbnid=Ixf_1M8snXiPlM:&tbnh=143&tbnw=107&prev=/images?q=small+wind+tur&ndsp=21&hl=el&lr=&sa=N&start=21&um=1�
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 3 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών 
ΑΠΕ στον οικιακό τομέα 

  Σχέδια χορηγιών* 

Σύστημα Επιχορήγηση (%) Ανώτατο ποσό (€) Τιμή πώλησης kWh (€) 

Για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ οικονομική δραστηριότητα 

μέχρι 30kW  
55% 50.000 Εκάστοτε τιμή αγοράς 

της ΑΗΚ  

*Περισσότερα στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Ενέργειας και Ιδρύματος Ενέργειας 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών 
ΑΠΕ στον οικιακό τομέα 

 • Η χρήση βιομάζας (ξύλο) στα 
παραδοσιακά τζάκια και φούρνους είναι 
κάτι που γίνεται στην Κύπρο εδώ και 
πολλά χρόνια. 
 

• H καύση του ξύλου είναι η χημική 
αντίδραση κατά την οποία ο άνθρακας 
που περιέχει το ξύλο ενώνεται με το 
οξυγόνο, ελευθερώνοντας ενέργεια 
καθώς και μονοξείδιο και διοξείδιο του 
άνθρακα. 
 

• Σε όσο υψηλότερη θερμοκρασία γίνεται 
η καύση, γίνεται πιο τέλεια η καύση και 
μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας 
ανακτάται στο χώρο. 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 

 

• Τα παραδοσιακά τζάκια έχουν 
χαμηλή απόδοση (10-25%) γιατί 
πρόκειται για ανοικτές εστίες.  
 

• Τα ενεργειακά τζάκια έχουν απόδοση 
70-85% και διατίθενται με κλειστές ή 
ανοικτές πόρτες. 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 

  
 

• Η ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη 
κάτω από την επιφάνεια της γης. Σε βάθος 
2-100m η θερμοκρασία κυμαίνεται 
περίπου στους 18-20oC. 
 

• Τα συστήματα εκμετάλλευσης της 
γεωθερμικής ενέργειας ονομάζονται 
Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ). 
 

• Υπάρχει το οριζόντιο και το κάθετο 
σύστημα. 
 

• Η αβαθής γεωθερμική ενέργεια είναι 
διαθέσιμη όλον το χρόνο και δεν εξαρτάται 
από τις καιρικές συνθήκες. 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 

Πριν... ... μετά 

Εγκατάσταση ΓΑΘ σε οικία στη Λεμεσό 



 

Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 



 

Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 

 
  Σχέδια χορηγιών* 

Σύστημα Επιχορήγηση (%) Ανώτατο ποσό (€) Τιμή πώλησης kWh (€) 

Για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ οικονομική δραστηριότητα 

Αντλίες θερμότητας 
με γεωεναλλάκτη  55% 20.000 - 

*Περισσότερα στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Ενέργειας και Ιδρύματος Ενέργειας 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 3 

 
 

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας εκμεταλλεύεται 
την ηλιακή ακτινοβολία για να ζεστάνει νερό. 
Για μια τετραμελή οικογένεια απαιτείται 
επιφάνεια 2,6m2 επιφάνεια ηλιακών 
συλλεκτών και 150 lt δεξαμενή αποθήκευσης. 
 
Το κόστος αγοράς του ανέρχεται στα 800€ 
περίπου. 
 
Εξοικονομούν σημαντική ποσότητα ενέργειας 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου (μέση ετήσια 
ωφέλιμη 1600 kWh). 
Εξοικονόμηση χρημάτων σε σχέση με 
ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ≈ 180 €/year (0,11 
€/kWh). 

Αποπληρωμή ≈ 4,5 με 6 χρόνια (Δεν επιχορηγούνται) 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 

 
 

Σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού «περί 
απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίων, 2009», η χρήση ηλιακών συστημάτων 
θέρμανση νερού είναι υποχρεωτική στα νέα 
κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.  
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 

 
 

 
Θερμικά ηλιακά συστήματα για 
θέρμανση χώρων 
 
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης 
χώρων με τη χρήση ενεργητικών ηλιακών 
συστημάτων. Συνδυάζονται με ηλεκτρισμό ή 
καυστήρα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε 
ενέργεια. 
 
Μπορούν να συνδυαστούν και με υφιστάμενα 
θερμαντικά σώματα. 
 
Απαιτούνται περίπου 20 m2 συλλεκτών 
για 100 m2 σπίτι και το κόστος ανέρχεται περίπου 
στα 400 ευρώ /m2 (εξαρτάται από τον τύπο 
συλλεκτών που θα χρησιμοποιηθούν).  
 
Απαιτείται δοχείο αποθήκευσης του θερμού νερού. 
π.χ. για μία οικία 150 τ.μ. απαιτείται 1500 λίτρα 
δοχείο αποθήκευσης. (και 150 λίτρα για την αποθήκευση 
ζεστού νερού χρήσης) 
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στον 
οικιακό τομέα 3 

 
 

  Σχέδια χορηγιών* 

Σύστημα Επιχορήγηση (%) Ανώτατο ποσό (€) Τιμή πώλησης kWh (€) 

Για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ οικονομική δραστηριότητα 

Ηλιακά συστήματα 
Θέρμανσης/ Ψύξης 
Χώρου 55% 

15.000 
(Θέρμανση) 

50.000 
(Θερμ/Ψύξη) 

- 

Οικιακά ηλιακά 
συστήματα. Μόνο 
αντικατάσταση 
Συστημάτων. (με άδεια 
οικοδομής 
μέχρι και την 
21/12/2002) 

- 

€350 για 
σύστημα 
€175 για 

συλλέκτες 

- 

*Περισσότερα στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Ενέργειας και Ιδρύματος Ενέργειας 
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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 
Τηλ. 22667716, Fax: 22667736, 
 e-mail: savvas.vlachos@cea.org.cy 
Website: www.cea.org.cy 
Οδός Λεύκωνος 10-12 
Λευκωσία 1011 
Like us on Facebook "Ενεργειακό Γραφείο" 
 

•ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ! 

•ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ! 

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