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Ημερομηνία επίσημης έναρξης
δραστηριοτήτων: 9/2/2009

Συγχρηματοδότηση:
 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω

του προγράμματος “Intelligent Energy for
Europe”

 25% από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών



Προώθηση των
ΑΠΕ

Προώθηση
της ενεργειακής

απόδοσης

Προώθηση των
βιώσιμων μέσων

μεταφοράς

Υποστήριξη  Τοπικών
Αρχών

Στόχοι Ενεργειακού Γραφείου



Πως επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας?
Αλλαγή συμπεριφοράς χρήστη!

 μηδενικό κόστος!
Χρήση τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμού!
 με κόστος!
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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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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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Παράδειγμα κατανάλωσης ενέργειας σε
κτίριο γραφείων (ιδιωτικός οργ.)
πηγή: Ενεργειακή Επιθεώρηση
Χαρακτηριστικά Κτηρίου:
• Εμβαδόν 750 τ.μ.
• Αριθμός Εργαζομένων 40
• Συνολική ετήσια κατανάλωση 90.000 kWh
•2250 kWh/υπάλληλο

9%

36%

8%

47%

Καταμερισμός καταναλώσεων
ηλεκτρισμού

Εξοπλισμός
Κουζίνας

Εξοπλισμός
Γραφείου

Φωτισμός

Κλιματισμός

3% 0,13%

46%

22%

9%

2%
4% 14%

Τηλεόραση

DVD, modem και στερεοφωνικό

Υπολογιστές

Οθόνες υπολογιστών 19’’

Οθόνες υπολογιστών 19’’ (standby)

Φωτοτυπική

Φωτοτυπική (standby)

Server

27%

32%

41%

Θέρμανση

Κλιματισμός

Κλιματισμός
server



Βέλτιστα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας?

• Ο καθορισμός των βέλτιστων μέτρων ΕΞΕ αποτελεί αντικείμενο
μελέτης της κάθε περίπτωσης κτιρίου ξεχωριστά διότι για
παράδειγμα το βέλτιστο μέτρο μιας Α περίπτωσης δεν είναι
απαραίτητα βέλτιστο και σε μια Β περίπτωση έστω και αν το κτίριο
είναι αντίστοιχης χρήσης ή/και είδους.

• Αυτό συμβαίνει διότι το κάθε κτίριο και η κάθε περίπτωση είναι
μοναδικά!

• H αξιολόγηση  του κάθε μέτρου για μια επιχείρηση πρέπει να
περιλαμβάνει εκτός από ενεργειακά κριτήρια και οικονομικά
κριτήρια.

• Τα μόνα μέτρα ΕΞΕ που μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλες τις
περιπτώσεις είναι αυτά με μηδενικό κόστος που αφορούν την
ορθολογιστική χρήση της ενέργειας και έχουν να κάνουν με την
συμπεριφορά του χρήστη.



Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της
χρήσης ΑΠΕ και ΕΞΕ (2013)

ΝΑ1 – Εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις

• Μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο
για τουλάχιστον 4 χρόνια

• Δήμοι, Κοινότητες και Διαχειριστικές Επιτροπές κτιρίων

• Επιχορήγηση ενεργειακών επεμβάσεων σε υποστατικά των επιχειρήσεων

• Άδεια οικοδομής πριν από 28/12/2008

Ποσοστό χορηγίας: 15% ή 25% ή 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού για
μεγάλη ή μεσαία ή μικρή επιχείρηση αντίστοιχα.

Μέγιστο ποσό: 50.000 ευρώ



Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της
χρήσης ΑΠΕ και ΕΞΕ (2013)

ΝΑ1 – Εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις

• ΝΑ1.1 Αγορά/Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για ανάκτηση απορριπτόμενης
ενέργειας είτε άμεσα είτε έμμεσα από ανάκτηση/ανακύκλωση απορριπτόμενων
υλικών, προϊόντος ή εργαζομένου μέσου

• ΝΑ1.2 Αγορά/Ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για μείωση άεργων
ενεργειακών καταναλώσεων και απωλειών ενέργειας

• ΝΑ1.3 Αγορά/Ένταξη νέου εξοπλισμού στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και
χρήση της ενέργειας

• ΝΑ1.4 Αγορά/Εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήματος ενεργειακής
διαχείρισης ή / και ένταξη αυτοματισμών άμεσης ρύθμισης / διακοπής της
ενέργειας

• ΝΑ1.5 Αντικατάσταση υπαρχόντων υλικών ή/και εξοπλισμού που να αφορούν τις
υποκατηγορίες ΝΑ1.1 έως ΝΑ1.4



Κατανάλωση ενέργειας σε ένα
γραφείο
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Γραφειακός εξοπλισμός
Ηχεία Υπολογιστής

Κλιματιστικό

Φωτοτυπική
Σαρωτής

Φωτιστικό

Εκτυπωτής

Προβολέας
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Εξοπλισμός Κατάσταση Ισχύς
(Watt)

Ώρες χρήσεις
ανά ημέρα

Φορητός
υπολογιστής

Ανοικτός 80 8
Κλειστός, φόρτιση
μπαταρίας, φορτισμένη
μπαταρία

45 16

Οθόνη LCD 20’’ Ανοικτή 49 8
Standby 5 16

Οθόνη LCD 14’’ Ανοικτή 18 8
Standby 1 16

Laser printer Εκτύπωση 800 4
Standby 46 20

Ηχεία Λειτουργία 20 8

Ενέργεια σε
kWh/Ημέρα

0,64
0,72

0,39
0,08
0,14
0,02
3,20
0,92
0,16

Κόστος
€/Ημέρα

0,18
0,20

0,11
0,02
0,04
0,01
0,90
0,26
0,04

Κατανάλωση ενέργειας σε ένα
γραφείο
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Εξοπλισμός Κατάσταση Ισχύς
(Watt)

Ώρες χρήσεις
ανά ημέρα

Λαμπτήρας εξοικονόμησης
(φθορισμού ή LED) 20
Watt

Ανοικτός 20 8

Λαμπτήρας πυρακτώσεως
100 Watt

Ανοικτή 100 8

φωτοτυπική Εκτύπωση 1600 4
Standby 100 20

Κλιματιστικό Λειτουργία 3500 8

Ενέργεια σε
kWh/Ημέρα

0,16

0,80

6,40
2,00

28,00

Κόστος
€/Ημέρα

0,04

0,22

1,79
0,56
7,84
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Ενέργεια σε
kWh/Ημέρα

28,00

Κόστος
€/Ημέρα

12,22

Κόστος
€/Μήνα

270

Ενεργειακό κόστος ανά
γραφείο (2-3 άτομα) !!!

Κατανάλωση ενέργειας σε ένα
γραφείο
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Στόχος επιχείρησης?

• Στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω
αλλαγής συνηθειών προσωπικού ή εφαρμογής
μέτρων χωρίς να  μειωθεί το επίπεδο των συνθηκών
ανεσης!!
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1. Θερμομόνωση

2. Χρήση βελτιωμένων υαλοπινάκων

3. Ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές

4. Οικονομικός φωτισμός

5. Ανεμιστήρες Οροφής

6. Σκίαστρα

7. Ενεργειακός σχεδιασμός και προσανατολισμός

8. Συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας

9. Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις

10. Ορθολογική χρήση ενέργειας

Τρόποι Εξοικονόμησης
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.
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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:
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Εξοικονόμηση
Ενέργειας

Θερμομόνωση κελύφους
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Εξοικονόμηση
Ενέργειας

Θερμομόνωση οροφής
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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 χειμώναTο καλοκαίρι

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

Εξοικονόμηση
Ενέργειας
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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



29

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
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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
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Εξοικονόμηση
Ενέργειας

6. Χρήση εξωτερικών Σκιάστρων

Χρησιμοποίηση
κατάλληλων εξωτερικών
σκιάστρων, περσίδων,
πορτοπαράθυρων,
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



Εφαρμογή σε ΥπολογιστήΕφαρμογή σε Τηλεόραση

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 τον ρευματοδότη) παρά
να μπαίνει σε κατάσταση αναμονής

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

Εξοικονόμηση
Ενέργειας



Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

 Επιτήρηση και αυτόματος έλεγχος όλων των

ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών

εγκαταστάσεων από ένα κέντρο ελέγχου

 Καταγραφή ηλεκτρικών και άλλων

ενεργειακών καταναλώσεων

Εξοικονόμηση
Ενέργειας

Ανάλογα με τους αισθητήρες που διαθέτει

το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί και να

ελέγχει διάφορες παραμέτρους:

 Ποιότητα αέρα

 Θερμοκρασία αέρα/υγρού

 Επίπεδα φωτισμού κλπ



 Ανάκτηση θερμότητας είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται αξιοποίηση

μέρους της θερμότητας που απορρίπτεται στο περιβάλλον από μια μονάδα

παραγωγής θερμότητας (εφαρμογή: σύστημα κλιματισμού/αερισμού/καυστήρες/

ηλεκτρογεννήτριες κλπ).

 Η ανάκτηση θερμότητας επιτυγχάνεται με τη βοήθεια εναλλακτών θερμότητας

Εξοικονόμηση
Ενέργειας



 Η άεργος ισχύς είναι το μέρος της ισχύος που δεν παράγει έργο (σε αντίθεση με

την ενεργό ισχύ. Επιβαρύνει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με μεγαλύτερες

θερμικές απώλειες και έχει ως συνέπεια υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τις συσκευές που δημιουργούν άεργο ισχύ, είναι κυρίως αυτές με επαγωγική

συμπεριφορά, (π.χ. κινητήρες, μετασχηματιστές, κλπ.)

Στον οικιακό τομέα η ποσότητα της έργου ισχύος είναι ελάχιστη

Μείωση της άεργου ισχύος έχει νόημα σε επιχειρήσεις με υψηλά επαγωγικά

φορτία και ο ποιο συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης τους είναι με την προσθήκη

χωρητικών φορτίων (πυκνωτών). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αντιστάθμιση

άεργου ισχύος.

Εξοικονόμηση
Ενέργειας



Ενεργειακές επεμβάσεις:

• Προσθήκη θερμομόνωσης οροφής

• Aντικατάσταση υαλοπινάκων και πλαισίων
αλουμινίου

• Aντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με
λαμπτήρες τύπου LED

• Αλλαγή παλιών κλιματιστικών μονάδων με καινούριες
τύπου Inverter (Κατηγορίας Α)

Παράδειγμα ΕΞΕ



Παράδειγμα ΕΞΕ



Αποτελέσματα:

• Εξοικονόμηση ενέργειας: 51-63%

• Χρόνος απόσβεσης: 1-2.5 χρόνια

• Συνολικό κόστος: 163,384 €

• Κρατική χορηγία: 39,824 €

• Ενεργειακή Κλάση (ΠΕA): C

Παράδειγμα ΕΞΕ
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τηλ. 2266 77 16 (26), Fax: 22667736,
e-mail: οrestis.kyriakou@cea.org.cy
Website: www.cea.org.cy
Οδός Λεύκωνος 10-12
Λευκωσία 1011
Like us on Facebook "Ενεργειακό Γραφείο"

•ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ!

•ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ!
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