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Ανθή Χαραλάμπους

εγκαταστατών λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας (Κατηγορία Γ)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Κατάσταση αγοράς βιομάζας και 
σχετικές επιδοτήσεις

Ανθή Χαραλάμπους
Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ)
MSc Περιβαλλοντική Μηχανική, ΜΒΑ
P.Dip Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Διαχείριση Ενέργειας

Οι πηγές πρώτων υλών αξιοποιήσιμης ξυλείας στην Κύπρο, μπορούν
να χωριστούν, σε τέσσερις (4) μεγάλες κατηγορίες:
α) στα απόβλητα που προκύπτουν από διάφορους Δήμους και
Κοινότητες, μέσω της συλλογής κλαδιών από τους χώρους πρασίνου
αλλά και από τις εκστρατείες που πραγματοποιούν οι Δήμοι για τη
συλλογή κλαδεμάτων από τους δημότες,
β) στα βιομηχανικά στερεά απόβλητα που προέρχονται από μονάδες
παραγωγής ξυλείας (πριονίδι και ξέσματα ξύλου, κομμάτια ξύλου
κ.α., από τις διάφορες δραστηριότητες παραγωγής προϊόντων
ξυλείας ),
γ) στα απόβλητα που προκύπτουν από τη γεωργία (η οποία
περιλαμβάνει υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών προέρχονταιπεριλαμβάνει υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών – προέρχονται
κυρίως από τις καλλιεργητικές φροντίδες των δένδρων), και
δ) στα δασικά υπολείμματα που εξάγονται από τα κρατικά δάση
(περιλαμβάνει καυσόξυλα, υπολείμματα καλλιέργειας και
καθαρισμών δασών (αραιώσεων, υλοτομιών) και υπολείμματα
επεξεργασίας ξύλου.
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Οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια άρχισαν να εφαρμόζουν
πράσινες πρακτικές αξιοποίησης των αποβλήτων,
πρακτικές που δεν εφαρμόζονταν στο πρόσφατοπρακτικές που δεν εφαρμόζονταν στο πρόσφατο
παρελθόν.
Στόχος είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού
ποσοστού αξιοποίησης των παραγόμενων οικιακών
αποβλήτων έτσι ώστε να μειωθεί η ποσότητα που
οδηγείται προς τελική διάθεση.
Η αξιοποίηση των παραγόμενων οικιακών αποβλήτων
επιτυγχάνεται με την ανακύκλωση υλικών πουεπιτυγχάνεται με την ανακύκλωση υλικών που
περιέχονται στα οικιακά απόβλητα, την ανάκτηση του
οργανικού κλάσματος καθώς και με την ανάκτηση
ενέργειας από την θερμική τους επεξεργασία.

Επιπλέον, όσον αφορά στην ποσότητα του βιοαποδομήσιμου
οργανικού κλάσματος των οικιακών αποβλήτων που διατίθεται 
σε χώρους διάθεσης (τα απόβλητα των κήπων και πάρκων χ ρ ς ης ( β η ή ρ
περιλαμβάνουν βιοαποδομήσιμα απόβλητα, όπως φύλλα, 
κλαδιά, κηπευτικά, κ.λπ.), πρέπει να καθορισθούν ποσοτικοί 
στόχοι καθώς και ο χρονικός ορίζοντας για την επίτευξή τους.
Για τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Υγειονομικής Ταφής, 1999/31/ΕΚ, την 
οποία τα κράτη μέλη όφειλαν να την έχουν ενσωματώσει στο 
νομοθετικό τους πλαίσιο μέχρι το 2001), θα πρέπει αυτό να 
μειωθεί, ποσοτικά και ποιοτικά, ως εξής: 
◦ στο 75% της ποσότητας που παράχθηκε κατά το έτος 1995, εντός 
πέντε (5) ετών από το έτος ισχύος της Οδηγίας (2006)

◦ στο 50% μετά από 8 χρόνια (2009)
◦ στο 35% μετά από 15 χρόνια (2016)
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Η περισυλλογή των πράσινων αποβλήτων από τους 
Δήμους όπως κλαδέματα που προέρχονται είτε από 
δημότες είτε από χώρους πρασίνου των Δήμων κατέληγανδημότες είτε από χώρους πρασίνου των Δήμων κατέληγαν 
σε μεγάλο ποσοστό σε σκυβαλότοπους. 
Με την πάροδο του χρόνου, τα πράσινα απόβλητα των 
Δήμων, άρχισαν να αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους 
είτε με την διάθεση τους στους δημότες του κάθε δήμου, 
είτε με την αξιοποίησης τους από τους δήμους για την 
παραγωγή θερμότητας, είτε τη διάθεση τους σε 
εγκεκριμένους φορείς για την παραλαβή αποβλήτων γ ρ μ ς φ ρ ς γ η ρ βή β ή
βιομάζας ξυλείας και την κομποστοποίηση τους.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και αφορούσε τα 
απόβλητα κλαδοξυλείας (2015) που προέρχονται απόαπόβλητα κλαδοξυλείας (2015) που προέρχονται από 
τους Δήμους της ελεύθερης Κύπρου οι μεγαλύτερες 
ποσότητες αποβλήτων κλαδοξυλείας εντοπίζονται στην 
Επαρχία Λευκωσίας οι οποίες ανέρχονται στις 14.130 
τόνους ετησίως. 
Οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες που προέρχονται από 
όλους τους Δήμους της Κύπρου, εκτιμήθηκαν στους 22.000 
τόνους ετησίως. ς η ς
Αναλυτικά το ισοζύγιο των εκτιμωμένων ποσοτήτων 
παρουσιάζονται στις  επόμενες διαφάνειες.
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Επαρχία Διαθέσιμες ποσότητες
τόνοι/έτος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(περιλαμβάνει τους Δήμους: Αγλαντζιά, Στρόβολο, Λατσιά, Γέρι,

14.130

Λευκωσία, Τσέρι, Αγιος Δομέτιος, Δάλι, Έγκωμη, Λακαταμιά)
ΛΑΡΝΑΚΑ
(περιλαμβάνει τους Δήμους: Αθηένου, Λειβάδια, Δρομολαξιά Μενεού,
Αραδίπου, Λεύκαρα, Λάρνακα)

1.291

ΛΕΜΕΣΟΣ
(περιλαμβάνει τους Δήμους: Άγιος Αθανάσιος, Γερμοσόγεια, Μέσα
Γειτονιά, Λεμεσός, Κάτω Πολεμίδια, Ύψωνας)

3.559

ΠΑΦΟΣ 715
(περιλαμβάνει τους Δήμους: Πόλης Χρυσοχούς, Πέγεια, Γεροσκήπου 
Πάφος)
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
(περιλαμβάνει τους Δήμους: Δερύνεια, Αγία Νάπα, Σωτήρα, 
Παραλίμνι)

2.035

ΣΥΝΟΛΟ 22.000
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Τα παραπροϊόντα που δημιουργούνται κατά τη 
βιομηχανική επεξεργασία ξύλου (τεμαχίδια
ξύλ ίδ λά ίδ ήξύλου, πριονίδι, πλάκες, ροκανίδια, πυρήνας 
ξύλου κτλ) παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για 
μοριοσανίδες και χαρτοπολτό. 
Σήμερα, αυτές οι πρώτες ύλες θεωρούνται 
επίσης και ως διαθέσιμη πηγή καυσίμου, 
ενδεχομένως και ως πρώτη ύλη παραγωγής 
έλλ Η ό φ ό β άζπέλλετς. Η ποσότητα προσφερόμενης βιομάζας 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο 
παραγωγής - η συνολική ποσότητα τέτοιων 
υπολειμμάτων στην Ε.Ε εκτιμάται κοντά στις 175 
TWh. 

Μια πιθανή πηγή για τη συλλογή των υπολειμμάτων 
βιομάζας είναι η τοπική βιομηχανία ξύλου, με το 
μεγαλύτερο δυναμικό να εντοπίζεται στον τομέα τωνμεγαλύτερο δυναμικό να εντοπίζεται στον τομέα των 
πριονιστηρίων. Ωστόσο, άλλοι κατασκευαστές προϊόντων 
ξύλου μεγάλης προστιθέμενης αξίας (όπως είδη 
ξυλουργείου, ξύλινα σπίτια, έπιπλα, παράθυρα, κα.) θα 
μπορούσαν να παρέχουν παραπροϊόντα ή υπολείμματα 
για ενεργειακή μετατροπή.
Η αναλογία των υπολειμμάτων στη συνολική ποσότητα 
του ξύλου που καταναλώνεται στα πριονιστήρια είναι ξ ρ ήρ
πολύ μεταβλητή. Εξαρτάται από την τεχνολογία που 
εφαρμόζεται (πριονοκορδέλες, δισκοπρίονα, παλινδρομικό 
πριόνι) και επίσης από τον τύπο των προϊόντων, την 
ποιότητα/ποσότητα της πρώτης ύλης και το χειρισμό 
αυτής.



21/9/2016

6

 
Αριστερά: προϊόντα – πλάκες κιβωτίων, κέντρο: απόβλητο – πριονίδι, 
δεξιά: απόβλητο  – τεμαχίδια ξύλου 

Οι μικρές μονάδες παραγωγής προϊόντων 
ξυλείας (μαζί με τις μικρές βιοτεχνικές) ξ ς ζ ς ρ ς β χ ς
στην Κύπρο υπολογίζονται περίπου στις 
700 (2012), σύμφωνα με ανεπίσημα 
στοιχεία του Συνδέσμου Ξυλουργικών 
Βιομηχανιών. 
Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, οι 
μονάδες αυτές επεξεργάζονται το ξύλο τομονάδες αυτές επεξεργάζονται το ξύλο, το 
οποίο προέρχεται κυρίως από εισαγωγή, 
με ξυλοσχιστικές μηχανές. 
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Η παραγωγή στερεών αποβλήτων από τις μονάδες αυτές 
περιλαμβάνει:
κομμάτια σωματίδια πριονίδι και ξέσματα ξύλου από τοκομμάτια, σωματίδια, πριονίδι και ξέσματα ξύλου από το 
κόψιμο, το πριόνισμα και τις άλλες διεργασίες 
παραγωγής προϊόντων ξυλείας. Τα κομμάτια αυτά 
χρησιμοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις για την 
παραγωγή μοριοσανίδων.
σκόνη, κομμάτια ξύλου, από τις διεργασίες επιφανειακής 
κατεργασίας και συντήρησης του ξύλου.
σωματίδια ξύλου και υπολείμματα κόλλας από τηνσωματίδια ξύλου και υπολείμματα κόλλας από την 
παραγωγή κοντραπλακέ και καπλαμά.
σωματίδια ξύλου και κόλλες από τα διάφορα στάδια 
παραγωγής μοριοσανίδων και άλλων προϊόντων ξύλου.

Το πριονίδι το οποίο αποτελεί το κυριότερο στερεό
απόβλητο που παράγεται από τις ξυλοσχιστικές
η α ές ρησ ο ο εί α εί ε ς βοηθη ό αύσ ομηχανές, χρησιμοποιείται είτε ως βοηθητικό καύσιμο
είτε στις Δασικές βιομηχανίες της Κύπρου.
Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία το συνολικό
δυναμικό από τα απορρίμματα ξυλείας το 2010
ανέρχονταν στους 12.649 t.
Από τους 12.649 t οι 1.971 κατέληξαν σε
αποτέφρωση, οι 1.687 ανακτήθηκαν και οι 8.991 tφρ η, ή η
αποτελούν διαθέσιμο δυναμικό το οποίο θεωρείται
μη επικίνδυνο και μπορεί να αξιοποιηθεί.
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Επαρχία Μονάδες 
παραγωγής

Ξυλείας 
(τόνοι)

Διαθέσιμη ποσότητα

αποβλήτων Ξυλείας 
(τόνοι)

Λευκωσία 274 2.478
Λάρνακα 115 1.036
Λ ό 210 1 821Λεμεσό 210 1.821
Πάφος 72 652

Αμμόχωστος 29 307
Σύνολο 700 6.294

Η γεωργική λιγνοκυτταρινούχα* βιομάζα 
ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο δυναμικό για χ χ γ ρ γ
ενεργειακή χρήση σε σχέση με τη δασική 
βιομάζα. 
Αυτό ειδικά συμβαίνει ιδιαίτερα σε 
Μεσογειακές Περιφέρειες της Νότιας 
Ευρώπης όπου καλλιέργειες όπως οι 
ελαιώνες και τα αμπέλια είναι εξαιρετικάελαιώνες και τα αμπέλια είναι εξαιρετικά 
συχνές.

*
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Η συνολική ποιότητα της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας 
από τον γεωργικό τομέα είναι σχετικά χαμηλή εξαιτίας 
της σχετικά μεγάλης περιεκτικότητας σε τέφρα Πρακτικάτης σχετικά μεγάλης περιεκτικότητας σε τέφρα. Πρακτικά, 
η περιεκτικότητα των κλαδεμάτων σε φλοιό είναι μεγάλη 
(όπως συμβαίνει γενικά στα κλαδιά), ενώ τα υπολείμματα 
εκρίζωσης, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία 
συγκομιδής, μπορεί να είναι επιμολυσμένα με σημαντικές 
ποσότητες χώματος. 
Η κύρια πρόληψη που πρέπει να λαμβάνεται όταν 
σχεδιάζεται η χρήση αγροτικών υπολειμμάτων είναι η χ ζ η χρή η γρ μμ η
επιλογή τεχνολογιών καύσης κατάλληλων για καύσιμα 
χαμηλής ποιότητας. Επομένως, η αναζήτηση εξοπλισμού 
θα πρέπει να στοχεύει σε τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται για τα δασικά υπολείμματα, τα οποία 
είναι καύσιμο αντίστοιχα χαμηλής ποιότητας.
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Τα γεωργικά απόβλητα προκύπτουν στην Κύπρο 
προέρχονται από διάφορες αγροτικές και κηπευτικές 
δ ό λ βάδραστηριότητες και περιλαμβάνουν : 
◦ υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών (στελέχη, κλαδιά, 
φύλλα, άχυρο, κλαδοδέματα κ.α.) και 

◦ επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων (υπολείμματα 
εκκοκκισμού βαμβακιού, πυρηνόξυλο, πυρήνες φρούτων 
κ.α.).

Η εκτίμηση του δυναμικού από τις γεωργικές 
δ ό ό φ ά δ θέ ή όδραστηριότητες όσο αφορά τη διαθέσιμή ποσότητα 
κλαδεμάτων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια 
αφού δεν υπάρχουν τα κατάλληλα διαθέσιμα 
στοιχεία. 

Η συνολική διαθεσιμότητα των ποσοτήτων που 
προέρχονται από τις αμπελοκαλλιέργειες και τις 
δε δρώδε ς αλλ έρ ε ες ε ηρεάζε α α όδενδρώδεις καλλιέργειες επηρεάζεται από : 
◦ τις ανταγωνιστικές χρήσεις τους από τους αγρότες 
που περιλαμβάνουν την καύση τους για τις ίδιες 
ανάγκες καθώς και το θάψιμο τους για βελτίωση 
των εδαφών.

◦ την δυσκολία συλλογής τους λόγο απουσίας οδικού 
δικτύου.

◦ η πρακτική που συνήθως εφαρμόζεται μέχρι τώρα 
με την καύση των υπολειμμάτων της στερεής 
βιομάζας στους αγρούς. 
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Το θεωρητικό δυναμικό στερεής βιομάζας που προέρχεται από 
αγροτικά υπολείμματα εκτιμήθηκε στους 301.261 τόνους. 
Αναλυτικά οι ποσότητες σε κάθε επαρχία παρουσιάζονται στο 

Επαρχία Ελαιώνες 
(t)

Οπωροφόρα 
(t)

Εσπεριδοειδή 
(t)

Αμπελια 
(t)

Σύνολο

Λευκωσία 36.933 7.226 8.648 12.656 65.462
Λάρνακα 24.758 2.212 4.530 1.920 33.420
Λεμεσό 17.901 8.923 11.046 51.938 89.808

α υ ι ά οι οσό η ες σε άθε ε αρχία αρουσιάζο αι σ ο
παρακάτω Πίνακα:

Πάφος 16.938 7.410 16.078 64.989 105.415
Αμμόχωστος 4.361 510 2.245 40 7.156
Σύνολο 100.890 26.281 42.547 131.543 301.261

Σχετική μελέτη για την αξιοποίηση της 
βιομάζας στην Κύπρο (Σχέδιο Δράσης β ζ ς η ρ χ ρ ης
Βιομάζας για την Κύπρο) έδειξε ότι η 
συνολική διαθέσιμη ποσότητα στερεής 
βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα 
(δενδρώδης καλλιέργειες) ανέρχεται στις 
102.047 τόνους.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Βιομάζας τοΣύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Βιομάζας το 
25% εκτιμάται να είναι διαθέσιμο μέχρι το 
2020 (25.500 τόνοι).
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Επαρχία Ελαιώνες  Οπωροφόρα  Εσπεριδοειδή  Αμπελια  Σύνολο
(t) (t) (t) (t)

Λευκωσία 2.120 394 3.689 7.379 13.582

Λάρνακα 1.421 121 1.932 1.122 4.596

Λεμεσό 1.028 487 4.709 30.273 36.497

Πάφος 972 404 6.855 37.882 46.113

Αμμόχωστος 250 28 957 23 1.258

Σύνολο 5.791 1.434 18.142 76.679 102.046



21/9/2016

13

Συνήθως περιορίζεται στις περιοχές όπου 
εντοπίζονται τα κρατικά Δάση. 
Αναφορικά με τις ποσότητες κλαδοξυλείας ή 
ελαττωματικής ξυλείας που πωλήθηκε από το 
Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως 
καυσόξυλα ή για παραγωγή κάρβουνων κατά 
την περίοδο 2002-2012, σε παγκύπριο επίπεδο, 

ί ύξ 2012 όπαρατηρείται αύξηση το 2012, ωστόσο οι 
διαθέσιμες αυτές ποσότητες επηρεάζονται και 
από άλλους παράγοντες (π.χ. πυρκαγιές).
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Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Δασών, εκτιμήθηκε 
η μέση ετήσια ποσότητα που εξάγεται από τα κρατικά 

Σύνολο (t) Μερικώς Ελαττωματική

Περιφέρεια Λευκωσίας 445 35,4

δάση και ανέρχεται στους 1755 τόνους (εκτίμηση για τα 
έτη 2010,2011,2012). Η μερικώς ελαττωματική ξυλεία 
εκτιμήθηκε στους 354,8 τόνους.

Περιφέρεια Τροόδους 953 264

Περιφέρεια Πάφου 357 55,4

ΣΥΝΟΛΟ 1.755 354,8

Η αγορά πέλλετ ξυλείας παρουσιάζει σημαντική 
εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. 
Το 2010 η παγκόσμια παραγωγή έφτασε τα 14.3 
εκατομμύρια τόνους και η κατανάλωση τους 13 5εκατομμύρια τόνους και η κατανάλωση τους 13,5 
εκατομμύρια τόνους.
Επίσης, η δυναμικότητα μονάδων παραγωγής πέλλετ
αυξάνεται καθώς και το μέσο μέγεθος τους. Η 
δυναμικότητα των μονάδων ανήλθε στους 28 
εκατομμύρια τόνους το 2010, 22% αυξημένη σε σχέση 
με το 2009. 
Η μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής παρατηρείται 
στη Βόρεια Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά) 
και τη Ρωσία, ακολουθούμενη από παραδοσιακές 
χώρες παραγωγής πέλλετ στην Ευρώπη όπως η 
Γερμανία, η Σουηδία και η Αυστρία.  
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Η ΕΕ έχει αναπτυχθεί ως η μεγαλύτερη αγορά για τα 
πέλλετς ξυλείας με κατανάλωση περίπου 12 
εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2011. 
Σήμερα, υπάρχουν περίπου 670 μονάδες παραγωγής 
πέλλετς στην Ευρώπη και αυτό ο αριθμός αυξάνεται 
συνεχώς λόγω της αυξανόμενης οικιακής ζήτησης 
ως αποτέλεσμα των Ευρωπαϊκών πολιτικών και 
πρωτοβουλιών για την περαιτέρω αξιοποίηση της 
βιομάζας ξυλείας. 
Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το 2020 η ζήτηση θαΟι προβλέψεις δείχνουν ότι το 2020 η ζήτηση θα 
ανέλθει στα 35 εκατομμύρια μετρικούς τόνους για τη 
Δυτική Ευρώπη και περίπου 50-80 εκατομμύρια 
μετρικούς τόνους για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Καύσιμο πέλλετ (1000 μετρικούς τόνους)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012c 2013c

Παρα ή 3 520 5 782 6 294 6 669 9 241 10 000c 11 000 12 000Παραγωγή 3.520 5.782 6.294 6.669 9.241 10.000c 11.000 12.000

Εισαγωγές 800 900 1.250 1.771 2.610 3.226 4.000 5.000

Εξαγωγές 50c 50c 50c 64 72 68 100 100

Κατανάλωση 4.603 6.028 7.021 9.000c 9.817 12.000 15.000 18.000

Περίσσευμα ‐ 604 1.077 453 2.415 3.573 3.473 2.373

Αριθμός 
εγκαταστάσεων

‐ ‐ ‐ 499 ‐ 670c ‐ ‐

Δυναμικότητα

Χρήση Δυναμικότητας 
(%)

53 67 56 49 62 63 65 67



21/9/2016

16



21/9/2016

17



21/9/2016

18

Το κόστος του καύσιμου πέλλετ διαφέρει από κράτος σε 
κράτος και οι βασικότεροι παράμετροι που το επηρεάζουν 
είναι:είναι:
Διαθεσιμότητα τοπικής παραγωγής
Διαθεσιμότητα πρώτων υλών για την παραγωγή πέλλετ
Εισαγωγές και εξαγωγές
Ανάπτυξη αγοράς σε λέβητες και σόμπες λέβητα
Τιμή πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου
Βιοτικό επίπεδο
Ζήτηση πέλλετ
Ανταγωνιστικότητα αγοράς πέλλετ
Τρόπος διανομής και ποσότητες αγοράς
Κλιματολογικά δεδομένα και ζήτηση θερμότητας
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Τελική 
διάθεση

2007 2008 2009 2010

Σουηδία Λιανική 299 €/τόνο 299 €/τόνο 332 €/τόνο 335 €/τόνο

δ ή / ό / ό / ό / όΧονδρική 261 €/τόνο 261 €/τόνο 299 €/τόνο 300 €/τόνο

Γερμανία 202 €/τόνο 208 €/τόνο 223 €/τόνο 227 €/τόνο

Αυστρία 199 €/τόνο 181 €/τόνο 205 €/τόνο 206 €/τόνο

Δανία Λιανική 217 €/τόνο 214 €/τόνο 214€/τόνο 216 €/τόνο

Χονδρική 157 €/τόνο 161 €/τόνο 165 €/τόνο 166 €/τόνο

Φινλανδία 160 €/τόνο 192 €/τόνο 224 €/τόνο 240 €/τόνο

Ιταλία 170‐210 
€/τόνο

170‐250 
€/τόνο

160‐250 
€/τόνο

Βέλγιο Λιανική

Χονδρική 207 €/τόνο 216 €/τόνο

Γαλλία Λιανική 255 €/τόνο 205 €/τόνο 210 €/τόνο

Χονδρική με 
παράδοση

185 €/τόνο 175 €/τόνο 155 €/τόνο

Ολλανδία Λιανική 
(μικροί σάκοι)

233 €/τόνο 239 €/τόνο 232 €/τόνο 298 €/τόνο
(μικροί σάκοι)
Λιανική 
(μεγάλοι 
σάκοι)

192 €/τόνο 203 €/τόνο 196 €/τόνο 242 €/τόνο

Χονδρική 142 €/τόνο 185 €/τόνο 171 €/τόνο 204 €/τόνο
Ρωσία Χρήση 50‐60 €/τόνο 50‐60 €/τόνο 50‐60 €/τόνο 50‐60 €/τόνο

Εξαγωγή 100‐115 
€/τόνο

100‐115 
€/τόνο

100‐115 
€/τόνο

100‐115 
€/τόνο

Ισπανία 125 €/τόνο 130 €/τόνοΙσπανία 125 €/τόνο 130 €/τόνο
Πορτογαλία Λιανική 170 €/τόνο 180 €/τόνο 165 €/τόνο

Χονδρική 162 €/τόνο 170 €/τόνο 150 €/τόνο
Ουκρανία 70‐100 €/τόνο 80‐160 €/τόνο
Λετονία 180 €/τόνο 160 €/τόνο
Εσθονία 190 €/τόνο 200 €/τόνο
Λιθουανία 150 €/τόνο 160 €/τόνο
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Περίπου 20 εταιρείες ασχολούνται με την εμπορία
τζακιών, ενεργειακών εστιών, εστιών βιοαιθανόλης,
σόμπες/λέβητες ξύλου και σόμπες/λέβητες πέλλετ
στην Κύπρο.
Παρόλα αυτά μόνο 6 από αυτές τις εταιρείες διαθέτουν
σόμπες ή λέβητες πέλλετ. Για την καύσιμη ύλη πέλλετ
μέχρι σήμερα μόνο 2 εταιρίες προμηθεύουν τους
πελάτες τους με εισαγόμενα πέλλετ κυρίως από Ιταλία.
Η μη διαθεσιμότητα της καύσιμης ύλης αποτελεί
περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς
σε σόμπες και λέβητες πέλλετ που μέχρι σήμεραμ ς βη ς μ χρ ήμ ρ
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Για αυτό το λόγο, 2-3 εταιρείες προτίθενται
βραχυπρόθεσμα να εισάξουν ποσότητες καύσιμού
πέλλετ για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.

Από στοιχεία που παραχωρήθηκαν από το 
Τμήμα Τελωνείων της Κυπριακής ή ης ρ ής
Δημοκρατίας, ο αριθμός των εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται με τις εισαγωγές 
καυσόξυλων, μπρικετών και πέλλετς ήταν 
το 2012, 93 εταιρείες. 
Ο αριθμός των απασχολούμενων καθώς 
και οι εισαγόμενες ποσότητες δίνονταικαι οι εισαγόμενες ποσότητες δίνονται 
στην επόμενη διαφάνεια.
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Το κόστος λιανικής πώλησης των 
καύσιμων πέλλετς από τις εταιρίες που ς ς ρ ς
έχουν ήδη εμπλακεί με την εμπορία τους 
ανέρχεται στα 6 € περίπου για κάθε 
συσκευασία των 15 kg
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 
(περίπου 400 € τον τόνο). 
Τοπική παραγωγή πέλλετς στην Κύπρο δενΤοπική παραγωγή πέλλετς στην Κύπρο δεν 
υπάρχει.

Ενεργειακό 
περιεχόμενο 
(MWh/ton)

Απόδοση 
λέβητα (%)

Τιμή 
καυσίμου 
(€/ton)

Κόστος 
παραγόμενης 
θερμότητας(MWh/ton) (€/ton)

Κύπρος 2013

θερμότητας

(€/MWh)

Πετρέλαιο 
θέρμανσης

11,2 82‐92 1.274 124 ‐ 139

Υγραέριο 13 1 85‐93 850 69‐76Υγραέριο 13,1 85‐93 850 69‐76

Πέλλετ 4,7‐5,2 81 ‐ 91 320 68‐84
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Τύ θέ Π ό (%)Τύπος θέρμανσης  Ποσοστό (%)
Κεντρική θέρμανση 29,2
Ηλιακή κεντρική θέρμανση 0,1
Αντλίες θερμότητας 0,0
Συσκευές κλιματισμού ζεστού αέρος 16,9
Θερμοσυσσωρευτές ΑΗΚ 4,8
Τζάκι 7,3
Θερμάστρα (κινητή) 39 3Θερμάστρα (κινητή) 39,3
Σόμπα (μη μετακινούμενη μεταλλική) 0,6
Καθόλου χρήση θέρμανσης 1,6

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία ‐ Έρευνα για την τελική κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά το 2009.
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Ο τρόπος θέρμανσης σε κτίρια κατοικίας διαφέρει κατά 
γεωγραφική περιοχή, όπως για παράδειγμα η χρήση του 
τζακιού είναι μεγαλύτερη στις ορεινές κοινότητεςτζακιού είναι μεγαλύτερη στις ορεινές κοινότητες. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας «Δυναμικό, προέλευση και 
χρήσεις βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση 
των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων» που διενεργήθηκε το 2012 και 
χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, 
καταδεικνύουν ότι το 2011 η βιομάζα αποτελεί την κύρια 
πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των ηγή ργ ς χρη μ γ η ρμ η
οικιστικών κτηρίων στις ορεινές κοινότητες καθώς 35% 
των νοικοκυριών χρησιμοποιούν παραδοσιακό τζάκι, 4% 
χρησιμοποιούν ενεργειακό τζάκι, 6% χρησιμοποιούν 
θερμάστρα ξύλου και 2% χρησιμοποιούν λέβητα ξύλου. 

Η εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού με 
χρήση βιομάζας τύγχανε επιχορήγησης χρή η β ζ ς γχ χ ρήγη ης
από τα Σχέδια Χορηγιών του Ειδικού 
Ταμείου για την περίοδο 2007-2010. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας 
Ενέργειας που παρουσιάζονται στην 
επόμενη διαφάνεια, έχουν επιχορηγηθεί 
1 229 ενεργειακά τζάκια με το συνολικό1.229 ενεργειακά τζάκια με το συνολικό 
χορήγημα να ανέρχεται περίπου στα 
€4.000.000. 
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Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας - Σχέδιο χορηγιών για ΑΠΕ/ ΕΞΕ

Επί του παρόντος, στην Κύπρο 
υπάρχουν περισσότερες από 
160 εταιρείες που ρ ς
ασχολούνται ενεργά με τον 
τομέα των ΑΠΕ. 
Η αγορά των ΑΠΕ στην Κύπρο 
αποτελείται κυρίως από τις 
τοπικές επιχειρήσεις. 
Λίγες είναι οι ξένες εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται 
σοβαρά στην Κύπρο, κυρίως β ρ η ρ , ρ ς
με την εγκατάσταση μεγάλων 
ανεμογεννητριών και 
μελλοντικών ηλιοθερμικών
πάρκων.
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Πηγή: Τμήμα 
Τελωνείων 2016

Το 2015 υπήρχε σε εφαρμογή το Σχέδιο 
Χορηγιών Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω για ρηγ ξ β ζ γ
κατοικίες και επιχειρήσεις.
Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο Σχέδιο 
Χορηγιών
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Οδηγία  2002/91/ΕΚ  για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων
Άρθρο (1) Στόχος
η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εντός της Κοινότητας 
λ βά όψ ξ έ λ λ έ έ θήλαµβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές κλιµατολογικές και τις τοπικές συνθήκες, 
καθώς και τις κλιµατικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση 
κόστους/οφέλους.
θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν: 

A. το γενικό πλαίσιο για µια µεθοδολογία υπολογισµού της ολοκληρωμένης 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

B. την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων 
κτιρίων

C. την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση µεγάλων
υφισταµένων κτιρίων στα οποία γίνεται µεγάλης κλίµακας ανακαίνιση

D. την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και 
E. την τακτικήεπιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιµατισµού

κτιρίων και, επί πλέον, µια αξιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των 
οποίων οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών.

53

• Σημασία του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

• Να δίνει στους υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές 
τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο ή περισσότερων 

ή βά έ έακινήτων με βάση συγκριτικές τιμές που 
χαρακτηρίζουν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου

54
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Πληροφορίες που 
παρέχονται από το 
πιστοποιητικόπιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης 
που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για 
σκοπούς σύγκρισης
◦ Ενεργειακή κλάση
◦ Κατανάλωση 
πρωτογενούς 
ενέργειας ανά 
τετραγωνικό

◦ Λόγος σε σχέση με το◦ Λόγος σε σχέση με το 
κτίριο αναφοράς

◦ Εκπομπές CO2
◦ Μερίδιο ΑΠΕ
◦ Ενέργεια από ΑΠΕ

55

Νόμος 210 (Ι) 2012
Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ
Τ ί Ν 142 (Ι)/2006 Ν 30(Ι)/2009Τροποποιητικοί Ν.142 (Ι)/2006 και Ν.30(Ι)/2009

Βασικές πρόνοιες
Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου μεριμνά για την έκδοση Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για 

I. Νέα κτίρια
II Νέα ή υφιστάμενα κτίρια που πωλούνταιII. Νέα ή υφιστάμενα κτίρια που πωλούνται
III. Νέα ή υφιστάμενα κτίρια που ενοικιάζονται
IV. Κτίρια με επιφάνεια > 500 τ.μ. που χρησιμοποιούνται από δημόσια αρχή 

και είναι επισκέψιμα από το κοινό

56
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Κάθε νέο κτίριο ή κτίριο που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλη κλίμακας θα 
πρέπει

I. Να πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης
II. Να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τουλάχιστο Β
III. Σε περίπτωση αντικατάστασης, τοποθέτησης ενός στοιχείου του κτιρίου 

που συνιστά μέρος του κελύφους θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις 
ελαχίστης ενεργειακής απόδοσης

Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας
I. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να αποτελούν 

κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας,
II. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες 

αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

57

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
I Εκδίδονται από ειδικευμένουςI. Εκδίδονται από ειδικευμένους 

εμπειρογνώμονες 
II. 10ετής ισχύς
III. Περιλαμβάνει συστάσεις για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης

Επιθεώρηση λεβήτων και κλιματιστικών
I. Λέβητες με ισχύ από 20 KW μέχρι 100 kw

τυγχάνουν ρύθμισης ελέγχου επιθεώρησης σε 
τακτά χρονικά διαστήματα Για λέβητες μετακτά χρονικά διαστήματα. Για λέβητες με 
ισχύς >100 kW το χρονικά διάστημα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη και τα 
τέσσερα έτη για λέβητες αερίου.

II. Συστήματα κλιματισμού >12 kW ή 50 kW 
αθροιστικά τυγχάνουν ρύθμισης ελέγχου 
επιθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

58
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Ποια κτίρια εξαιρούνται από Νόμο 210 (Ι) 2012;
I. Τμήματα ή σύνολο βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιρίων ή αποθηκών, 

για τα οποία δεν χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση τωνγια τα οποία δεν χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των 
εσωτερικών κλιματικών συνθηκών και χρησιμοποιούνται για αμιγώς 
βιομηχανική, βιοτεχνική ή αποθηκευτική χρήση. Βοηθητικοί χώροι 
συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων 
για τους οποίους χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των 
εσωτερικών κλιματικών συνθηκών που αποτελούν μέρος των υπό 
αναφορά κτιρίων

II. Αγροτικά μη κατοικήσιμα από ανθρώπους κτίρια τα οποία έχουν 
χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις ή χρησιμοποιούνται σε τομέα που 
καλύπτεται από ειδική συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση.

III. Μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 
τετραγωνικών μέτρων.

59

Η πλειοψηφία των κτιρίων στην Κύπρο τα 
οποία έχουν κατασκευαστεί πριν το 2000 χ ρ
δεν έχουν καθόλου θερμομόνωση
Κτιριακό απόθεμα της Κύπρου

Έτος κατασκευής Αριθμός νοικοκυριών

Πριν το 1945 12.735
1946‐1960 18.237
1961‐1970 20.288
1971‐1980* 51.644
1981‐1990 62.278
1991‐1995 31.103
1996‐2001 25.393
2001‐2008 75.000
2008‐2011 136.058
Σύνολο 432.736

[Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
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Το Σχέδιο Χορηγιών «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» 
είναι για ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ κτίρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Λέβητες πετρελαίου, υγραερίου υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης (>92%).ργ ής ης
Λέβητας βιομάζας
Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης > Α+
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Αντλίες θερμότητας (Γεωθερμικές ή 
αεροθερμικές)ρ ρ ς
Ηλιακά συστήματα για συνεισφορά στη 
θέρμανση

Α. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων ή 
κτιριακών μονάδων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, για 
ί ξ ή ί ά

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 2η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή για εξοικονόμηση 
ενέργειας τουλάχιστον 40% σε σχέση με τη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας πριν την αναβάθμιση. 
Β. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων που 
χρησιμοποιούνται ως Κατοικίες για να γίνουν Κτίρια με 
Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. 

Γ. Εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, 
σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως 
μόνιμες κατοικίες ευάλωτων ή ευπαθών καταναλωτών. 

Το Σχέδιο καλύπτει δράσεις από την 1/1/2014
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Μελέτες – Αγορά Υπηρεσιών: 
i Έ δ ΠΕΑ ά

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 2η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

i. Έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων. 

Αγορά Εξοπλισμού: 
ii. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής
iii. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων 
iv. Αντικατάσταση παραθύρων
v. Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής 
ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης
vi Αγορά και εγκατάσταση Αεροθερμικής Γεωθερμικής ή

Υποχρεωτικά 
τα 2 από τα 3 

μέτρα

vi. Αγορά και εγκατάσταση Αεροθερμικής, Γεωθερμικής ή 
Υδροθερμικής αντλίας ψηλής ενεργειακής απόδοσης
vii. Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή αντικατάσταση 
ηλιακών πλαισίων ή/και κυλίνδρου ζεστού νερού. 
viii. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για 
θέρμανση ή/και ψύξη χώρου. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ix. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
2η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

x. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο 
αποδοτικούς σε σχέση με τους υφιστάμενους λαμπτήρες του κτιρίου. 
xi. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης 
ενέργειας. 
xii. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμότητας υψηλής απόδοσης. 
xiii. Αγορά και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών
xiv. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής 
μετακινούμενης σκίασης. 
xv Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής σταθερήςxv. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής σταθερής 
σκίασης. 
xvi. Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου 
τύπου χωρίς αεραγωγούς ψηλής ενεργειακής απόδοσης

Σημείωση : .
Η δαπάνη (i) δύναται να επιχορηγηθεί μόνο εάν συνδυαστεί με 
τουλάχιστον μία από τις υπόλοιπες επιλογές (ii) – (xv). 
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ΕΠΙΛΟΓΗ Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 50% επί του 
λ ύ έ ϋ λ ύ ό

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 2η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. 
Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους 
καταναλωτές, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης θα αυξάνεται 
σε 75%. 
Το ποσό χορηγίας για ενεργειακή αναβάθμιση κάθε κτιρίου δύναται 
να ανέλθει μέχρι €15,000 ενώ κάθε κτιριακής μονάδας μέχρι €10.000. 
Σε περίπτωση που θα εγκατασταθεί και σύστημα θέρμανσης/ψύξης 
χώρου με ΑΠΕ, το ποσό χορηγίας δύναται να αυξηθεί κατά €10,000. 

Σημείωση:Σημείωση: 
Στις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, το 
μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €10.000 πολλαπλασιαζόμενο με τον 
αριθμό των κτιριακών μονάδων που περιλαμβάνονται στην 
πολυκατοικία (π.χ. πολυκατοικία με 6 διαμερίσματα: μέγιστο ποσό 
χορηγίας 6Χ€10.000 = €60.000, αυξανόμενο σε €120.000 σε 
περίπτωση που θα εγκατασταθεί και σύστημα θέρμανσης/ψύξης 
χώρου με ΑΠΕ που θα καλύπτει όλες τις κτιριακές μονάδες.

ΕΠΙΛΟΓΗ Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΣΜΚΕ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75%

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 2η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ης ημ ς χρημ η ης
επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
πρότασης. Το ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι 
€25,000 για κάθε κτίριο. 

Σημείωση: 
Στις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
πολυκατοικιών, το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι 
€20,000 πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των 
κτιριακών μονάδων που περιλαμβάνονται στην 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΠ  366/2014 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΠΟΛΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΌ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΑ ΦΒ ΔΕΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
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ΕΠΙΛΟΓΗ Γ. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% 
επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 2η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
πρότασης. Το ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι: 

- €2500 ευρώ για κάθε μία από τις δαπάνες (ii), (iii) και 
(iv) και 
- €750 ευρώ για την δαπάνη (vii) 

69

Εγκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Ανθή Χαραλάμπους

εγκαταστατών λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας (Κατηγορία Γ)
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εισαγωγή στο Νομοθετικό Πλαίσιο

Ανθή Χαραλάμπους
Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ)
MSc Περιβαλλοντική Μηχανική, ΜΒΑ
P.Dip Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Διαχείριση Ενέργειας
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Τα βασικά ενεργειακά προβλήματα που διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή πολιτική:
• Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία αντανακλάται στην
άνοδο της μέσης καταγεγραμμένης θερμοκρασίας,

• http://www eea europa eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-• http://www.eea.europa.eu/data and maps/indicators/global and european
temperature/global-and-european-temperature-assessment-4

• Το ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά την ενεργειακή 
εξάρτηση της ΕΕ από το εξωτερικό, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 
50% περίπου της ενέργεια που καταναλώθηκε το 2004 και περίπου στο 70% 
το έτος 2030 εάν διατηρηθούν οι πραγματικές τάσεις κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων.

• Το ενδεχόμενο πολιτικών διαφορών με ορισμένους από τους βασικούς 
ενεργειακούς εταίρους της ΕΕ, όπως η Ρωσία, εγείρει το ερώτημα της 
ενεργειακής ανεξαρτησίας εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτώνενεργειακής ανεξαρτησίας εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών.

• Η αύξηση της τιμής της πρωτογενούς ενέργειας, κυρίως της τιμής του 
πετρελαίου, η οποία επαναφέρει το ενδεχόμενο πρόκλησης εξωγενών 
κλονισμών στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα.

• Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

Θέματα που αφορούν το κεφάλαιο της ενέργειας στο κοινοτικό 
δίκαιο

• Εσωτερική αγορά ενέργειας 
• Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη 
• Ενεργειακή αποδοτικότητα 
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
• Φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων 
• Πυρηνική ενέργεια 
• Διευρωπαϊκά δίκτυα Ενέργειας  
• Συνεργασία με τρίτες χώρες 
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• Οδηγία για την προώθηση της Ενέργειας που 

Ευρωπαϊκές οδηγίες

ς ς
παράγεται από ΑΠΕ (2009/28/ΕΚ)

• Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση κατά την τελική 
χρήση (2012/27/ΕΕ)

• Οδηγία για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού (2009/125/ΕΚ)

• Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
(2010/31/ΕΕ)

• Οδηγία για τους κανόνες εσωτερικής αγοράς• Οδηγία για τους κανόνες εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας (2009/72/ΕΚ)

Παρατηρούμενες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή 
σε περιοχές της ΕΕ

Βόρεια Ευρώπη
Αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο
Μείωση της χιονόπτωσης
Αύξηση της ροής των ποταμών από το λιώσιμο των 
πάγων
Μείωση των εκταρικών αποδόσεων
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις ανάγκες 
θέρμανσης
Αύξηση του θερινού τουρισμού
Αύξηση κινδύνου για καταστροφές από χειμερινές

Αρκτική
Αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από 
τον παγκόσμιο μέσο όρο
Μείωση του ποσοστού κάλυψης με πάγο των 
θαλασσών
Αύξηση του κινδύνου για μείωση της 
βιοποικιλότητας
Εντατικοποίηση της αλιείας και 
εκμετάλλευσης των πηγών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου
Β δ ή Ε ώ

Κεντρική και ανατολική Ευρώπη
Αύξηση των θερμών ακραίων 
θερμοκρασιών
Μείωση της βροχόπτωσης κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού
Αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων

Ορεινές περιοχές 
Αύξηση της θερμοκρασίας
Μετανάστευση ειδών
Εξαφάνιση ειδών
Διάβρωση εδαφών

Αύξηση κινδύνου για καταστροφές από χειμερινές 
καταιγίδες Βορειοδυτική Ευρώπη

Αύξηση της χειμερινής βροχόπτωσης
Αύξηση της ροής των ποταμών
Μετανάστευση ειδών
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για 
τις ανάγκες θέρμανσης
Αύξηση κινδύνου για πλημμύρες ποτάμια 
και θαλάσσιες περιοχές
Παραθαλάσσιες περιοχές
Αύξηση του επιπέδου της 
στάθμης  της θάλασσας
Αύξηση της επιφανειακής 
θερμοκρασίας των υδάτων
Αύξηση της οξύτητας των

Περιοχή της Μεσογείου
Αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον 
Ευρωπαϊκό μέσο όρο
Μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης
Μείωσης της ετήσιας ροής ποταμών
Αύξηση του κινδύνου για μείωση της 
βιοποικιλότητας
Αύξηση κινδύνου της ερημοποίησης

Αύξηση των αναγκών σε νερό για τη γεωργία
Μείωση των εκταρικών αποδόσεων στη γεωργία
Αύξηση των κινδύνων για πυρκαγιές
Αύξηση της εμφάνισης κυμάτων καύσωνα
Μείωση του δυναμικού υδροδυναμικής ενέργειας

Αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων
Αύξηση της πιθανότητας πυρκαγιών 
των δασών
Μείωση της οικονομικής αξίας των 
δασών

Αύξηση της οξύτητας των 
ωκεανών
Μετανάστευση ειδών
Αλλαγές στο φυτοπλαγκτόν
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Ε ή

Ενοποιημένη 
ευρωπαϊκή Ενεργειακή 

Ασφάλεια

ρ ή
αγορά 

ενέργειας
Βελτίωση της 
ενεργειακής 
απόδοσης

Μείωση των 
ανθρακούχων 
εκπομπών

Έρευνα, καινοτομία 
και 

ανταγωνιστικότητα
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-20% 20%
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μείωση 
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20% 
μερίδιο 
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20% 
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ενεργειακής 
απόδοσης

ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις

μέχρι το

2020

20% μείωση 20% μερίδιο 20% βελτίωση 20% μείωση 
των εκπομπών 

αερίων 
θερμοκηπίου

20% μερίδιο 
ανανεώσιμων 

πηγών 
ενέργειας

β η
της ενεργειακής 
αποδοτικότητας
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◦ 40% μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
◦ Τουλάχιστον 27% μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική 
ενεργειακή κατανάλωση (δεσμευτικός σε 
επίπεδο ΕΕ και όχι κ-μ).
◦ Τουλάχιστον 27% εξοικονόμηση ενέργειας σε 
σχέση με το σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης.
Στόχος για το 2050: χ ς γ
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 80-95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο 
Ενεργειακός Χάρτης Πορείας 2050 δείχνει πώς 
μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Παραγωγή ηλεκτρισμού
Ηλεκτρική ισχύς παράγεται κυρίως από την υδροϊσχύ, την αιολική
ενέργεια και τη γεωθερμία. Επίσης μπορεί να παραχθεί από τη βιομάζαργ η γ ρμ ης μ ρ ρ χ η β μ ζ
με καύση, τα ηλιακά θερμικά και τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα
κύματα και τις παλίρροιες.

Μεταφορές
Οι μεταφορές απαιτούν ενέργεια «υψηλής ποιότητας» και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τρένων. Υγρά και αέρια βιοκαύσιμα
(βιοαιθανόλη, βιοαέριο, βιοντίζελ), καθώς και το Η2.

Θερμότητα ή/και ψύξη
ό ή θ ί ί θ ί ύΘερμότητα υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να παραχθεί με καύση της

βιομάζας και των βιοκαυσίμων καθώς και με συγκεντρωτικά συστήματα
ηλιακών συλλεκτών. Χαμηλής θερμοκρασίας θερμότητα μπορεί να
παραχθεί από ηλιακούς συλλέκτες, γεωθερμία και καύση απορριμμάτων.
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2014 τελική 
κατανάλωση 

ενέργειας της ΕΕ

Επιμέρους στόχοι ΑΠΕ 
για το 2020 και 

συνεισφορά το 2014
Στόχος 2020: 

Στόχος 
μεριδίου ΑΠΕ 
για το 2020 
στην τελική

Θέρμανση 
ψύξη
46%

Μεταφορές
30%

2014: 17%

2014: 6%

χ ς
21%

Στόχος 2020: 
10%

Στόχος 2020:

στην τελική 
κατανάλωση 
ενέργειας

2014: 
15.3%

2020: 20%

Ηλεκτρισμός 
24% 2014: 26%

Στόχος 2020: 
34%

2008 675.570

2010

2012

1.146.560

1.218.230

2014 1.148.050
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Πηγή: Βάση ενεργειακών δεδομένων Ενεργειακού Γραφείου 
(στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
παραχωρήθηκαν από την ΑΗΚ)
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Συγκεκριμένα η Κύπρος έχει θέσει στόχους μέχρι το 2020:
21% μείωση των εκπομπών από τις εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Εμπορίας Εκπομπών (ETS) οι 
3 μονάδες της ΑΗΚ το τσιμεντοπιειο και 8 κεραμοποιεία3 μονάδες της ΑΗΚ, το τσιμεντοπιειο και 8 κεραμοποιεία 
και 5% μείωση για τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται 
στο (ETS) νοικοκυριά, γεωργία κλπ
13% συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας
10% εξοικονόμηση ενέργειας για την περίοδο 2008-2016.
Αύξηση των δαπανών για έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη σε 1% του ΑΕΠ από 0,45% του ΑΕΠ που είναι 
ήσήμερα
Μείωση του ποσοστού ανεργίας 
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Συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική χρήση 
ενέργειας κατά 13%ενέργειας κατά 13%,
Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή 
κατανάλωση των οδικών μεταφορών 
κατά 10%,
Μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 5% σε σχέση με το

87

θερμοκηπίου κατά 5% σε σχέση με το 
2005, για τις κατηγορίες εκτός πεδίου 
εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του 
Θερμοκηπίου.http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_pla

n_en.htm

Η νομοθεσία είναι μέσα στα πλαίσια 
εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής ρ ης η ρ ξη ης ρ ής
Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 2009/28/ΕΚ" 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου του 
2009,για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
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Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 

( ( ) )2013 (Ν.112(Ι)/2013)

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 
(Ν.121(Ι)/2015)

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2015 
(Ν.157(Ι)/2015)

Κάθε κράτος μέλος έχει ένα στόχο που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το μερίδιο της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση του για το 2020. Ο στόχος αυτός 
συνάδει με στόχο τη συνολική «20-20-20 »για την 
Κοινότητα. 

Επιπλέον, το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών ς ς
πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα μέχρι 
το 2020. 



21/9/2016

46

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν εθνικά σχέδια δράσης τα 
οποία καθορίζουν το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

έ λώθ φ έ θώ
ζ ς ς ς

πηγές που καταναλώθηκε στις μεταφορές, καθώς και στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, για το 2020.
Αυτά τα σχέδια δράσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
επιπτώσεις των άλλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας (η μεγαλύτερη είναι η μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας, η λιγότερη ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να ανταποκριθεί στο στόχο). 
Τα σχέδια αυτά θα καθορίζουν επίσης διαδικασίες για τη 
μεταρρύθμιση του σχεδιασμού και των συστημάτων ρρ η χ η
τιμολόγησης και την πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας, την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. 

Για την περίπτωση της 
Κύπρου, η Οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές μ ς ηγ ς
ενέργειας 2009/28/EK, 
καθορίζει ως δεσμευτικό 
στόχο, το 13% της τελικής 
ενεργειακής 
κατανάλωσης να 
προέρχεται από ΑΠΕ έως 
το 2020.
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Εθνικοί στόχοι για το μερίδιο ΑΠΕ στην Κύπρο 
ανά τομέα
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95

Ανανεώσιμες 
Πηγές 
Ενέργειας  9%

Μερίδιο ΑΠΕ στην Κύπρο ανά τύπο
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Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων ΠολιτώνΕνεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Tel. +357 22667716

+357 22667726
Fax: +357 22667736

anthi.charalambous@cea.org.cy 
http://www.cea.org.cy/build-up-skills-p // g y/ p

we-qualify/

"Ενεργειακό Γραφείο"
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