Τυπολογία
Κτιριακού
Αποθέματος
στην Κύπρο

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Μάιος 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ .......................................................................................................................... 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................................. 4
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ .............................................................................. 8
ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.................................................................................................................................. 8
ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ .......................................................................................................................... 11
ΈΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ........................................................................................................... 13
ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΈΡΓΑ .................................................................................................................. 14
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ .......................................................................................... 14
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ .......................................................................................... 17
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ................................................................................. 17
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ............................................................................................................................ 18
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ .................................................................................... 21
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ..................................................................................................... 22
ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ .......................................................................................... 23
ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ .............................................................. 25
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................................... 25
ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ............................................. 25
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ............................................................................... 28
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................................... 28
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ............................................................................................. 28
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ .......................................................

29

ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ...................................................................

30

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ............................................................................... 31
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.................................................................................. 31
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ .................................................................... 31
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ............................................... 32
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..................................................................................................................................... 34
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ .................................................................................................................... 35

1

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1 Οικιστικό κτιριακό απόθεμα ανά Επαρχία [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]......................................................................................... 8
Πίνακας 2 Τύπος κατοικίας [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου] ................. 11
Πίνακας 3 Αριθμός καταναλωτών ηλεκτρισμού ανά κατηγορία δραστηριότητας
για το έτος 2009 [Πηγή: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου] ................................ 11
Πίνακας 4 Νέες άδειες οικοδομής για μη οικιστικά κτίρια ανά έτος και ανά
κατηγορία έργου [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]........................... 13
Πίνακας 5 Αξία επιδιορθώσεων και ανακαινίσεων κτιρίων [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]....................................................................................... 14
Πίνακας 6 Ποσοστό επί του συνόλου των κατοικιών που έχουν εξοπλιστεί με
μέτρα θερμομόνωσης [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου] ................... 17
Πίνακας 7 Έτος αποπεράτωσης κατοικιών στην Κύπρο [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]....................................................................................... 17
Πίνακας 8 Επιφάνεια κατοικίας που θερμαίνεται κατά τη χειμερινή περίοδο
[Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου] ....................................................... 18
Πίνακας 9 Κύριος τύπος συστήματος και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για
σκοπούς θέρμανσης [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου] ...................... 19
Πίνακας 10 Διαθεσιμότητα συστημάτων θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης ως
ποσοστό επί του συνόλου των νοικοκυριών [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου]........................................................................................................ 21
Πίνακας 11 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για εγκατάσταση
ηλιακών συστημάτων την περίοδο 2004-2011 [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας]
...................................................................................................................... 22
Πίνακας 12 Επιφάνεια κατοικίας που κλιματίζεται κατά τη θερινή περίοδο
[Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου] ....................................................... 23
Πίνακας 13 Διαθεσιμότητα διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών ως ποσοστό επί
του συνόλου των νοικοκυριών και χρόνος μέσης εβδομαδιαίας χρήσης
[Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου] ....................................................... 23
Πίνακας 14 Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που
έχουν εκδοθεί – Αριθμός πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί για υφιστάμενα
κτίρια [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και
Τουρισμού] ................................................................................................... 26
Πίνακας 16 Ιδιοκτησιακό καθεστώς οικιστικών κτιρίων στην Κύπρο [Πηγή:
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου] ................................................................... 27
Πίνακας 17 Συνοπτική παρουσίαση κατανάλωσης ηλεκτρισμού ανά κατηγορία
δραστηριότητας για τα έτη 2008-2010 [Πηγή: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου]
...................................................................................................................... 28
Πίνακας 18 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων την περίοδο 2004-2011 [Πηγή: Υπηρεσία
Ενέργειας] .................................................................................................... 30
Πίνακας 19 Κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και χρήση στα
νοικοκυριά [Πηγή: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου] ........................................ 32

2

ΕΙΚΟΝΕΣ
Εικόνα 1 Κατανομή απασχολούμενων στις κατασκευές κατά ευρεία
επαγγελματική κατηγορία το 2010 [ Πηγή: ΑΝΑΔ]
7
Εικόνα 2 Ρυθμός αύξησης οικιστικού κτιριακού αποθέματος [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]
9
Εικόνα 3 Αριθμός Αδειών Οικοδομής ανά έτος [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου]
9
Εικόνα 4 Μέσο εμβαδόν κατά νέα κατοικία [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου]
10
Εικόνα 5 Μέσο κόστος κατά τετραγωνικό [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου]
10
Εικόνα 6 Κατανομή οικιστικών μονάδων με βάση το μέγεθος [Πηγή:
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
11
Εικόνα 7 Αριθμός καταναλωτών ανά κατηγορία δραστηριότητας 2010 [Πηγή:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου]
12
Εικόνα 8 Αξία νέων κατασκευών μη οικιστικών κτιρίων [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]
12
Εικόνα 9 Νέες κατασκευές σε έργα πολιτικού μηχανικού σε εκατομμύρια ευρώ
και σε αριθμό αδειών οικοδομής [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου] 13
Εικόνα 10 Αριθμός αδειών οικοδομής για μικρά και μεγάλα έργα την περίοδο
2002-2010 [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
14
Εικόνα 11 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για τοποθέτηση
θερμομόνωσης σε κτίρια την περίοδο 2005-2011 [Πηγή: Υπηρεσία
Ενέργειας]
15
Εικόνα 12 Βασικό σύστημα θέρμανσης οικιστικών κτιρίων σε ορεινές (>600m)
κοινότητες στην Κύπρο [Πηγή: Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις βιομάζας
ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων]
19
Εικόνα 13 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για εγκατάσταση
ενεργειακών τζακιών την περίοδο 2007-2010 [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας]
20
Εικόνα 14 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για εγκατάσταση
γεωθερμικών αντλιών θερμότητας την περίοδο 2007-2011 [Πηγή:
Υπηρεσία Ενέργειας]
20
Εικόνα 15 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για εγκατάσταση
ηλιακών συστημάτων την περίοδο 2004-2011 [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας]
22
Εικόνα 16 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια ανά τομέα για την
περίοδο 2008-2010 [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
28
Εικόνα 17 Συνολική εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών στοιχείων
συνδεδεμένων με το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού [Πηγή: Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου]
29
Εικόνα 18 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων την περίοδο 2004-2011 [Πηγή: Υπηρεσία
Ενέργειας]
30
Εικόνα 19 Κατανάλωση ενέργειας σε οικιστικά κτίρια ανά χρήση [Πηγή:
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
32
Εικόνα 20 Κατανάλωση ενέργειας σε οικιστικά κτίρια ανά πηγή ενέργειας
[Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
33

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος μιας περιοχής είναι άμεσα
συνδεδεμένα με παραμέτρους όπως το τοπικό κλίμα, οι οικονομική
ανάπτυξη, η κουλτούρα, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η διαθεσιμότητα
τοπικών υλικών οικοδομής, η τεχνογνωσία και οι ικανότητες του ανθρώπινου
δυναμικού που ασχολείται με τον τομέα των κατασκευών.
Κλίμα και Μετεωρολογικοί Παράμετροι
Η Κύπρος βρίσκεται κατά μέσο όρο σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 350 και
ανατολικό γεωγραφικό μήκος 330 και περιβάλλεται από την ανατολική
Μεσόγειο θάλασσα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του μεσογειακού κλίματος της Κύπρου είναι το
ζεστό και ξηρό καλοκαίρι από τα μέσα του Μάη ως τα μέσα του Σεπτέμβρη,
ο βροχερός αλλά ήπιος χειμώνας από τα μέσα του Νοέμβρη ως τα μέσα του
Μάρτη και οι δύο ενδιάμεσες μεταβατικές εποχές, το φθινόπωρο και η
άνοιξη.
Η οροσειρά του Τροόδους και σε μικρότερο βαθμό η οροσειρά
Πενταδακτύλου παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
μετεωρολογικών συνθηκών στις διάφορες περιοχές της Κύπρου και
δημιουργία τοπικών φαινομένων. Η παρουσία επίσης της θάλασσας
περιβάλλει το νησί είναι αιτία δημιουργίας τοπικών φαινομένων
παράλιες περιοχές.

του
των
στη
που
στις

Η μέση βροχόπτωση πάνω από ολόκληρη την Κύπρο για το χρόνο ως σύνολο
είναι περίπου 480 χιλιοστόμετρα (μέση τιμή για την περίοδο 1951-1980). Οι
περισσότερες βροχές πέφτουν στην περίοδο από το Νοέμβριο μέχρι το
Μάρτη. Χιονόπτωση συμβαίνει σπάνια στις πεδινές περιοχές και στην
οροσειρά του Πενταδακτύλου, συμβαίνει όμως συχνά κάθε χειμώνα σε
περιοχές της οροσειράς του Τροόδους με υψόμετρο πάνω από 1,000 μέτρα.
Η Κύπρος έχει ζεστό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα, όμως η γενική αυτή
κατάσταση διαφοροποιείται από τόπο σε τόπο από δύο παράγοντες, (α) το
ανάγλυφο που ελαττώνει τη θερμοκρασία κατά 5 βαθμούς Κελσίου περίπου
κάθε 1,000 μέτρα ύψος και (β) την επίδραση της θάλασσας που έχει σαν
αποτέλεσμα πιο δροσερό καλοκαίρι και σχετικά πιο ήπιο χειμώνα στις
παράλιες περιοχές και ειδικότερα στις δυτικές
Οι διαφορές μεταξύ της ψηλότερης θερμοκρασίας ημέρας και της
χαμηλότερης θερμοκρασίας νύχτας είναι επίσης μεγάλες κυρίως στις
εσωτερικές περιοχές το καλοκαίρι. Το χειμώνα οι διαφορές αυτές είναι 8-10
βαθμούς Κελσίου στις πεδινές περιοχές και 5-6 βαθμούς Κελσίου στις
ορεινές. Το καλοκαίρι αυτές αυξάνονται σε 16 βαθμούς Κελσίου στην
κεντρική πεδιάδα και σε 9-12 βαθμούς Κελσίου στις άλλες περιοχές.
Το υψόμετρο και η
απόσταση από την παραλία
παίζουν σημαντικό ρόλο
στη διαμόρφωση των
τιμών
της
σχετικής
υγρασίας του αέρα, που σε
μεγάλο
βαθμό
είναι
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ενδεικτικές των διαφορών στη θερμοκρασία του αέρα από περιοχή σε
περιοχή. Στη διάρκεια της μέρας κατά το χειμώνα και σ΄ όλες τις νύχτες του
χρόνου η σχετική υγρασία κυμαίνεται κυρίως μεταξύ 65% και 95%. Τα
μεσημέρια του καλοκαιριού η σχετική υγρασία κατεβαίνει πολύ χαμηλά.
Στην κεντρική πεδιάδα είναι γύρω στο 30% και κάποτε κατεβαίνει μέχρι και
15%.
Όλες οι περιοχές της Κύπρου έχουν μεγάλη διάρκεια ηλιοφάνειας σε
σύγκριση με πολλές χώρες. Στις πεδινές περιοχές ο μέσος αριθμός ωρών
ηλιοφάνειας για ολόκληρο το χρόνο είναι 75% των ωρών που ο ήλιος είναι
πάνω από τον ορίζοντα. Σ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η ηλιοφάνεια
είναι κατά μέσο όρο 11.5 ώρες την ημέρα, ενώ στους μήνες Δεκέμβρη και
Γενάρη που έχουν την πιο μεγάλη νέφωση η διάρκεια της ηλιοφάνειας
ελαττώνεται μόνο στις 5.5 ώρες την ημέρα.
Στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου οι γενικοί άνεμοι είναι κυρίως
ελαφροί ως μέτριοι δυτικοί ή νοτιοδυτικοί το χειμώνα και βόρειοι ή
βορειοδυτικοί το καλοκαίρι. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι είναι σπάνιοι.
[Πηγή: Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου]
Οικονομική ανάπτυξη

Ιστορικά η Κυπριακή Οικονομία χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό
ανάπτυξης, τα τελευταία 50 χρόνια υψηλότερο από όλες τις χώρες της
περιοχής (εκτός από το Ισραήλ) και γενικά της ανατολικής Μεσογείου. Η
τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ενώ ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, δεν κατάφερε
να ανακόψει την ανοδική πορεία του νησιού που στηρίζεται κυρίως στις
υπηρεσίες (τουρισμό, ναυτιλία, χρηματοοικονομικά). Το κατά κεφαλήν
εισόδημά της Κύπρου είναι 28.381 $. Παρόλα αυτά, η παγκόσμια οικονομική
κρίση του 2008 φαίνεται να έχει σοβαρό αντίκτυπο τόσο στα Δημόσια
οικονομικά όσο και στις οικονομικές δυνατότητες των πολιτών. Η
συνεχόμενη περίοδος ύφεσης, η ανεργία κ.α. επηρέασε σε σημαντικό βαθμό
των κατασκευαστικό τομέα τόσο στην ανέγερση νέων κτιρίων όσο και στις
ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων.
Τοπικά Σχέδια και Πολεοδομική ανάπτυξη
Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης αποτελεί τη βάση στην οποία
προγραμματίζεται η ανάπτυξη στο δημόσιο καθώς και στον ιδιωτικό τομέα.
Αυτός εκφράζεται τόσο μέσα από τα Σχέδια Ανάπτυξης (Τοπικά Σχέδια,
Σχέδια Περιοχής) που ετοιμάζει το Πολεοδομικό Συμβούλιο με την τεχνική
υποστήριξη του Τμήματος Πολεοδομία και Οικήσεως όσο και μέσα από τη
Δήλωση Πολιτικής. Τα εν λόγω Σχέδια αποσκοπούν στον ορθολογικό
χωροταξικό και πολεοδομικό προγραμματισμό, στην προαγωγή και ρύθμιση
της ανάπτυξης και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κυπριακού χώρου. Η πρώτη
δημοσίευση των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και
Πάφου, καθώς και της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο έγινε την 1η
Δεκεμβρίου 1990 με την πλήρη εφαρμογή του Νόμου. Με βάση τις πρόνοιες
της νομοθεσίας, τα Σχέδια Ανάπτυξης αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια. Η
πίο πρόσφατη αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων πραγματοποιήθηκε το 2011.
Τα Τοπικά Σχέδια περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα προνοιών που αναφέρονται
στους διαφόρους επιτρεπόμενους τύπους ανάπτυξης, στα δίκτυα υποδομής,
καθώς και στα πρότυπα, επιτρεπόμενα μεγέθη και ένταση της ανάπτυξης.
Κατά κανόνα, τα Τοπικά Σχέδια, αφορούν ευρείες γεωγραφικές περιοχές που
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λειτουργούν ως ενιαία σύνολα στο χώρο, και οι οποίες ορίζονται με αναφορά
σε χάρτη. Το γραπτό κείμενο Προνοιών και Μέτρων Πολιτικής των Τοπικών
Σχεδίων συνοδεύεται από χάρτες Χρήσεων Γης και Πολεοδομικών Ζωνών.
Τα Σχέδια Περιοχής περιλαμβάνουν μέτρα πολιτικής και πρόνοιες, κατά
πολύ λεπτομερέστερα από εκείνα που περιέχονται στα Τοπικά Σχέδια, και
κατά κανόνα αφορούν γεωγραφικές περιοχές μικρότερες σε έκταση από
εκείνες στις οποίες αναφέρονται τα Τοπικά Σχέδια.
Η Δήλωση Πολιτικής αποσκοπεί στη διασφάλιση της βέλτιστης αξιοποίησης
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιφέρειας ή περιοχής καθώς και της
προστασίας του περιβάλλοντος της υπαίθρου. Η Δήλωση Πολιτικής
εφαρμόζεται σε όλες τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία
περιοχές που δεν καλύπτονται από Τοπικά Σχέδια.
Όροι και προϋποθέσεις του τρόπου κατασκευής αλλά και της χρήσης
κτιρίων, καθορίζονται στις πολεοδομικές ή και στις οικοδομικές άδειες που
εκδίδονται
από
τις
αρμόδιες
Τοπικές
ή
Επαρχιακές
Πολεοδομικές/Οικοδομικές Αρχές.
Νομικό πλαίσιο για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Πριν από το 2007, η υποχρεωτική ρύθμιση της
θερμομόνωσης νέων κτιρίων στην Κύπρο απουσίαζε. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών να
μην προχωρεί σε οποιεσδήποτε επεμβάσεις στα κτίρια
προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
υιοθέτηση της εναρμονιστικής οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την
Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, έγιναν τα πρώτα βήματα
για τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής θερμομόνωσης.
Συγκεκριμένα, με τον περί ρύθμισης της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων εναρμονιστικό νόμο Ν.142(Ι) του
2006 θεσμοθετήθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
•

•
•
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Από την 21η Δεκεμβρίου 2007 καθορίστηκαν οι μέγιστοι
επιτρεπτοί συντελεστές θερμοπερατότητας (U-values) για
όλα τα δομικά στοιχεία του κελύφους για όλα νέα κτίρια
καθώς και αυτά με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των
χιλίων τετραγωνικών μέτρων που υφίστανται ριζική
ανακαίνιση
Έχει καθοριστεί η μεθοδολογία που θα ακολουθείται,
καθώς και το λογισμικό που θα χρησιμοποιείται για την
έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.
Από την 1η Ιανουαρίου 2010, είναι υποχρεωτική η έκδοση
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για όλα τα νέα
κτίρια με ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Β καθώς και για
τα υφιστάμενα που προορίζονται για πώληση ή ενοικίαση
(χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι Β), στη βάση των
συνολικών ενεργειακών τους αναγκών. Καθίσταται επίσης
υποχρεωτική η επιθεώρηση και συντήρηση των
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που βρίσκονται
εγκατεστημένα στα κτίρια.
Ακόμη καθορίστηκε και η έννοια του Uμέσο που δεν

πρέπει να ξεπερνά το 1,3 W/m2.K για νέες κατοικίες και το 1,8 για
να κτίρια που δεν είναι κατοικίες. Με τον ίδιο κανονισμό
καθορίστηκε και η υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
για παραγωγή ζεστού νερού σε νέα κτίρια καθώς και η τοποθέτηση
πρόνοιας για μελλοντική τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Επιχειρήσεις και απασχόληση στον Κατασκευαστικό τομέα

Στον τομέα των κατασκευών δραστηριοποιούνται περίπου 15 βιομηχανίες οι
οποίες παράγουν υλικά οικοδομής όπως τούβλα, κεραμίδια , σκυρόδεμα και
κονιάματα ενώ άλλες περίπου 50 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην
εισαγωγή υλικών οικοδομής. Ακόμη, 30 εταιρίες ασχολούνται με την
παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών.
Επίσης, περίπου 100 επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί στον τομέα κατασκευής,
εισαγωγής και εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
όπως Φωτοβολταϊκά, Ηλιακά, Ενεργειακές εστίες κ.α. Αξιοσημείωτη είναι η
τοπική παραγωγή ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού, τεχνολογικό
προϊόν το οποίο τυγχάνει ευρείας χρήσης
Η διαθεσιμότητα και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι ακόμη
μία σημαντική παράμετρος που καθορίζει τον τρόπο κατασκευής και την
εμφάνιση των κτιρίων σε μια περιοχή.
Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα των κατασκευών
είναι περίπου 45.000, η πλειοψηφία των οποίων είναι τεχνίτες με ποσοστό
55%. Η κατανομή των απασχολούμενων φαίνεται στο γράφημα που
ακολουθεί.
Εικόνα 1 Κατανομή απασχολούμενων στις κατασκευές κατά ευρεία
επαγγελματική κατηγορία το 2010 [ Πηγή: ΑΝΑΔ]
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

5%
17%

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

5%
5%
6%

7%

0%

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΣ,
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ
ΤΑΜΙΕΣ

55%

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΩΝ
Στο κτιριακό απόθεμα της Κύπρου περιλαμβάνονται τα οικιστικά κτίρια, τα
μη οικιστικά κτίρια και τα έργα πολιτικού μηχανικού. Στις παραγράφους που
ακολουθούν δίνονται στοιχεία που αφορούν το κτιριακό απόθεμα για την
κάθε κατηγορία.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Το οικιστικό απόθεμα στην Κύπρο το 2011 ανήλθε στις 432.736 [Πηγή:
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]. Από αυτές, οι 298.662 είναι κατοικίες
μόνιμης διαμονής ενώ οι 134.074 είναι κατοικίες κενές ή προσωρινής
διαμονής. Οι επαρχίες της Λευκωσίας και της Λεμεσού διαθέτουν το
μεγαλύτερο οικιστικό κτιριακό απόθεμα ενώ ακολουθούν η Λάρνακα, η
Πάφος και η Αμμόχωστος. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον πίνακα
που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι στην Λευκωσία παρατηρείται ο μεγαλύτερος
αριθμός οικιστικών μονάδων μόνιμης διαμονής.
Πίνακας 1 Οικιστικό κτιριακό απόθεμα ανά Επαρχία [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]
Επαρχία

Οικιστικές μονάδες 2011
Σύνολο

Μόνιμης διαμονής

Κενές/Εξοχικές

Σύνολο

432.736

298.662

134.074

Λευκωσία

144.175

116.798

27.377

Αμμόχωστος

34.069

15.652

18.417

Λάρνακα

73.758

49.589

24.169

Λεμεσός

114.563

83.937

30.626

Πάφος

66.171

32.686

33.485

Στο διάγραμμα που ακολουθεί
φαίνεται ή μεταβολή του οικιστικού
αποθέματος στην Κύπρο για την
περίοδο 1995-2011 η οποία δείχνει
ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης 11.000
νέων κατοικιών ανά έτος. Επίσης
στην Εικόνα 3 δίνεται ο αριθμός
αδειών οικοδομής ανά έτος. Με
βάση το γράφημα αυτό γίνεται
αντιληπτό ότι την περίοδο 2000 –
2008 υπήρχε σημαντικός ρυθμός
αύξησης
των
νέων
αδειών
οικοδομής, ρυθμός ο οποίος
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μειώθηκε αισθητά την περίοδο 2009-2011. Η μείωση του αριθμού των
ετήσιων αδειών οικοδομής, ενδεχομένως να συσχετίζεται με τις επιπτώσεις
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον τομέα των κατασκευών.

Εικόνα 2 Ρυθμός αύξησης οικιστικού κτιριακού αποθέματος [Πηγή:
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]

Αριθμός οικιστικών μονάδων
(χιλίαδες)
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Εικόνα 3 Αριθμός Αδειών Οικοδομής ανά έτος [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]

Αριθμός νέων αδειών οικοδομής

12.000
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8.000
6.000
4.000
2.000
0
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2011

Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται το μέσο εμβαδόν κατά νέα κατοικία (σε m2)
για την χρονική περίοδο 1995-2009. Από το γράφημα διαφαίνεται μία
μείωση στο μέσο όρο εμβαδού των νέων κατοικιών περίπου 20%. Αυτή η
μείωση ίσως να οφείλεται και στην κατασκευή σημαντικού νέου αριθμού
διαμερισμάτων. Στην
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Εικόνα 5 παρουσιάζεται η αυξητική τάση στο μέσο κόστος κατασκευής ανά
τετραγωνικό μέτρο νέας κατοικίας. Την περίοδο 1995-2009 παρατηρείται μία
σημαντική αύξηση από 473 €/m2 σε 842 €/m2.
Εικόνα 4 Μέσο εμβαδόν κατά νέα κατοικία [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]

Μέσο εμβαδόν κατά νέα κατοικία
(m2)
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Εικόνα 5 Μέσο κόστος κατά τετραγωνικό [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου]

Μέσο κόστος κατά τετραγωνικό
μέτρο (€)

900
800
700
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200
100
0
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2010

Όσο αφορά τα οικιστικά κτίρια, (βλέπε Πίνακας 2) το 50% των κτιρίων
αφορούν μονοκατοικίες, 22% διαμερίσματα και 20% διπλοκατοικίες. Η
κατανομή των κατοικιών ως προς το μέγεθος τους φαίνεται στο γράφημα που
ακολουθεί.
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Πίνακας 2 Τύπος κατοικίας [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
Τύπος κατοικίας

(%)

Μονοκατοικία
Διπλοκατοικία

50,0
20,1

Διαμέρισμα σε πολυκατοικία

21,7

Σπίτι σε συνεχή δόμηση

6,7

Άλλο είδος (π.χ. βοηθητικό σπίτι)

1,5

Εικόνα 6 Κατανομή οικιστικών μονάδων με βάση το μέγεθος [Πηγή:
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
5%

2% 2% 3%

< 51 m2
51 - 100 m2

9%

25%

101 - 150 m2
151 - 200 m2

19%

201 - 250 m2
251 - 300 m2
35%

301 - 350 m2
> 350 m2

ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Με τον όρο μη οικιστικά κτίρια, αναφερόμαστε σε κτίρια που δεν
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες όπως, κτίρια δημόσιων υπηρεσιών,
καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες κα. Ο επακριβής αριθμός τους δεν
είναι γνωστός, καθώς η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου διατηρεί μόνο
στοιχεία που αφορούν τη συνολική τους αξία
Παρόλα αυτά, ο αριθμός τους μπορεί να εκτιμηθεί με βάση στοιχεία της
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, που παρουσιάζουν τον αριθμό καταναλωτών
ανά κατηγορία χρήσης (με βάση τον κώδικα NACE).
Πίνακας 3 Αριθμός καταναλωτών ηλεκτρισμού ανά κατηγορία
δραστηριότητας για το έτος 2009 [Πηγή: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου]
Τομέας
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Αριθμός
καταναλωτών

Πρωτογενής (Γεωργία, Μεταλλεία, Λατομεία)

13.498

Δευτερογενής (Βιομηχανία, μεταποίηση, Κατασκευές)

12.030

Τριτογενής (Υπηρεσίες, Διοίκηση, Εκπαίδευση)

89.952

Με βάση τα ίδια στοιχεία, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των οικιακών
καταναλωτών είναι 3,7%, των εμπορικών καταναλωτών 2,4%, των
βιομηχανικών 1,8% και των γεωργικών 5,2%.
Στο γράφημα που ακολουθεί είναι εμφανής ότι ο οικιακός τομέας έχει το
μεγαλύτερο μερίδιο των κατασκευών στην Κύπρο με ποσοστό 79%.
Ακολουθεί ο Εμπορικός τομέας με 16% και ο βιομηχανικός και αγροτικός
τομέας με 3% και 2%.

Εικόνα 7 Αριθμός καταναλωτών ανά κατηγορία δραστηριότητας 2010
[Πηγή: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου]
2%

3%
Οικιακή

16%

Εμπορική
Βιομηχανική
Γεωργική

79%

Το γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζει την μεταβολή στην αξία των νέων
μη οικιστικών κτιρίων. Την σταθερή αυξητική τάση την περίοδο 1995-2005,
διαδέχεται μία απότομη άνοδο μέχρι το 2008 ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός
γίνεται αρνητικός.

Εικόνα 8 Αξία νέων κατασκευών μη οικιστικών κτιρίων [Πηγή:
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]

Νέες κατασκευές μη οικιστικων
κτιρίων ( Εκατομύρια €)
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Στο πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο αριθμός αδειών οικοδομής μη
οικιστικών κτιρίων ανά έτος και ανά κατηγορία έργου. Γενικά ο αριθμός
νέων αδειών οικοδομής παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις κατά την περίοδο
2007-2010 με εξαίρεση την κατηγορία «άλλα μη οικιστικά κτίρια» που κατά
το έτος 2009 ήταν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τις άλλες χρονιές.
Πίνακας 4 Νέες άδειες οικοδομής για μη οικιστικά κτίρια ανά έτος και
ανά κατηγορία έργου [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
Κατηγορία έργου

2007 2008 2009 2010

Ξενοδοχεία και παρόμοια κτίρια

162

138

143

152

Κτίρια γραφείων

90

113

106

137

Κτίρια χονδρικού και λιανικού εμπορίου

114

112

131

109

Κτίρια μεταφορών και επικοινωνιών

0

0

2

3

Βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες

284

254

281

237

Κτίρια για δημόσια θεάματα και για
ψυχαγωγικούς, εκπαιδευτικούς ή
υγειονομικούς σκοπούς

92

91

116

134

΄Αλλα μη οικιστικά κτίρια

360

380

753

449

ΈΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Στα έργα πολιτικού μηχανικού περιλαμβάνονται η κατασκευή δρόμων,
γέφυρων και σηράγγων, η κατασκευή υποδομών εξωτερικών χώρων σε
αεροδρόμια και λιμάνια, τα έργα σε φράγματα και υδάτινα έργα, έργα σε
αποχετευτικά δίκτυα, έργα υδατοπρομήθειας, έργα σε γραμμές και δίκτυα
τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροδότησης και άλλα έργα που αφορούν υποδομές.
Στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζεται η μεταβολή της αξίας των νέων έργων
πολιτικού μηχανικού ανά έτος, για την περίοδο 1995-2009.
Εικόνα 9 Νέες κατασκευές σε έργα πολιτικού μηχανικού σε εκατομμύρια
ευρώ και σε αριθμό αδειών οικοδομής [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου]
700
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΈΡΓΑ
Στο διάγραμμα που ακολουθεί καταγράφονται οι άδειες οικοδομής που
παραχωρήθηκαν ανά έτος για τα έτη από το 2002 έως το 2010 για μικρά και
μεγάλα έργα (μεγάλα έργα θεωρούνται εκείνα που έχουν όγκο μεγαλύτερο
από 2.850m3). Στις κατηγορίες μικρά και μεγάλα έργα περιλαμβάνονται όλες
οι κατηγορίες έργων, δηλαδή οικιστικά, μη οικιστικά, έργα πολιτικού
μηχανικού, διαίρεση οικοπέδων, κατασκευή δρόμων.
Εικόνα 10 Αριθμός αδειών οικοδομής για μικρά και μεγάλα έργα την
περίοδο 2002-2010 [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]

Αριθμός αδειών οικοδομής
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ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Σύμφωνα με στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, η αξία των
επιδιορθώσεων και ανακαινίσεων κτιρίων την περίοδο 2007-2009 ήταν
περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ.

Πίνακας 5 Αξία επιδιορθώσεων και ανακαινίσεων κτιρίων [Πηγή:
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
Έτος

Αξία επιδιορθώσεων και
ανακαινίσεων κτιρίων (Χιλιάδες €)

2007

48.430

2008

48.095

2009

73.752

Πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος των επεμβάσεων σε κτίρια δεν
είναι διαθέσιμος. Παρόλα αυτά, γνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία των κτιρίων
είναι οικιστικά, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ο συνολικός αριθμός
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επεμβάσεων για το 2009 ήταν περίπου σε 2000 οικιστικά κτίρια. Ο αριθμός
αυτός εκτιμήθηκε με την παραδοχή ότι το μέσο κόστος ανακαίνισης ανά
νοικοκυριό κοστίζει περίπου €35.000. Με βάση τον εκτιμημένο ρυθμό
ανακαινίσεων ανά έτος (1500-2000 κτίρια), απαιτούνται περίπου 200 χρόνια
για ανακαινιστεί το σύνολο του οικιστικού κτιριακού αποθέματος τους
νησιού που έχει κατασκευαστεί πριν από το έτος 2001 (αποτελεί περίπου το
80% του συνολικού οικιστικού κτιριακού αποθέματος που είναι 432.736).
Πέραν των ανακαινίσεων που πραγματοποιούνται για σκοπούς στατικότητας,
εμφάνισης ή συντήρησης των κτιρίων θα πρέπει σταδιακά να ενταχθεί και ο
όρος των ενεργειακών ανακαινίσεων. Με τον όρο αυτό εννοούμε το σύνολο
των επεμβάσεων σε ένα κτίριο με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής του
αποδοτικότητας και κατ’ επέκταση την εξοικονόμησης ενέργειας.
Με την εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών για την
Εξοικονόμηση Ενέργειας, αυξήθηκε σημαντικά ο ρυθμός των
επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια με σκοπό την καλύτερη
θερμοπροστασία του κελύφους. Συνολικά, την περίοδο 20052011 έχουν επιχορηγηθεί 24.033 αιτήσεις για επεμβάσεις
θερμομόνωσης με το συνολικό χορήγημα να ανέρχεται στις €
32.869.689. Οι επιλέξιμες δαπάνες για χορήγημα ήταν τόσο οι
θερμομονώσεις του κελύφους με θερμομονωτικά υλικά όσο
και η αντικατάσταση υαλοστασίων με νέα πιο αποδοτικά.
Το Σχέδιο Χορηγιών θα μπορούσε να επιτελέσει σημαντικό
ρόλο στην αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του
υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της Κύπρου. Όμως το
Σχέδιο τροποποιήθηκε και χορήγημα μπορούν να λάβουν μόνο κτίρια σε
ορεινές κοινότητες (>600 m) ή κτίρια που ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλό
εισόδημα.
Από το σύνολο των € 32.869.689 που έχει δοθεί μέχρι σήμερα, τα €
27.165.190 δόθηκαν σε κτίρια μη ορεινών περιοχών και μόνο τα € 5.704.499
σε κτίρια ορεινών περιοχών.
Εικόνα 11 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για
τοποθέτηση θερμομόνωσης σε κτίρια την περίοδο 2005-2011 [Πηγή:
Υπηρεσία Ενέργειας]
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Εκτιμάται ότι εάν τα Σχέδια Χορηγιών για θερμομόνωση όλων των
υφιστάμενων κτιρίων παρέμεναν σε ισχύ, ο ρυθμός επεμβάσεων
θερμομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια θα παρέμενε υψηλός και αυξανόμενος.
Με βάση το ρυθμό επεμβάσεων που ίσχυε το 2008-2009 περίπου 7000 κτίρια
ετησίως βελτίωναν την ενεργειακή τους απόδοσης. Με αυτό τον ρυθμό,
50.000-60.000 κτίρια θα είχαν αναβαθμιστεί ενεργειακά μέχρι το 2020,
αριθμός που αποτελεί σημαντικό ποσοστό (15%) του οικιστικού κτιριακού
αποθέματος της Κύπρου. Θεωρείται ότι η ισχύς του μέτρου αυτού θα έχει
σημαντικά θετικό αντίκτυπο στους στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ
Το μεγαλύτερο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος της Κύπρου
χαρακτηρίζεται από απουσία βασικής θερμομόνωσης η οποία θα διασφάλιζε
αυξημένη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και κατ’ επέκταση χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας. Συγκεκριμένα, περίπου το 54% των κτιρίων δεν έχει
καθόλου θερμομόνωση, 43% έχει τοποθετήσει διπλά γυαλιά, 7% έχουν
θερμομόνωση στους εξωτερικούς τοίχους και 6% έχουν θερμομόνωση στην
οροφή [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου].
Πίνακας 6 Ποσοστό επί του συνόλου των κατοικιών που έχουν εξοπλιστεί
με μέτρα θερμομόνωσης [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
Μέτρο θερμομόνωσης

(%)

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

7,5

Θερμομόνωση οροφής/στέγης

5,5

Θερμομόνωση δαπέδου

0,8

Τοποθέτηση διπλών γυαλιών

43,2

Άλλο είδος θερμομόνωσης

0,4

Καθόλου θερμομόνωση

54,4

Σημαντική παράμετρος για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης ενός
κτιρίου είναι το έτος αποπεράτωσης της κατοικίας. Στο πίνακα που
ακολουθεί δίνεται η χρονική κατανομή των κτιρίων που κατασκευάστηκαν
στην Κύπρο. Σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το
ποσοστό των κτιρίων που έχουν αποπερατωθεί από το 2008 και μετά, και τα
οποία εμπίπτουν στα κτίρια για τα οποία η θερμομόνωση ήταν υποχρεωτική
προκειμένου να εξασφαλιστεί η άδεια οικοδομής (για όσα εξασφάλισαν
άδεια οικοδομής μετά την 21η Δεκεμβρίου 2007). Το ποσοστό αυτό με βάση
τον πίνακα ανέρχεται σε λιγότερο από 4% του κτιριακού αποθέματος της
Κύπρου.
Πίνακας 7 Έτος αποπεράτωσης κατοικιών στην Κύπρο [Πηγή:
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
Έτος Αποπεράτωσης Κατοικίας
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Ποσοστό (%)

Πριν το 1971

17,9

1971 - 1980

18,8

1981 - 1990

23,9

1991 - 2000

20,2

2001 - 2003

6,0

2004 - 2006

9,2

2007 και μετά

4,0

Οι θερμομονωτικές ιδιότητες των μη θερμομονωμένων οικιών της Κύπρου,
παρουσιάζουν ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.
Τυπικές τιμές u-values για το κέλυφος των μη θερμομονωμένων κτιρίων:
•

Τοίχος από τούβλο 20 cm με σοβά:

1,4 W/m2K

•

Κολώνες και δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα:

2,8 W/m2K

•

Επίπεδες οροφές από οπλισμένο σκυρόδεμα:

3,3 W/m2K

•

Δάπεδο από μάρμαρο ή κεραμικό:

2,0 W/m2K

•

Παράθυρα με πλαίσιο αλουμινίου και μονά τζάμια:

6,0 W/m2K

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επιφάνεια των
χώρων των οικιστικών κτιρίων τα οποία θερμαίνονται κατά τη
χειμερινή περίοδο. Ποσοστό 41% των κτιρίων θερμαίνουν
επιφάνεια λιγότερη από 51 m2 της οικίας τους. Από αυτό
συμπεραίνεται ότι η πλειοψηφία των νοικοκυριών στην Κύπρο
θερμαίνουν μόνο
ένα μικρό μέρος τους οικίας τους,
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος μεγέθους των
οικιστικών μονάδων στην Κύπρο είναι 150 m2. Από αυτόν το
πίνακα μπορεί να εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι η
πλειοψηφία των οικιστικών μονάδων της Κύπρου στερούνται
θερμικής άνεσης. Παράλληλα, η χαμηλή θερμική άνεση
επιφέρει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση.
Πίνακας 8 Επιφάνεια κατοικίας που θερμαίνεται κατά τη
χειμερινή περίοδο [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

(%)

< 51 μ2

41,0

51 - 100 μ

25,9

101 - 150 μ2

15,6

151 - 200 μ2

10,1

201 - 250 μ

4,0

251 - 300 μ

2,4

301 - 350 μ2

0,7

> 350 μ2

0,3

2

2
2

Ο κύριος τρόπος θέρμανσης των οικιστικών κτιρίων στην Κύπρο και ο τύπος
του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Ποσοστό 39% χρησιμοποιεί κινητές θερμάστρες, 29 % κεντρική θέρμανσης,

18

17% συσκευές κλιματισμού ζεστού αέρα, 7% χρησιμοποιούν
τζάκι, και με χαμηλότερα ποσοστά άλλους τρόπους θέρμανσης.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ποσοστό 1,6% δεν
χρησιμοποιεί καθόλου θέρμανση.
Πίνακας 9 Κύριος τύπος συστήματος και εξοπλισμού που
χρησιμοποιείται για σκοπούς θέρμανσης [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]
ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΑΝΗΣ

(%)

Κεντρική θέρμανση
Ηλιακή κεντρική θέρμανση

29,2
0,1

Αντλίες θερμότητας

0,0

Συσκευές κλιματισμού ζεστού αέρος

16,9

Θερμοσυσσωρευτές ΑΗΚ

4,8

Τζάκι
Θερμάστρα (κινητή)

7,3
39,3

Σόμπα (μη μετακινούμενη μεταλλική)
Άλλος

0,6
0,2

Καθόλου χρήση θέρμανσης

1,6

Ο τρόπος θέρμανσης σε οικιστικά κτίρια διαφέρει από περιοχή σε περιοχή
και ιδιαίτερα στις ορεινές κοινότητες όπου για παράδειγμα η χρήση του
τζακιού είναι μεγαλύτερη. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τίτλο «Δυναμικό,
προέλευση και χρήσεις βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων» που
χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Στο έργο συμμετέχει
ως επικεφαλής εταίρος το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και
συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου και το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Εικόνα 12 Βασικό σύστημα θέρμανσης οικιστικών κτιρίων σε ορεινές
(>600m) κοινότητες στην Κύπρο [Πηγή: Δυναμικό, προέλευση και
χρήσεις βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών,
οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων]
Κεντρική
θέρμανση
21%

Θερμάστρα
υγραερίου
18%

Τζάκι
ενεργειακό
4%
Λέβητας
ξύλου
2%
Θερμάστρα
ηλεκτρική
6%
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Τζάκι
παραδοσιακό
35%

Συσκευές
κλιματισμού
ζεστού αέρος
2%
Θερμάστρα
πετρελαίου
4%
Θερμάστρα
ξύλου
6%

Όπως διαφαίνεται από το πιο πάνω γράφημα η βιομάζα είναι η κύρια πηγή
ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των οικιστικών κτιρίων στις
ορεινές κοινότητες καθώς 35% των νοικοκυριών χρησιμοποιούν
παραδοσιακό τζάκι, 4% χρησιμοποιούν ενεργειακό τζάκι, 6% χρησιμοποιούν
θερμάστρα ξύλου και 2% χρησιμοποιούν λέβητα ξύλου.
Η ενεργειακά αποδοτική αξιοποίηση της βιομάζας τύγχανε επιχορήγησης
από τα Σχέδια Χορηγιών του Ειδικού Ταμείου για την περίοδο 2007-2010.
Κατά κύριο λόγο έχουν επιχορηγηθεί 1.229 ενεργειακά τζάκια με το
συνολικό χορήγημα να ανέρχεται περίπου στα € 4.000.000.
Εικόνα 13 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για
εγκατάσταση ενεργειακών τζακιών την περίοδο 2007-2010 [Πηγή:
Υπηρεσία Ενέργειας]
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Ένας άλλος τρόπος θέρμανσης των κτιρίων είναι με την αξιοποίηση της
αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2007
όταν εντάχθηκε στο Σχέδιο Χορηγιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εξοικονόμησης Ενέργειας . Παρόλο που το διαθέσιμο γεωθερμικό δυναμικό
είναι υποσχόμενο (θερμοκρασίες στο έδαφος 19-21 οC)για τη χρήση
γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για θέρμανση και ψύξη χώρων, η
ανάπτυξη τους γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Μέχρι σήμερα, 73 κτίρια
έχουν επιχορηγηθεί με το συνολικό χορήγημα να ανέρχεται στο € 1.251.630.
Εικόνα 14 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για
εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας την περίοδο 2007-2011
[Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας]
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η θέρμανση ζεστού νερού χρήσης στα οικιστικά κτίρια στην Κύπρο γίνεται
κατά κύριο λόγο με τη χρήση ηλιακών θερμοσιφώνων. Σημαντικό είναι να
αναφερθεί είναι ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα σε κατά κεφαλή
εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών που ανέρχεται περίπου στο 1m2/κάτοικο.
Ο Πίνακας 10 δείχνει τη διαθεσιμότητα συστημάτων θέρμανσης ζεστού
νερού χρήσης σε νοικοκυριά.
Πίνακας 10 Διαθεσιμότητα συστημάτων θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης
ως ποσοστό επί του συνόλου των νοικοκυριών [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(%)

Σύστημα συνδεδεμένο με κεντρική θέρμανση
Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες

29,3
91,6

Αυτόνομος ηλεκτρικός θερμοσίφωνας με κύλινδρο
θή
Αυτόνομος
θερμοσίφωνας υγραερίου με κύλινδρο

3,6

θή
Ηλεκτρικός
ταχυθερμαντήρας

1,0
6,7

Ταχυθερμαντήρας υγραερίου

4,9

Άλλο

2,1

Η εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων για τη θέρμανση ζεστού νερού τύγχανε
επιχορήγησης από τα Σχέδια Χορηγιών του Ειδικού Ταμείου μέχρι και το
2009. Ακολούθησε νομοθετική ρύθμιση για υποχρεωτική εγκατάσταση
ηλιακών πλαισίων και η κατηγορία αυτή αφαιρέθηκε από τα Σχέδια και
παρέμεινε μόνο η αντικατάσταση παλαιών θερμοσιφώνων. Χορηγία
εξακολουθεί να τυγχάνει η θέρμανση και ψύξη χώρων με ηλιακά συστήματα.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον πίνακα και στο γράφημα που
ακολουθούν.
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Πίνακας 11 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για
εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων την περίοδο 2004-2011 [Πηγή:
Υπηρεσία Ενέργειας]

Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση
κεντρικών ενεργητικών ηλιακών
συστημάτων θέρμανσης νερού
Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση
ηλιακών συστημάτων θέρμανσης ή/και
ψύξης χώρου
Οικιακά ηλιακά συστήματα
Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση
ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού
πισινών
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡ.
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
129

ΠΟΣΟ
764.140

535

4.877.895

15.674
59

9.560.397
219.382

16.397

15.421.815

Εικόνα 15 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για
εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων την περίοδο 2004-2011 [Πηγή:
Υπηρεσία Ενέργειας]
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η επιφάνεια των χώρων των οικιστικών κτιρίων τα οποία κλιματίζονται κατά
την θερινή περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Ποσοστό
64% των κτιρίων κλιματίζουν επιφάνεια λιγότερη από 51 m2 της οικίας τους.
Από αυτό συμπεραίνεται ότι η πλειοψηφία των νοικοκυριών στην Κύπρο
κλιματίζουν μόνο ένα μικρό μέρος τους οικίας τους. Το ποσοστό αυτό είναι
κατά πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό επιφάνειας των κτιρίων
που θερμαίνεται που είναι 41%. Επειδή ο κλιματισμός των κτιρίων γίνεται
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κατά κύριο λόγο με τη χρήση αυτόνομων κλιματιστικών, είναι ευκολότερο
για τον χρήστη της οικίας να κλιματίζει μεμονωμένους χώρους. Αυτό είναι
δυσκολότερα εφικτό στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Σημειώνεται ότι
το 82% των οικιστικών μονάδων στην Κύπρο διαθέτουν κλιματιστικές
μονάδες. Το υπόλοιπο 18% αντιστοιχεί σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε
ορεινές κοινότητες όπου οι απαιτήσεις κλιματισμού είναι λιγότερες ή σε
νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Πίνακας 12 Επιφάνεια κατοικίας που κλιματίζεται κατά τη θερινή
περίοδο [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

(%)

< 51 μ
51 - 100 μ2

64,1
24,2

101 - 150 μ2

7,8

151 - 200 μ

2,6

201 - 250 μ

0,8

251 - 300 μ

0,3

301 - 350 μ

0,1

> 350 μ

0,1

2

2
2
2
2

2

ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών και φωτισμού στα οικιστικά κτίρια, είναι
ακόμη μία παράμετρος η οποία συμβάλει στο χαρακτηρισμό της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων. Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται η
διαθεσιμότητα διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών στα νοικοκυριά καθώς και ο
χρόνος μέσης εβδομαδιαίας χρήσης τους.
Πίνακας 13 Διαθεσιμότητα διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών ως ποσοστό
επί του συνόλου των νοικοκυριών και χρόνος μέσης εβδομαδιαίας
χρήσης [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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(%)

(ώρες)

Ψυγείο-καταψύκτης
Ψυγείο (χωρίς καταψύκτη)

99,0
4,3

168
168

Καταψύκτης (ξεχωριστός)

27,6

168

Ψύκτης νερού

52,9

Πλυντήριο πιάτων

44,6

3,9

Πλυντήριο ρούχων (χωρίς στεγνωτήριο)

93,7

7,2

Στεγνωτήριο ρούχων (ξεχωριστό)

30,5

3,5

Πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων

2,7

5,3

Ηλεκτρικό σίδερο

96,2

2,5

Ηλεκτρική σκούπα

60,4

1,2

Τηλεόραση

99,1

45,9

Συσκευή VCR ή DVD

64,1

2,5

Στερεοφωνικό

45,7

4,6

Δορυφορική κεραία

29,9

Υπολογιστής

60,0

Εκτυπωτής

40,8

Συσκευή τηλεπικοινωνίας Modem

51,2

Ανεμιστήρας

68,9

Λαμπτήρες πυρακτώσεως (συνήθεις)

90,5

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

87,9

Άλλη

26,3

31,1

15,2

Από τους πίνακες είναι αξιοσημείωτο να αναφερθούν τα ακόλουθα:
•
•
•
•
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Ποσοστό 90,5% των οικιστικών κτιρίων χρησιμοποιεί μη
αποδοτικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως (το ποσοστό αυτό δεν αφορά
το σύνολο των λαμπτήρων των κατοικιών)
Ποσοστό 87,9% των οικιστικών κτιρίων χρησιμοποιεί αποδοτικούς
συμπαγής λαμπτήρες φθορισμού (το ποσοστό αυτό δεν αφορά το
σύνολο των λαμπτήρων των κατοικιών)
Ποσοστό 30,5% των οικιστικών κτιρίων χρησιμοποιεί ηλεκτρικό
στεγνωτήριο ρούχων αν και οι κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου
είναι ευνοϊκές για στέγνωμα των ρούχων με φυσικό τρόπο.
Η τηλεόραση και ο υπολογιστής είναι οι ηλεκτρικές συσκευές με την
περισσότερη χρήση στα οικιστικά κτίρια με 45,9 και 31,1 ώρες
χρήσης την εβδομάδα αντίστοιχα (το ψυγείο-καταψύκτης
χρησιμοποιείται επί 24ώρου βάσης).

ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αναθεωρημένη οδηγία 31/2010/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των
Κτιρίων θέτει υψηλότερους στόχους σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας
στα κτίρια και μεταξύ άλλων εισαγάγει την έννοια των «Κτιρίων Σχεδόν
Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης».
ΟΡΙΣΜΟΣ (Οδηγία 2010/31/ΕΕ Άρθρο 2.2)
«κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση
ενέργειας»: κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή
απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το
παράρτημα Ι. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ
χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα
πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε
ενέργεια
από
ανανεώσιμες
πηγές,
περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου
ή πλησίον του κτιρίου»
Κυριότερες πρόνοιες της Οδηγίας είναι ότι τα
κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τα κτίρια
«Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης» με βάση
τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές
συνθήκες, περιλαμβανομένου αριθμητικού
δείκτη της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας
σε kWh/m2 κατ’ έτος. Μέχρι σήμερα, το
κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης δεν
έχει οριστεί σε εθνικό επίπεδο.
Σημειώνεται επίσης ότι θα πρέπει σε Εθνικό επίπεδο να εφαρμοστούν
οικονομικά κίνητρα ή διευκολύνσεις με στόχο την ευκολότερη προώθηση
και υιοθέτηση των ακόλουθων δεσμευτικών στόχων:
•
•

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια
με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες
αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας

ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, η εφαρμογή της
νομοθεσίας για υποχρεωτική έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
στην Κύπρο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2010. Στα 2 χρόνια (περίοδος
1/1/2010-31/1/2012) εφαρμογής της νομοθεσίας έχουν εκδοθεί 10.831
πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Τα 537 από αυτά αφορούν υφιστάμενα
κτίρια, δηλαδή κτίρια που εξασφάλισαν άδεια οικοδομής πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2010. Ο αριθμός Πιστοποιητικών ανά ενεργειακή κλάση
φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν.
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Πίνακας 14 Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
που έχουν εκδοθεί – Αριθμός πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί για
υφιστάμενα κτίρια [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Εμπορίου
Βιομηχανίας και Τουρισμού]

Ενεργειακή κλάση

Συνολικός Αριθμός

ΑριθμόςΥφιστάμενων
κτιρίων

Α

25

4

Β

10.497

273

Γ

188

140

Δ

70

69

Ε

35

35

Ζ

14

14

Η

2

2

Με βάση τους πιο πάνω πίνακες εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο αριθμός
κτιρίων με καλή ενεργειακή απόδοση (ενεργειακή κλάση Β) που έχουν
εξασφαλίσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι 10.497 κτίρια.
Επίσης παρατηρείται ότι μόλις 25 κτίρια έχουν πολύ καλή ενεργειακή
απόδοση (ενεργειακή κλάση Α). Ο διαχωρισμός των κτιρίων πολύ καλής
ενεργειακής απόδοσης (κλάση Α) με τα κτίρια σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας (όπως ορίζεται από την Οδηγία 31/2010) μπορεί να
επιτευχθεί με τη δημιουργία μίας νέας ενεργειακής κλάσης Α+.
Επίσης μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα κτίρια με καλή και πολύ
καλή ενεργειακή απόδοση (10.522 κτίρια) αποτελούν περίπου το 2.5% του
συνολικού κτιριακού αποθέματος της Κύπρου.
Αν ο ρυθμός κατασκευής νέων κτιρίων συνεχίσει με βάση τους ρυθμούς που
παρατηρούνται την τελευταία δεκαετία (περίπου 8.000 κτίρια οικιστικά και
μη ανά έτος) σημαίνει ότι μέχρι το 2020, περίπου 65.000 νέα κτίρια καλής
και πολύ καλής ενεργειακής απόδοσης θα προστεθούν στο κτιριακό απόθεμα
της Κύπρου. Εάν ληφθεί υπόψη ότι το σημερινό κτιριακό απόθεμα
οικιστικών και μη κτιρίων είναι περίπου 525.000 σημαίνει ότι μέχρι το 2020
το κτιριακό απόθεμα θα αυξηθεί σε 590.000 χωρίς να ληφθούν υπόψη
πιθανές κατεδαφίσεις κτιρίων. Επομένως, 75.500 (υφιστάμενα και
μελλοντικά) περίπου κτίρια θα αποτελούν κτίρια με ενεργειακή κλάση Α και
Β, κτίρια δηλαδή με καλή και πολύ καλή ενεργειακή απόδοση. Ο αριθμός
των κτιρίων αυτών θα αποτελεί το 13% του συνολικού κτιριακού
αποθέματος.
Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μόλις 537 πιστοποιητικά
ενεργειακής απόδοσης έχουν εκδοθεί για υφιστάμενα κτίρια. Με τον
Κανονισμό Κ.Δ.Π 446/2009 του περί ενεργειακή απόδοσης των κτιρίων
νόμο, είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και
για τα υφιστάμενα κτίρια που προορίζονται για πώληση ή ενοικίαση.
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 10,2% των οικιστικών κτιρίων στην Κύπρο,
δηλαδή περίπου 45.000 κτίρια, είναι ενοικιαζόμενα (
Πίνακας 15). Διαφαίνεται λοιπόν ότι στα 2 χρόνια ισχύς του κανονισμού
Κ.Δ.Π 446/2009, μόλις το 1% των κτιρίων είναι συμβατό με τις πρόνοιες της
Νομοθεσίας.
Συμπεραίνεται δηλαδή μία αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας με κατ’
επέκταση ο ρυθμός έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για
υφιστάμενα υπό ενοικίαση κτίρια ανά έτος να είναι μόλις 0,5%. Ο ρυθμός
αυτός πρέπει να αυξηθεί δραματικά για να είναι εφικτή η ορθή εφαρμογή της
νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αν ο ρυθμός παραμείνει ο ίδιος θα
απαιτηθούν 100-200 χρόνια για να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό όλα τα
ενοικιαζόμενα κτίρια .

Πίνακας 15 Ιδιοκτησιακό καθεστώς οικιστικών κτιρίων στην Κύπρο
[Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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(%)

Ιδιόκτητη

78,0

Ενοικιαζόμενη

10,2

Παραχωρημένη δωρεάν

11,8

ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες
βασικές κατηγορίες με βάση την πηγή ενέργειας:
•
•
•
•
•
•

Ηλεκτρισμός
Ηλιακή ενέργεια
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Καθαρό πετρέλαιο
Υγραέριο
Βιομάζα

ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η κατανάλωση ηλεκτρισμού στα κτίρια μπορεί να προσεγγιστεί με ακρίβεια
με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ)
στην Κύπρο . Η πληροφορία είναι διαθέσιμη ανά κατηγορία και χρήση
κτιρίου.
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανάλωση ενέργειας τα έτη 2008,
2009 και 2010 ανά οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση κτιρίων.

Πίνακας 16 Συνοπτική παρουσίαση κατανάλωσης ηλεκτρισμού ανά
κατηγορία δραστηριότητας για τα έτη 2008-2010 [Πηγή: Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου]
Κατανάλωση
ηλεκτρισμού (MWh)

2008

2009

2010

Οικιακή

1.682.327

1.720.777

1.737.474

Εμπορική

1.881.173

1.918.932

1.990.994

Βιομηχανική

757.803

791.640

816.074

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος, για αυτές τις κατηγορίες,
παρουσίασε αύξηση κατά 2,5% το 2009 σε σχέση με το 2008 και αύξηση
κατά 2,6% το 2010 σε σύγκριση με το 2009. Η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας ανά έτος και κατηγορία παρουσιάζεται στο πιο κάτω διάγραμμα.
Εικόνα 16 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια ανά τομέα για
την περίοδο 2008-2010 [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
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Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία (GWh)
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
Η Κύπρος, διαθέτει αξιόλογο ηλιακό δυναμικό με υψηλή ακτινοβολία και
ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ένας τρόπος αξιοποίησης της
ηλιακής ενέργειας είναι με τη χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων για την
παραγωγή ηλεκτρισμού. Το πρώτο Φωτοβολταϊκό Σύστημα στην Κύπρο
ισχύος 4,8kW, συνδέθηκε με το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στις
17.2.2005. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζεται η αύξηση της
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που
είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΑΗΚ. Το 2010 (Αύγουστος –
Δεκέμβριος)
Φωτοβολταϊκά Συστήματα συνολικής ισχύος 0,7ΜW
εγκαταστάθηκαν σε Δημόσια κτίρια, σχολεία και στρατοπέδων. Από τη
συνολική εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών, περίπου τα 2 MW είναι στο
έδαφος ενώ τα υπόλοιπα είναι σε κτίρια.
Επίσης υπάρχουν και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκατεστημένα σε
κτίρια με συνολική ισχύ περίπου 0,8 MW.
Εικόνα 17 Συνολική εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών στοιχείων
συνδεδεμένων με το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού [Πηγή: Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου]
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Για την περίοδο 2004 -2011 έχουν επιχορηγηθεί από το ειδικό ταμείο 920
αιτήσεις για χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων με το συνολικό ποσό των €
9.664.336. περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στον πίνακα και στο
γράφημα που ακολουθούν.
Πίνακας 17 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων την περίοδο 2004-2011
[Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας]

Φωτοβολταϊκά συστήματα ενωμένα με το
δίκτυο
Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα
Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα
άντλησης νερού
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡ.
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
509

ΠΟΣΟ
7.937.661

386
25

1.612.271
114.404

920

9.664.336

Εικόνα 18 Καταβληθείσες χορηγίες από το Ειδικό Ταμείο για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων την περίοδο 2004-2011
[Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας]
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΕ
ΚΤΙΡΙΑ
Ένας άλλος τρόπος αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο είναι με
τη χρήση ηλιακών θερμοσιφώνων στις οροφές των κτιρίων. Η παραγωγή
ζεστού νερού με ηλιακούς θερμοσίφωνες έτυχε ευρείας εφαρμογής στην
Κύπρο από παλαιότερα χρόνια (από το 1956).
Με τον τρόπο αυτό, 92% των νοικοκυριών και 53% των ξενοδοχειακών
μονάδων στην Κύπρο εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους
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σε ζεστό νερό από την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Συνήθως τα
συστήματα που είναι εγκατεστημένα ανά νοικοκυριό, έχουν 3,8 m2 επιφάνεια
ηλιακών συλλεκτών και δεξαμενή ζεστού νερού 160 lt. Η συνολική
εγκατεστημένη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών στην Κύπρο εκτιμάται ότι
ξεπερνά τις 750.200 m2 που ισοδυναμούν με την παραγωγή περίπου 450
GWh θερμικής ενέργειας.

ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Με βάση στοιχεία από τη στατιστική υπηρεσία, η μέση ετήσια κατανάλωση
πετρελαίου θέρμανσης ανά νοικοκυριό είναι 355 λίτρα και η κατανάλωση
καθαρού πετρελαίου 44 λίτρα. Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται είτε για τη
θέρμανση χώρων είτε για τη θέρμανση νερού.

ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η κατανάλωση υγραερίου στα οικιστικά κτίρια προορίζεται για τη θέρμανση
χώρων, τη θέρμανση ζεστού νερού χρήσης και το μαγείρεμα. Η συνολική
μέση ετήσια κατανάλωση υγραερίου ανά νοικοκυριό ανέρχεται στα 125 κιλά.
Τα 50 κιλά προορίζονται για τη θέρμανση χώρων, 8 για τη θέρμανση ζεστού
νερού και 67 για το μαγείρεμα.

ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ
Η χρήση της βιομάζας για τη θέρμανση χώρων εφαρμόζεται σε μεγάλο
αριθμό νοικοκυριών στην Κύπρο και ιδιαίτερα στις ορεινές κοινότητες. Η
μέση ετήσια κατανάλωση ξυλείας ανά νοικοκυριό υπολογίζεται στα 244
κιλά. Τα 231 κιλά χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων, τα 11 κιλά για
μαγείρεμα και 2 κιλά για τη θέρμανση ζεστού νερού χρήσης.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Η μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά νοικοκυριό, πηγή ενέργειας και
χρήση, παρουσιάζονται στον πίνακα και τις γραφικές παραστάσεις που
ακολουθούν.
Πίνακας 18 Κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και χρήση στα
νοικοκυριά [Πηγή: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου]
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Εικόνα 19 Κατανάλωση ενέργειας σε οικιστικά κτίρια ανά χρήση [Πηγή:
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
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Εικόνα 20 Κατανάλωση ενέργειας σε οικιστικά κτίρια ανά πηγή
ενέργειας [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου]
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Κάρβουνο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ Α
Το κτιριακό απόθεμα της Κύπρου αποτελείται σήμερα από περίπου 435.000
οικιστικά κτίρια και 115.000 μη οικιστικά κτίρια. Στο κτιριακό απόθεμα
εισέρχονται κάθε χρόνο σημαντικός αριθμός νέων κτιρίων και με πιο αργούς
ρυθμούς, υφιστάμενα κτίρια κατεδαφίζονται και δίνουν τη θέση τους σε νέες
αναπτύξεις.
Στόχος του κράτους πρέπει να είναι η σταδιακή αναβάθμιση του κτιριακού
αποθέματος έτσι που να διασφαλίζονται σε ικανοποιητικά επίπεδα η στατική
ασφάλεια των κτιρίων, η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και η ύπαρξη
συνθηκών θερμικής άνεση και υγιεινού περιβάλλοντος στο εσωτερικό των
κτιρίων.
Τα νέα κτίρια, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες,
υπόκεινται σε απαιτήσεις της νομοθεσίας που διασφαλίζουν τα πιο πάνω.
Επειδή όμως ο ρυθμός ανανέωσης του κτιριακού αποθέματος παραμένει
αργός, η βελτίωση των υφιστάμενων κτιρίων πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να τυγχάνει πλήρης
εφαρμογής οι υφιστάμενες νομοθεσίες, όπως για παράδειγμα η υποχρεωτική
έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια που
πωλούνται ή νοικιάζονται. Επίσης, θα πρέπει να δίνονται τα κατάλληλα
κίνητρα στους πολίτες να προβαίνουν σε ανακαινίσεις των κτιρίων τους όπως
για παράδειγμα φορολογικές ελαφρύνσεις, επιχορηγήσεις κλπ. Τέτοιες
πρακτικές έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν ή που εφαρμόζονται μερικώς και
σήμερα, αποδεικνύουν ότι η συνεισφορά τους στην αναβάθμιση του
κτιριακού αποθέματος μπορεί να είναι μεγάλη.
Βασικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του
κτιριακού αποθέματος της Κύπρου δεν διαθέτει βασική θερμομόνωση και ως
αποτέλεσμα η κατανάλωση ενέργειας είναι ιδιαίτερα αυξημένη ενώ
ταυτόχρονα δεν επιτυγχάνονται συνθήκες θερμικής άνεσης.
Σε μια χώρα με ιδιαίτερα θερμό και ξηρό κλίμα όπως είναι η Κύπρος, θα
πρέπει να εφαρμόζεται όσο το δυνατό καλύτερος σχεδιασμός των κτιρίων και
η χρήση βέλτιστων πρακτικών που θα επιτυγχάνουν την ηλιοπροστασία και
τον περιορισμό των θερμικών φορτίων το καλοκαίρι.
Ο κτιριακό τομέας θα έχει στο άμεσο μέλλον να αντιμετωπίσει σημαντικές
προκλήσεις όπως η θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων που θα μας οδηγήσουν
σταδιακά στα κτίρια «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας». Το
ανθρώπινο δυναμικό, η τεχνογνωσία και η τεχνολογία είναι διαθέσιμες
προκειμένου η Κύπρος να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις . Παρόλα αυτά
Θα πρέπει να διανύσουμε μεγάλη απόσταση σε σχέση με τις διεθνείς
πρακτικές ώστε να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα για το υφιστάμενο
και το μελλοντικό μας κτιριακό απόθεμα. Τα κτίρια μηδενικής κατανάλωσης
απαιτούν σαφή πολιτική και προσανατολισμό με βάση τις ιδιαιτερότητες της
Κύπρου.
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