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Σύντομη περίληψη
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα
και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι Δήμαρχοι, που υπογράφουν το Σύμφωνο,
δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το
έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον
κατά 20%. Για να το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια
(ΣΔΑΕ), εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς τομείς του Δήμου και
οργανώνουν Ημέρες Ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες υποστηρίζονται ισχυρά από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και τις Δομές Υποστήριξης.
Ο Δήμαρχος Έγκωμης Δρ. Νίκος Παυλίδης (Προηγούμενος Δήμαρχος) εκπροσωπώντας το Δήμος
Έγκωμης, υπόγραψε στις 24 Οκτωβρίου 20011 το «Σύμφωνο των Δημάρχων». Την περίοδο αυτή, ο
Δήμος Έγκωμης ανάθεσε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών την εκπόνηση του Ενεργειακού
Σχεδίου Δράσης, στα πλαίσια της υλοποίησης ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο MEDEEA
συγχρηματοδοτούμενου από ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο Δήμος Έγκωμης έχει πληθυσμό 18,219 κατοίκους.
Το έτος 2009 ορίστηκε ως το έτος αναφοράς/καταγραφής των καταναλώσεων ενέργειας και των
εκπομπών CO2 στην επικράτεια του Δήμου. Σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων που
συλλέχθηκαν από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, τις εταιρίες πετρελαιοειδών, στατιστική υπηρεσία
Κύπρου κ.α. η συνολική κατανάλωση ενέργειας στο Δήμο Έγκωμης το 2009 ήταν 365.023 MWh. Ο
μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στο Δήμο είναι οι μεταφορές με 170.630 MWh και ακολούθως ο
οικιακός τομέας με 102,625 MWh και ο τριτογενής με 76,253 MWh.
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του 2009 που αναλογούν στην συνολική κατανάλωση ενέργειας
στο Δήμο είναι 161,674 τόνοι.
Για την πρόβλεψη των εκπομπών CO2 την περίοδο 2010 με 2020, καταρτίστηκε το σενάριο
αναμενόμενης εξέλιξης όπου υπολογίστηκαν ότι οι εκπομπές χωρίς την λήψη οποιοδήποτε
επιπρόσθετων μέτρων θα ανέλθουν σε 136.149 τόνους.
Το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης που έχει ετοιμαστεί για το Δήμο περιλαμβάνει επιπρόσθετα
μέτρα/δράσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί τουλάχιστον ο ευρωπαϊκός στόχος για την καταπολέμηση της
κλιματική αλλαγή. Δηλαδή τα μέτρα που θα λάβει ο Δήμος επιπρόσθετα από τα εθνικά μέτρα έτσι ώστε
να ξεπεραστεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με
το έτος αναφοράς που είναι το 2009.
Τα μέτρα που προτείνονται χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Περιγραφή
Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια κτίρια
Εξοικονόμηση ενέργειας με εκστρατείες ενημέρωσης
Εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές
Εξοικονόμηση ενέργειας στον Οδικό φωτισμό
Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ανάπτυξη χώρων πρασίνων

Αριθμός
6
9
6
2
1
1

Η ετήσια εκτιμώμενη μείωση εκπομπών για το 2020 με την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων ανέρχεται
στις 15.457 τόνους. Επομένως με την εφαρμογή του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης, οι ετήσιες εκπομπές
για το έτος 2020 θα περιοριστούν στους 120.692 τόνους. Δηλαδή, 24,6% μειωμένοι σε σχέση με το έτος
αναφοράς που είναι το 2009.
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Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2013 μέχρι 2020 ανέρχεται στα € 1.441.040. Η
χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης εκτιμάται ότι θα πηγάζει από τους
ακόλουθους πόρους:


Προϋπολογισμό του Δήμου.



Από την εξοικονόμηση χρημάτων που θα επιφέρουν τα μέτρα μείωσης ενέργειας στα κτίρια,
οχήματα και οδικό φωτισμό του Δήμου.



Από έσοδα που θα προέρχονται από τις επενδύσεις του Δήμου σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας.



Χρηματοδότηση από το Σχέδιο χορηγιών για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.



Πιθανή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αειφόρος ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του
Γραφείου Προγραμματισμού.



Πιθανή χρηματοδότηση από το Ταμείο που θα δημιουργηθεί από τα έσοδα Δημοπράτησης των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.



Πιθανή χρηματοδότηση από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.
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Επεξήγηση όρων και μονάδων μέτρησης
Ακρωνύμια
BAU : Business As Usual
SEAP: Sustainable Energy Action Plan
ΣΔΑΕ: Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια
ΑΠΕ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΕΞΕ: Εξοικονόμηση Ενέργειας
BEI: Baseline Emission Inventory
CO2: Διοξείδιο του Άνθρακα

Μονάδες μέτρησης
kWh: 1000 Wh
MWh: 1000 kWh
GWh: 1000 MWh
Toe: tones of oil equivalent
Ktoe: 1000 toe
Τ.ι.π: τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου
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1

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

1.1

Εισαγωγή

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα
και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι Δήμαρχοι, που υπογράφουν το Σύμφωνο,
δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το
έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον
κατά 20%. Για να το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια
(ΣΔΑΕ), εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς τομείς του Δήμου και
οργανώνουν Ημέρες Ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες υποστηρίζονται ισχυρά από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και τις Δομές Υποστήριξης.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές που συγκροτούνται δημοκρατικά
και με εκλεγμένους αντιπροσώπους, όποιο μέγεθος κι αν έχουν και σε οποιαδήποτε φάση εφαρμογής
των ενεργειακών/κλιματικών τους πολιτικών.

1.2

Ένταξη ενός Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Τοπικές αρχές που προτίθενται να υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων πρέπει να παρουσιάσουν
και να συζητήσουν την πρωτοβουλία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εφ’ όσον ληφθεί η σχετική επίσημη
απόφαση οι τοπικές αρχές πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό γίνεται με
αποστολή μηνύματος ταχυδρομική θυρίδα του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων με
επισυναπτόμενο το Έντυπο Προσχώρησης. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από το Δήμαρχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Δημοτικό Συμβούλιο αντιπρόσωπο.
Μετά την αποστολή του μηνύματος, η τοπική αρχή θα περιληφθεί στο δημόσιο κατάλογο των πόλεων
του Συμφώνου.
Οι τοπικές αρχές μπορούν να υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων οποιαδήποτε στιγμή, δεν
υπάρχει προθεσμία! Οι Τελετές του Συμφώνου των Δημάρχων λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο και όλοι οι
δήμαρχοι έχουν την ευκαιρία δημόσιας υπογραφής και ευρείας προβολής.

1.3

Δεσμεύσεις από την υπογραφή του Σύμφωνου των Δημάρχων

Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 20%
έως το 2020, μέσω δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να
επιτύχουν αυτό το στόχο, δεσμεύονται να:






ετοιμάσουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών (ΒΑΕ) εντός ενός έτους από την υπογραφή του
Συμφώνου
υποβάλουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), εγκεκριμένο από το Δημοτικό
Συμβούλιο εντός ενός έτους από την υπογραφή του Συμφώνου
δημοσιεύουν τακτικά – ανά διετία μετά την υποβολή του ΣΔΑΕ τους – εκθέσεις αξιολόγησης
αναφέροντας το βαθμό υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων
προωθήσουν τις δράσεις τους και να εμπλέξουν τους πολίτες τους και τους τοπικούς φορείς και
να οργανώσουν Τοπικές Ημέρες Ενέργειας
διαδώσουν το μήνυμα του Συμφώνου των Δημάρχων, ιδιαίτερα να παροτρύνουν και άλλους
δήμους να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο και να συνεισφέρουν σε σημαντικές εκδηλώσεις και
θεματικές ημερίδες

Ένας Δήμος, εντάσσεται στο Σύμφωνο των Δημάρχων για να:


κάνει μια δημόσια δήλωση για τη δέσμευσή του για μείωση του CO2,
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δημιουργήσει ή ενισχύσει τη δυναμική για μείωση του CO2 στην περιοχή του,
ωφεληθεί από την ενθάρρυνση και το παράδειγμα άλλων πρωτοπόρων,
μοιραστεί με άλλους την εμπειρία που έχει αναπτυχθεί στο δήμο του,
γίνει ο δήμος γνωστός ως πρωτοπόρος,
δημοσιοποιήσει τα επιτεύγματά του στο διαδικτυακό τόπο του Συμφώνου,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στις πόλεις που εντάσσονται στο Σύμφωνο:







1.4

Ένα γραφείο αρμόδιο για την προώθηση, το συντονισμό και την υποστήριξη της πρωτοβουλίας
αυτής,
Ένα διαδικτυακό τόπο για προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών,
Εργαλεία και μεθόδους (οδηγίες, φόρμες, κλπ) που βοηθούν στην προετοιμασία
τυποποιημένων απογραφών εκπομπών και Σχεδίων Δράσης, συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα
Οικονομικές διευκολύνσεις, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα Διαρθρωτικά
Ταμεία, κλπ.,
Εκδηλώσεις για να έχουν οι πόλεις που δραστηριοποιούνται ενεργά μεγάλη πολιτική προβολή
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
Ένα δίκτυο Δομών Υποστήριξης για τη βοήθεια των μικρότερων σε μέγεθος πόλεων.

Δομές υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων

Εάν μια τοπική αρχή δεν έχει την τεχνική δυνατότητα ή τους πόρους για να ετοιμάσει το σχέδιο δράσης
του δήμου, πρέπει να λάβει υποστήριξη από οργανισμούς που έχουν τέτοιες δυνατότητας π.χ. τις
Δομές Υποστήριξης. Κατάλογος των Δομών Υποστήριξης υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του Συμφώνου
των Δημάρχων.
Δομές υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων στην Κύπρο είναι η Ένωση Κοινοτήτων και η Ένωση
Δήμων Κύπρου με διορισμένο εκτελεστικό γραφείο το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

1.5

Ο Δήμος Έγκωμης στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Ο Δήμαρχος Έγκωμης Δρ. Νίκος Παυλίδης εκπροσωπώντας το Δήμος Έγκωμης, υπόγραψε στις 24
Οκτωβρίου 20011 το «Σύμφωνο των Δημάρχων». Την περίοδο αυτή, ο Δήμος Έγκωμης ανάθεσε στο
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών την εκπόνηση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης, στα πλαίσια της
υλοποίησης ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο MEDEEA συγχρηματοδοτούμενου από ΤΟ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για την περίοδο Νοέμβριος 2011 με Ιουνιο του 2011
πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη συλλογή ενεργειακών στοιχείων από τη Δημοτική Υπηρεσία καθώς
και άλλα αρμόδια κυβερνητικά και μη τμήματα. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον
καταρτισμό του έτους αναφοράς (2009) που περιλαμβάνει τις καταναλώσεις ενέργειας και τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά τομέα στην επικράτεια του Δήμου Έγκωμης.
Την ίδια περίοδο, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών σε συνεργασία με το την Ενεργειακή Ομάδα
του Δήμου Έγκωμης, ετοίμασαν το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή
παρουσίαση των μέτρων που πρέπει να εφαρμόσει ο Δήμος για την περίοδο 2013 – 2020 προκειμένου
να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
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Το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης παρουσιάστηκε ενώπιων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου
2012. Το Σχέδιο δράσης έτυχε έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση της 23ης Απριλίου
2013.
Ακολούθως, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών έχει υποβάλει το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης του
Δήμου Έγκωμης, στη γραμματεία του Συμφώνου των Δημάρχων για αξιολόγηση και έγκριση.
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2
2.1

Κύπρος
Γενικές πληροφορίες

Η Κύπρος είναι το μεγαλύτερο νησί της Ανατολικής Μεσογείου και βρίσκεται νότια της Τουρκίας. Οι
δύο κύριοι ορεινοί όγκοι είναι ο Πενταδάκτυλος στο βορρά και το όρος Τρόοδος στο κεντρικό και
νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου.
Ανάμεσά τους βρίσκεται η εύφορη πεδιάδα της Μεσαορίας.
Η Κύπρος αποτελούσε ανέκαθεν σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική και
φέρει πάνω της τα ίχνη πολλών διαδοχικών πολιτισμών: ρωμαϊκά θέατρα και οικίες, βυζαντινές
εκκλησίες και μοναστήρια, κάστρα της εποχής των σταυροφοριών και προϊστορικούς οικισμούς.
Οι κυριότερες οικονομικές δραστηριότητες του νησιού είναι ο τουρισμός, οι εξαγωγές ειδών ένδυσης
και χειροποίητων ειδών και η εμπορική ναυτιλία. Στα χειροποίητα είδη συγκαταλέγονται τα κεντήματα,
τα κεραμικά και τα χάλκινα.
Στις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ συγκαταλέγονται οι μεζέδες – ορεκτικά που σερβίρονται ως κύριο πιάτο
– το τυρί χαλούμι και το ποτό ζιβανία .
Μετά την τουρκική εισβολή στο νησί το 1974 και την κατοχή του βόρειου τμήματος της χώρας, η
ελληνική κοινότητα της Κύπρου χωρίζεται από την τουρκική με τη λεγόμενη Πράσινη Γραμμή.
Η Κύπρος είναι γνωστή ως το νησί της Αφροδίτης, της θεάς του έρωτα και της ομορφιάς, επειδή
σύμφωνα με το θρύλο είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε η θεά.
Στη σύγχρονη λογοτεχνία ξεχωρίζουν τα ονόματα των Κώστα Μόντη (ποιητής και συγγραφέας) και
Δημήτρη Γκότση (συγγραφέας), ενώ ο Ευαγόρας Καραγιώργης και ο Μάριος Τόκας είναι διακεκριμένοι
μουσικοσυνθέτες.

Πηγή: www.wikipedia.org

Έτος προσχώρησης στην ΕΕ:
Πολιτικό σύστημα:
Πρωτεύουσα:
Συνολική έκταση:
Πληθυσμός:
Νόμισμα:

2004
Δημοκρατία
Λευκωσία
9.250 km²
0,8 εκατομμύρια
ευρώ
Πηγή: http://europa.eu

2.2

Ηλεκτροπαραγωγή στην Κύπρο
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Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο στηρίζεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στην καύση ορυκτών
καυσίμων και κυρίως μαζούτ. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ) αποτελεί στο παρόν στάδιο το
μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγό στην Κύπρο διαθέτοντας συνολικά τρεις Ηλεκτροπαραγωγούς
Σταθμούς. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή είναι ατμοηλεκτρικές μονάδες,
οι αεροστρόβιλοι, οι μηχανές εσωτερικής καύσης και συνδυασμένου κύκλου.
Μέτα την έκρηξη στο Μαρί στις 11/07/2011 και με την καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού
του Βασιλικού η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού έφτασε στο σημείο να μειωθεί πάνω από το 50%
κατά τον μήνα Ιούλιο του 2011.
Στον πιο κάτω πίνακα δίνεται η Ικανότητα Παραγωγής κατά τύπο Παραγωγής και κατά
Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό καθώς και η συνολική Ονομαστική και Πραγματική Ικανότητα
Παραγωγής που προβλέπεται για το Δεκέμβριο 2012.
Πίνακας 1. Αναμενόμενη συνολική ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- Δεκέμβριος 2012 [Πηγή: ΔΣΜ

http://www.dsm.org.cy]

Για τον υπολογισμό της "Διαθέσιμης Ικανότητας Παραγωγής (MW)" αφαιρούνται τα ακόλουθα:




Μόνιμες Μειώσεις Ικανότητας Παραγωγής
Ικανότητα Μονάδων Παραγωγής που βρίσκονται σε ετήσια συντήρηση
Ικανότητα Μονάδων Παραγωγής που έχουν υποστεί μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη

Η συνολική εγκατεστημένη ονομαστική ικανότητα των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών εκτιμάται ότι θα
ανέλθει στις 1598MW τον Ιούνιο του 2013, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του
Σταθμού του Βασιλικού.
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Στην Κύπρο, λόγω του Ενεργειακά Απομονωμένου Συστήματος στο παρόν στάδιο και της απουσίας
Ενεργειακών Διασυνδέσεων (αγωγοί πετρελαίου, αγωγοί φυσικού αερίου, καλώδια μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας) με άλλα κράτη, υπάρχει μεγάλος βαθμός εξάρτησης από εισαγωγές ορυκτών
καυσίμων.
Συγκεκριμένα, περισσότερο από το 95% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Κύπρο
παράγεται από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Συνεπώς, οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) είναι πολύ μεγάλες. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για το έτος 2009 στην Κύπρο από το
τομέα ηλεκτροπαραγωγής (σταθμοί ΑΗΚ) εκτιμώνται σε 4.084.000 τόνους.
Μετά από την καταστροφή του Σταθμού Βασιλικού και την ενοικίαση μηχανών παραγωγής με
πετρέλαιο η εικόνα εκπομπής ρύπων είναι διαφορετική.

2.3

Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα κυριότερα στοιχεία που σχετίζονται με την παραγωγή
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, σταθμούς βιοαερίου και αιολικών πάρκων στην Κύπρο.
Το πρώτο Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 4,84kW συνδέθηκε στις 17/02/2005. Η συνολική παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο από τις
17/02/2005 έως 31/10/2012 ανήλθε στις 35.321.364 kWh. Η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών
συστημάτων ενωμένα με το σύστημα διανομής της ΑΗΚ ανήλθε στα 13,5 MW το μήνα Νοέμβριο 2012.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων (μη ενωμένα με το δίκτυο)
σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας (μέχρι το τέλος του 2011) ανήλθε στα 0,8 ΜW.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των 12 σταθμών βιοαερίου/βιομάζας συνδεδεμένων με το δίκτυο
της ΑΗΚ είναι 8.764ΜW (Οκτώβριος 2012). Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών
βιοαερίου μέχρι τις 31/10/2012 ανήλθε στις 122,781,280 kWh. (από την έναρξη σύνδεσης του πρώτου
σταθμού βιοαερίου στις 10/12/2007). Επίσης, η μέση μηνιαία παραγωγή θερμικής ενέργειας είναι
περίπου 1,700ΜWh. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει δώσει μέχρι σήμερα συνολικά
17 άδειες για κατασκευή σταθμών βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα για παραγωγή ενέργειας
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 14.9ΜW.
Ο αριθμός των Αιολικών Πάρκων που είναι συνδεδεμένα με το Δίκτυο είναι 5. Η συνολική
εγκατεστημένη ισχύς αυτών των Πάρκων ανέρχεται στα 146,7MW και συνεισφορά τους στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τον Οκτώβριο 2012 ήταν 300,110,617kWh.

2.4

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2010-2020

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα κυριότερα στοιχεία που σχετίζονται με την παραγωγή
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, σταθμούς βιοαερίου και αιολικών πάρκων στην Κύπρο.

Η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού σε συνεργασία µε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εγκρίνεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξετάζει τις ενεργειακές ανάγκες της
χώρας, λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και
καθορίζει τους βασικούς άξονες, που µε τη σειρά τους προσδιορίζουν τους στόχους που πρέπει να
υλοποιηθούν.
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Παράλληλα το ενεργειακό μοντέλο που εφαρμόζεται στην Κύπρο προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση και στην
κοινωνική διάσταση της ενεργειακής οικονομίας. Οι κύριοι πυλώνες στους οποίους εδράζεται η εθνική
ενεργειακή πολιτική είναι:
• Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
• Η ανταγωνιστικότητα
• Η προστασία του περιβάλλοντος
Ορισμένες από τις παραπάνω γενικές επιδιώξεις της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής έχουν ήδη
µμετατραπεί, κατ᾿ ακολουθία της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συγκεκριμένους
ποσοτικούς και δεσμευτικούς για τη χώρα στόχους µε χρονικό ορόσημο το 2020:
• Συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική χρήση ενέργειας κατά 13%,
• Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή κατανάλωση των οδικών µμεταφορών κατά 10%,
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 5% σε σχέση µε το 2005, για τις κατηγορίες
εκτός πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου.
[Πηγή: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια με βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ (2010-2020) –
Υπηρεσία Ενέργειας του ΥΕΒΤ]

Πίνακας 2 Εθνικός στόχος για το μερίδιο ενέργειας από ΑΠΕ [Πηγή: ΕΣΔ για ΑΠΕ – Υπηρεσία Ενέργειας ΥΕΒΤ]

(Α) Μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας το έτος 2005 (S2005)

2.9%

(B) Στόχος ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας το έτος 2020 (S2020)

13%

(Γ) Αναμενόμενη συνολική προσαρμοσμένη κατανάλωση ενέργειας το έτος 2020 (kΤΙΠ)

2023

(Δ) Αναμενόμενη ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αντιστοιχεί
στο στόχο για το έτος 2020 -υπολογίζεται ως (Β)X(Γ) - (kΤΙΠ)

263

Πίνακας 3 Καταμερισμός επιμέρους στόχους για την επίτευξη του Εθνικού στόχου για το μερίδιο ενέργειας από
ΑΠΕ [Πηγή: ΕΣΔ για ΑΠΕ – Υπηρεσία Ενέργειας ΥΕΒΤ]

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη θέρμανση και ψύξη

23,5%

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ηλεκτροπαραγωγή

16%

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στις Μεταφορές

4,9%

Συνολικό μερίδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

13%

Πίνακας 4 Εκτίμηση συνεισφοράς ανά τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ για την επίτευξη του Εθνικού
στόχου για το μερίδιο ενέργειας από ΑΠΕ to 2020 [Πηγή: ΕΣΔ για ΑΠΕ – Υπηρεσία Ενέργειας ΥΕΒΤ]

Τεχνολογία

MW

GWh

Φωτοβολταϊκά

192

309

Συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα

75

224

Επάκτια Αιολικά

300

499

Βιοαέριο

17

143

Σύνολο

584

1175
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Πίνακας 5 Εκτίμηση συνεισφοράς ανά τεχνολογία θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ για την επίτευξη του Εθνικού
στόχου για το μερίδιο ενέργειας από ΑΠΕ to 2020 [Πηγή: ΕΣΔ για ΑΠΕ – Υπηρεσία Ενέργειας ΥΕΒΤ]

Τεχνολογία

kΤΙΠ

Ηλιακά

90,47

Στερεή βιομάζα

30,16

Αντλίες θερμότητας (γεωθερμικές, αεροθερμικές και υδροθερμικές)

2,97

Σύνολο

2.5

126.60

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης της Κύπρου

Το Εθνικό σχέδιο δράσης υποβάλλεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμμόρφωση με το άρθρο 14
της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5/4/2006 για την
ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.
Στις 28 Ιουνίου 2007 υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού το 1 ο Σχέδιο
Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ενώ στις 19/07/2011 υποβλήθηκε το 2ο αναθεωρημένο σχέδιο.
Οι πιο κάτω πίνακες περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για όλα τα μέτρα που λήφθηκαν, είναι σε ισχύ
και συνεισφέρουν στους αντίστοιχους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και όλα τα μέτρα που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα επόμενα χρόνια με την αντίστοιχη συνεισφορά εξοικονόμησης
ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι για τους υπολογισμούς δεν χρησιμοποιήθηκαν από την «κορυφή προς τα
κάτω» μεθοδολογίες, αλλά μόνο από την «βάση προς τα πάνω» μεθοδολογίες (Εθνικές και
προτεινόμενες της Οδηγίας).
Το σύνολο των εξοικονομήσεων ενέργειας από τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί και είναι σε ισχύ καθώς
και από τα προγραμματιζόμενα μέτρα ανέρχονται σε 274.579 χιλιάδες τόνους ισοδύναμου πετρελαίου
(τ.ι.π) για το 2016 και 421.553 για το 2020.
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Πίνακας 6 Σύνοψη εξοικονόμηση ενέργειας από μέτρα που υλοποιήθηκαν και είναι σε ισχύ [Πηγή: 2ο ΣΔΕΑ για
τη Κύπρο – Υπηρεσία Ενέργειας ΥΕΒΤ]
Επίτευξη ΕΞΕ
για το 2010
(τ.ι.π)

Αναμενόμενη
ΕΞΕ για το 2016
(τ.ι.π)

Εκτιμώμενη
ΕΞΕ για το
2020(τ.ι.π)

15428

124284

199026

9952

9952

9952

13868

15725

11215

11916

11916

11916

51164

161877

232109

337

59

0

110

110

110

2000

17621

28519

5896

5291

4832

600

600

600

8942

23681

34061

1693

1263

1263

21

21

21

1714

1284

1141

Τομέας μεταφορών
Σχέδιο παροχής χορηγιών για ΕΞΕ στις μεταφορές 2004-2009

1084

1084

1084

Σχέδιο απόσυρσης οχημάτων

2825

2825

2825

Σύνολο τομέα μεταφορών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΝ

3909
65729

3909
190751

3909
271220

Τομέας/Υποτομέας

Οικιακός τομέας
Ν.142(Ι)/2006 – Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης για νέες κατοικίες
Σχέδιο παροχής χορηγιών για ΕΞΕ σε υφιστάμενες κατοικίες
(2004-2009)
Δωρεάν διάθεση λαμπτήρων φθορισμού
Σχέδιο παροχής Χορηγιών για την ενθάρρυνση της χρήσης
ΑΠΕ (2004-2010)
Σύνολο οικιακού τομέα
Τριτογενής τομέας
Εθνικό σχέδιο δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις
2007-2010
Κυβερνητικό σχέδιο χορηγιών ΕΞΕ/ΑΠΕ για δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα
Ν.142(Ι)/2006 – Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης για νέα κτίρια του τριτογενή τομέα
Σχέδιο παροχής χορηγιών για ΕΞΕ σε υφιστάμενα κτίρια του
τριτογενή τομέα 200-2009
Σχέδιο παροχής χορηγιών για την ενθάρρυνση της χρήσης
ΑΠΕ στον τριτογενή τομέα 2004-2010
Σύνολο τριτογενή τομέα
Βιομηχανικός τομέας
Σχέδιο χορηγιών για ΕΞΕ σε υφιστάμενες βιομηχανίες 20042009
Σχέδιο παροχής χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ
στον βιομηχανικό τομέα και στην γεωργία 2004-2010
Σύνολο βιομηχανικού τομέα
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Πίνακας 7 Σύνοψη εξοικονόμηση ενέργειας από μέτρα που αναμένεται να πραγματοποιηθούν την περίοδο
2011-2020 [Πηγή: 2ο ΣΔΕΑ για τη Κύπρο – Υπηρεσία Ενέργειας ΥΕΒΤ]
Τομέας/Υποτομέας

Επίτευξη ΕΞΕ
για το 2010
(τ.ι.π)

Αναμενόμενη ΕΞΕ
για το 2016 (τ.ι.π)

Εκτιμώμενη
ΕΞΕ για το
2020(τ.ι.π)

-

600

0

-

9000

15000

-

4000

7000

-

7148

11915

-

1805

3610

-

22553

37525

-

400

0

-

1700

3000

-

2500

5000

-

600

1000

-

10617

17785

-

560

1120

-

2000

5079

-

3000

6300

-

21431

39284

-

5000

8333

-

28

60

-

4000

8227

-

9028

16620

-

3000
27816

6000
50904

-

30816

56904

-

83828

150333

Οικιακός τομέας
Ν.142(Ι)/2006 – Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης για όλες τις κατοικίες που χρήζουν ριζικής
ανακαίνισης
Συντήρηση και επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων
θέρμανσης
Συντήρηση και επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού με
ισχύ μεγαλύτερη από 12 kW
Σχέδιο παροχής χορηγιών για ΕΞΕ σε υφιστάμενες
κατοικίες 2011-2020
Σχέδιο παροχής χορηγιών για την ενθάρρυνση της
χρήσης ΑΠΕ 2011-2020
Σύνολο οικιακού τομέα
Τριτογενής τομέας
Ν.142(Ι)/2006 – Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης για όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα που
χρήζουν ριζικής ανακαίνισης
Συντήρηση και επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων
θέρμανσης
Συντήρηση και επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού με
ισχύ μεγαλύτερη από 12 kW
Εθνικό σχέδιο δράσης για τις πράσινες δημόσιες
συμβάσεις
Σχέδιο παροχής χορηγιών για ΕΞΕ σε υφιστάμενα κτίρια
2011-2020
Σχέδιο παροχής χορηγιών για την ενθάρρυνση της
χρήσης ΑΠΕ 2011-2020
Σχέδιο παροχής χορηγιών για συμπαραγωγή υψηλής
απόδοσης 2011-2020
Τοπικά ενεργειακά σχέδια δράσης δήμων και
κοινοτήτων
Σύνολο τριτογενή τομέα
Βιομηχανικός τομέας
Σχέδιο χορηγιών για ΕΞΕ σε υφιστάμενες βιομηχανίες
2011-2020
Σχέδιο παροχής χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης
ΑΠΕ στον βιομηχανικό τομέα και στην γεωργία 2011Σχέδιο
2020 παροχής χορηγιών για συμπαραγωγή υψηλής
απόδοσης 2011-2020
Σύνολο βιομηχανικού τομέα
Τομέας μεταφορών
Σχέδιο απόσυρσης οχημάτων
Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των δημοσίων
μεταφορών
Σύνολο τομέα μεταφορών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΝ
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3
3.1

Δήμος Έγκωμης
Εισαγωγή

Η Έγκωμη βρίσκεται περί τα 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Λευκωσίας. Καταλαμβάνει
διοικητική έκταση 9,5 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνεται στους δήμους της
Λευκωσίας. Σε Δήμο ανακηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 1986 ύστερα από δημοψήφισμα που έγινε με
βάση του περί Δήμων Νόμου του 1985. Κατά τις εκλογές που έγιναν το Μάιο του 1986 ανεδείχθη ο
πρώτος Δήμαρχος και το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτος Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Μιχαλάκης
Ζιβανάρης.
[Πηγή: www.engomi.org Κείμενο βασισμένο σε μελέτη της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου]

3.2

Ιστορία

Το όνομα της προήλθε από τις λέξεις νέα κώμη, απ' όπου Νέγκωμη και τελικά Έγκωμη. Το προάστιο
αυτό πράγματι αποτελεί νεότερο συνοικισμό. Το πιθανότερο είναι ότι ιδρύθηκε μετά το 1567 ύστερα
από το γκρέμισμα των σπιτιών και 80 περίπου εκκλησιών και μοναστηριών που ξέκοψαν έξω από τα
παλαιά λουζινιακά τείχη της Λευκωσίας. Τα τείχη αυτά κατεδάφισαν οι Βενετοί, οι οποίοι και
ανέγειραν στη θέση τους τα σημερινά βενετικά τείχη της πρωτεύουσας, θέλοντας να περιορίσουν την
περίμετρο των παλαιών τειχών. Με τη σμίκρυνση της περιμέτρου τους, από 6,5 σε 4,8 χιλιόμετρα, τα
τείχη θα απομακρύνονταν από τους παρακείμενους λόφους, γεγονός που θα ενίσχυε την αμυντική
τους δυνατότητα και θα περιοριζόταν ο αριθμός των στρατιωτών που απαιτείτο για την επάνδρωση
τους. Τότε, οι άστεγοι κάτοικοι των κατεδαφισθέντων συνοικισμών μετακινήθηκαν στα νοτιοδυτικά της
Λευκωσίας όπου σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τα νέα τείχη της πόλης και ενός χιλιομέτρου από τον
Άγιο Δομέτιο (που προϋπήρχε της Έγκωμης), συνενούμενοι με τους γεωργούς των γύρω περιοχών,
ίδρυσαν την Έγκωμη.
ον αρχικό πυρήνα του οικισμού αποτέλεσε η περιοχή που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της παλαιάς
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου (κοντά στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’). Τα σπίτια της
'Εγκωμης κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας μέχρι και το πρώτο μισό του αιώνα μας κτίζονταν από
πλινθάρια. Όμως, τα θεμέλια τους κατασκευάζονταν από πέτρα που μεταφερόταν από το Γερόλακκο ή
λατομεύετο από τα υψώματα της περιοχής που σήμερα λέγεται Μονπαρνάς. Πολύ ελάχιστα σπίτια
είχαν πρόσοψη κατασκευασμένη εξολοκλήρου από πέτρα. Επίσης δεν διασώζονται μεγάλα αρχοντικά
πετρόκτιστα σπίτια, γιατί προφανώς τέτοια σπίτια είτε δεν υπήρξαν ποτέ, είτε ήταν πολύ σπάνια.
[Πηγή: www.engomi.org Κείμενο βασισμένο σε μελέτη της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου]

3.3

Οικισμοί

Τα σπίτια, συνήθως ισόγεια, χωρίς εξωτερική αυλή, είχαν την είσοδο τους απ' ευθείας από το δρόμο
και οι πόρτες εισόδου κατασκευασμένες από ξύλο, ήσαν ψηλές και δίφυλλες. Το άνοιγμα της εισόδου
είχε πλαίσιο από λαξευτή πέτρα με υπέρθυρο. Ο φεγγίτης, που υπήρχε στο πάνω μέρος της πόρτας,
είχε ακτινωτή σιδηρένια διακόσμηση και στο κέντρο αναγραφόταν η χρονολογία κατασκευής της
κατοικίας ή της πόρτας. Τα παράθυρα των δωματίων ήσαν μεγάλα με ξύλινα παραθυρόφυλλα. Η πόρτα
της εισόδου άνοιγε σε ένα ηλιακό, στις δυο πλευρές του οποίου υπήρχαν δωμάτια. Ο ηλιακός ήταν
ανοικτός προς την πλευρά της αυλής. Οι τοίχοι ήσαν κατασκευασμένοι από πλινθάρι, που εκαλύπτετο
με επίχρισμα από γύψο. Η οροφή ήταν δίρριχτη με ξύλινο σκελετό και συμπληρώνετο με ψάθα ή
καλάμια, πάνω από τα οποία ετοποθετείτο συνήθως λεπτό στρώμα από κόνο που σκεπαζόταν από
χολετρωτά κεραμίδια. Οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονταν στην αυλή.
Το παλαιότερο πλινθόκτιστο σπίτι που σώζεται είναι ένα μεγάλο ισόγειο, γωνιακό που βρίσκεται στην
οδό Στυλιανού Λένα, αρ. 12. Στο κέντρο του φεγγίτη της πόρτας του αναγράφεται η χρονολογία 1895.

22

Οι δρόμοι του χωριού ήταν στενοί και χωματένιοι. Κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας ορισμένοι απ'
αυτούς επιστρώθηκαν με θεμέλιο και αμμοχάλικα. Το πλάτος τους μόλις επέτρεπε τη διέλευση των
ξύλινων αμαξιών (κάρων), που συρόμενα από ένα ή δύο άλογα αποτελούσαν το τελειότερο μεταφορικό μέσο της εποχής.
[Πηγή: www.engomi.org Κείμενο βασισμένο σε μελέτη της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου]

3.4

Ασχολίες των Κατοίκων

Η Έγκωμη καθόλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αποτελούσε μια μικρή αγροτική κοινότητα με κύριες
ασχολίες των κατοίκων τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και για τις δυο αυτές ασχολίες το προάστιο
διέθετε ίσως τις καταλληλότερες προϋποθέσεις χάρη στο κατάλληλο και εύφορο έδαφος, ιδιαίτερα της
περιοχής Μετοχίου, και την άφθονη, άγρια βλάστηση των υψωμάτων της περιοχής Μακεδονίτισσας
και Διεθνούς Αεροδρομίου. Μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας οι κάτοικοι του χωριού συνέχιζαν ακόμη να ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Κύρια γεωργικά προϊόντα
του χωριού ήσαν: τα σιτηρά (κυρίως το κριθάρι), ο βίκος, η φακή, το βαμβάκι, το σησάμι, οι ελιές και το
λάδι σεμεγάλες ποσότητες και τέλος τα λαχανικά με τα οποία τροφοδοτούσε τη γειτονική πόλη της
Λευκωσίας, που ήταν και το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νησιού. Στα προσχωσιγενή εδάφη του
χωρίου υπάρχει σε μικρό βάθος άφθονο υπόγειο νερό, το οποίο επαρκούσε κατά το παρελθόν για την
άρδευση των κήπων των σπιτιών και των περιβολιών των περιοχών του Μετοχίου και του Παρισινού.
Οι καλλιέργειες αρδεύονταν από το νερό που αντλείτο από πηγάδια και αλακάτια. Τα πηγάδια, εκτός
από την ύδρευση και άρδευση, χρησιμοποιούνταν και για το πότισμα των κοπαδιών από αίγες και
πρόβατα, που αφθονούσαν στην περιοχή της Έγκωμης. Για την άντληση του νερού χρησιμοποιούνταν
επίσης ανεμόμυλοι και αντλίες («τουλούμπες»)· Στην περιοχή της Έγκωμης σώζονται ακόμη κατάλοιπα
δεξαμενών που χρησιμοποιούνταν για αρδευτικούς σκοπούς. Για αρδευτικούς σκοπούς
χρησιμοποιούνταν ακόμη και τα νερά του Πεδιαίου, που για το σκοπό αυτό «εκόβετο» από κάποιο
σημείο του Στροβόλου. Άφθονο νερό για άρδευση διέθετε και η περιοχή Μακεδονίτισσας. Το νερό
αυτό υπήρχε μέχρι το 1957, οπότε το πήρε η αποικιακή κυβέρνηση και το χρησιμοποίησε για τις
υδρευτικές ανάγκες της Λευκωσίας.
Στην Έγκωμη εκτρέφετο επίσης μεταξοσκώληκας, από τον οποίο παράγετο καλής ποιότητας μετάξι.
Εκτός από τις γεωργικές ασχολίες, οι γυναίκες ασχολούνταν και με την υφαντική. Ένας αριθμός
γυναικών ασχολείτο συστηματικά με την ύφανση μεταξωτών, ταϊστών και κυρίως αλατζιάδων. Τα
υφαντά αυτά, οι υφάντρες είτε τα πωλούσαν οι ίδιες απ' αυθείας στο Γυναικοπάζαρο της Λευκωσίας
και στα διάφορα πανηγύρια, είτε τα διέθεταν σε διάφορους πραματευτάδες, από τους οποίους
προμηθεύονταν και τα νήματα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχαν και
μερικές βιοτεχνίες καλτσοποιίας, που απασχολούσαν 4 - 5 χειρίστριες καλτσομηχανών. Με την αύξηση
του πληθυσμού του χωριού και τη διάδοση της χρήσης του ποδηλάτου όλο και πιο πολλοί κάτοικοι της
Έγκωμης άρχισαν να εργάζονται στη Λευκωσία. Μερικοί απ' αυτούς ήσαν τεχνίτες, όπως μαραγκοί,
ράφτες κ.ά.
[Πηγή: www.engomi.org Κείμενο βασισμένο σε μελέτη της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου]

3.5

Μοναστήρια

Η ιστορία της Έγκωμης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα δυο μοναστήρια που βρίσκονται στην περιοχή
της: το μοναστήρι του Αγίου Προκοπίου, γνωστό ως Μετόχι της Ιεράς Μονής Κύκκου και το μοναστήρι
της Παναγίας Μακεδονίτισσας. Και τα δυο μοναστήρια κατείχαν μεγάλες εκτάσεις γης του χωριού. Στα
κτήματα των δυο αυτών μοναστηριών ασχολούνταν μόνιμα αρκετοί κάτοικοι του χωριού ως
καλλιεργητές
της
γης,
βοσκοί
και
εργάτες.
Το μοναστήρι του Αγίου Προκοπίου είναι το πλουσιότερο μετόχι του μοναστηριού της Παναγίας του
Κύκκου και το ανάδειξε τέτοιο ο ηγούμενος του μοναστηριού του Κύκκου Γεράσιμος (1890-1911),
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αρχίζοντας την προσπάθεια αυτή αμέσως μετά την εκλογή του. Ο πολύ ικανός και πεφωτισμένος αυτός
ιεράρχης (απεφοίτησε τη θεολογική Σχολή της Χάλκης) αξιοποίησε κατάλληλα την περιουσία του
μοναστηριού και την επαύξησε με νέες σημαντικές αγορές κτημάτων. Βελτίωσε σημαντικά τα
οικονομικά του μοναστηριού, κυρίως δημιουργώντας περιβόλια και αξιοποιώντας κτήματα. Σ' αυτόν
οφείλεται η δημιουργία εκτεταμένων περιβολιών με εσπεριδοειδή και των μεγάλων ελαιώνων στην
περιοχή του μετοχίου του Αγίου Προκοπίου στην Έγκωμη. Στην ίδια περιοχή αγόρασε για λογαριασμό
του μοναστηριού μεγάλες εκτάσεις γης, οι οποίες σήμερα απέκτησαν μεγάλη αξία.
Το μετόχι στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν σπουδαίος σταθμός για τη μεταφορά της εικόνας της
Παναγίας σε χρόνια ανομβρίας. Από το μοναστήρι του Κύκκου οι μοναχοί μετέφεραν στον ώμο την
εικόνα και διέσχιζαν την πεδιάδα από τη Λεύκα για προσκύνημα της εικόνας από τους κατοίκους του
χωριού και των γειτονικών χωριών. Στο μετόχι του Αγ. Προκοπίου έμενε πολλές ημέρες η εικόνα. Το
μετόχι κάθε μέρα πλημμύριζε από προσκυνητές των χωριών της Μεσαορίας, της Λάρνακας και της
Κερύνειας, που ερχόντουσαν με τα αφιερώματα τους πάνω σε κάρα, βουδάμαξα, μουλάρια και
γαϊδούρια, για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και να την παρακαλέσουν να λυπηθεί τον
τόπο και να σταματήσει την ανομβρία.
Στο μοναστήρι αυτό είχε εγκατασταθεί ο πρώτος Άγγλος ύπατος Αρμοστής της Κύπρου, Sir Garnet
Wolseley (σερ Γκάρνετ Γούλσλεϋ), που έφθασε στο νησί στις 22 Ιουλίου 1878. Στον περίβολο του
μοναστηριού έστησαν το πρώτο στρατόπεδο τους οι Άγγλοι ακόλουθοι του Κυβερνήτη και οι
στρατιώτες που τον συνόδεψαν και έμειναν εκεί ως ότου κτίστηκε το πρώτο Κυβερνείο.
Το μοναστήρι της Παναγίας Μακεδονίτισσας βρίσκεται περί τα 6 χμ δυτικά της Λευκωσίας, εντός των
ορίων του Δήμου Έγκωμης και από την επωνυμία της έχει ονομαστεί Μακεδονίτισσα και η γύρω
περιοχή που έχει κατοικηθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Η ονομασία Μακεδονίτισσα αποτελεί επώνυμο
της Παναγίας, το οποίο είναι ανάλογο προς άλλα επώνυμα της Παναγίας στο νησί. Για την προέλευση
του επώνυμου αυτού υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η επικρατέστερη απ' αυτές είναι ότι τούτο προήλθε
από το φυτό μακεδονήσιον (ματζινοήσιν), το γνωστό μαϊντανό. Στην Κύπρο υπάρχουν αρκετές
περιπτώσεις επωνυμιών της Παναγίας προερχομένων από φυτά.
Πότε και από ποιους ιδρύθηκε το μοναστήρι είναι άγνωστο. Οι αρχαιότερες περί αυτού αναφορές είναι
της περιόδου της τουρκοκρατίας, αλλά εκφράζεται η βεβαιότητα ότι τούτο υπήρχε ήδη πριν από την
κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους το 1570 - 71, πιθανό από την περίοδο της βενετοκρατίας.
Σημαντική αναφορά για το μοναστήρι γίνεται σε έγγραφο του αρχιεπισκόπου Κύπρου Γερμανού,
ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου του 1705. Τούτο αποτελεί πράξη αγοραπωλησίας κατά την οποία ο
Αρχιεπίσκοπος Γερμανός πώλησε υποστατικά, δεξαμενή και πηγή νερού και κτήματα στον τότε
ηγούμενο της Μακεδονίτισσας παπά-Γεράσιμο έναντι του ποσού των 80 γροσιών.
Με το ίδιο έγγραφο καθορίζονταν και οι σχέσεις του μοναστηριού της Μακεδονίτισσας με το γειτονικό
μοναστήρι του Αρχαγγέλου σχετικά με τη χρησιμοποίηση του νερού. Το 1798 έγινε εκτεταμένη
ανακαίνιση του μοναστηριού από τον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο. Το μοναστήρι φαίνεται ότι είχε πληγεί
σοβαρά από τα γεγονότα του 1821 και τους διωγμούς εκ μέρους των Τούρκων, γιατί στη συνέχεια
αντιμετώπισε πρόβλημα επιβίωσης και δημιούργησε πολλά χρέη. Το 1857 έγινε σημαντική προσπάθεια για την αξιοποίηση της περιουσίας του μοναστηριού. Επισκευάσθηκαν τα κτίρια και το
υδραγωγείο της μονής και καταβλήθηκε προσπάθεια για δημιουργία αμπελώνων, ελαιώνων,
συκαμινεώνων κ.ά.
Το μοναστήρι διατηρήθηκε μέχρι τα τέλη του 19ου αι. Τούτο επιβεβαιώνεται από μια αναφορά στον
Κτηματολογικό Κώδικα της Αρχιεπισκοπής σχετική με καθορισμό διαφιλονικουμένων ορίων κτημάτων
μεταξύ του μοναστηριού της Μακεδονίτισσας και του μοναστηριού του Αγίου Προκοπίου (Μετοχίου
του Κύκκου). Αργότερα το μοναστήρι διαλύθηκε και περιήλθε στην κατοχή της Αρχιεπισκοπής, η οποία
στη συνέχεια ενοικίαζε την περιουσία του σε ιδιώτες.
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Το μοναστήρι διέθετε πάντοτε δεξαμενή και πηγή άφθονου νερού. Για το λόγο αυτό μέχρι το 1950 κατά
την εορτή του Αγίου Πνεύματος (ημέρα του Κατακλυσμού) διοργανώνετο εκεί πανηγύρι στο οποίο
συμμετείχαν οι κάτοικοι της Έγκωμης και των γύρω χωριών.
[Πηγή: www.engomi.org Κείμενο βασισμένο σε μελέτη της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου]

3.6

Μνημεία

Θα ήταν σοβαρή παράλειψη αν δεν αναφέρουμε τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, που δημιουργήθηκε
στην Έγκωμη, περιοχή Μακεδονίτισσας, προς τιμή των Ελλαδιτών και Κυπρίων Ελλήνων που έπεσαν
κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974. Πρόκειται για μια κατασκευή που συμπληρώθηκε
κατά τα έτη 1979-80, σε χώρο που παραχωρήθηκε στο δημόσιο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Ο
Τύμβος είναι γνωστός και ως Στρατιωτικό Κοιμητήριο Μακεδονίτισσας. Στον ιερό αυτό χώρο βρίσκονται θαμμένα πολλά παλληκάρια της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου που πιστά στο κάλεσμα της
πατρίδας έπεσαν στην εισβολή του 1974. Στον Τύμβο βρίσκονται συγκεντρωμένα και άλλα μνήματα
Ελλήνων αξιωματικών και οπλιτών, που έπεσαν σε προηγούμενους αγώνες της Κύπρου για ελευθερία.
[Πηγή: www.engomi.org Κείμενο βασισμένο σε μελέτη της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου]

Εικόνα 1 Εκκλησία Αγίου Νικολάου

Εικόνα 2 Νέα εκκλησία Αγίου Νικολάου

Εικόνα 3 Εκκλησία Αγίων Πάντων

Εικόνα 4 Εκκλησία Αγίου Προκοπίου

Εικόνα 5 Εκκλησία Παναγίας
Μακεδονίτησσας

Εικόνα 6 Στρατιωτικό Κοιμητήριο Τύμβου

3.7

Πληθυσμιακή και οικιστική ανάπτυξη

Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η Έγκωμη ήταν ένα μικρό χωριό με πληθυσμό γύρω στους 150
κατοίκους. Ο αριθμός των κατοίκων της εξακολουθούσε να είναι μικρός και κατά τα πρώτα χρόνια της
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αγγλοκρατίας. Ωστόσο στα πρώτα πενήντα χρόνια της αγγλικής διακυβέρνησης του νησιού, ο
πληθυσμός της σημείωσε μια σταθερή αύξηση: από 172 που ήταν το 1881 αυξήθηκε στους 229 το
1891, στους 299 το 1901, στους 362 το 1911, στους 450 το 1921 και στους 639 το 1931. Σαν
αποτέλεσμα της τάσης που παρατηρήθηκε στην αύξηση του ρυθμού αστικοποίησης του πληθυσμού
της υπαίθρου μετά το 1931, η αύξηση του πληθυσμού της Έγκωμης υπήρξε αλματώδης, γεγονός που
συνέβαλε σημαντικά στην επέκταση της. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού ο αριθμός των κατοίκων της σε
διάστημα δεκαπέντε μόνο χρόνων (1931 -1946) υπερδιπλασιάστηκε και έφθασε τους 1396.
Λίγα χρόνια πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κτισμένο σε χώματα της Μακεδονίτισσας και του
Γερόλακκου ιδρύθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας, που μέχρι το 1974 ήταν το μοναδικό πολιτικό
αεροδρόμιο που λειτουργούσε στο νησί. Η ανάπτυξη που γνώρισε το αεροδρόμιο κατά την πιο πάνω
περίοδο με τη μεγάλη αύξηση της διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, συνέτεινε σημαντικά στην
περαιτέρω ανάπτυξη της Έγκωμης μέσα από την οποία διερχόταν η κυριότερη οδική αρτηρία που
οδηγούσε προς αυτό.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην αλματώδη αύξηση του πληθυσμού του
προαστίου ήταν ο διαχωρισμός σημαντικού αριθμού οικοπέδων που έγινε κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1950 πάνω σε κτήματα που ανήκαν στο Μετόχι του Μοναστηριού του Κύκκου. Ο
διαχωρισμός οικοπέδων στην περιοχή της Έγκωμης συνεχίστηκε με γοργό ρυθμό και στα πρώτα χρόνια
μετά την ανεξαρτησία. Έτσι, ο πληθυσμός του προαστίου το 1960 αυξήθηκε σε 2.658 και το 1973 σε
3.165.
Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 η πληθυσμιακή ανάπτυξη της Έγκωμης υπήρξε ακόμη πιο
γρήγορη. Τούτο, σε μεγάλο βαθμό οφείλετο στην εγκατάσταση μεγάλου αριθμού Ελληνοκυπρίων
προσφύγων. Ο πληθυσμός της κοινότητας από 3.165 που ήταν το 1973, μετά από τρία χρόνια (1976)
ανήλθε στις 5.678 (περιλαμβανομένων και των 900 περίπου προσφύγων του προσφυγικού
καταυλισμού της Παλιάς Διεθνούς Έκθεσης), ενώ το 1982 έφθασε στις 5.817. Κατά την επίσημη
απογραφή πληθυσμού του 2001, ο πληθυσμός του Δήμου Έγκωμης έφθασε τις 13.644. Με στοιχεία της
τελευταίας επίσημης απογραφής του 2011, ο πληθυσμός ανήλθε στους 18.219 και το σύνολο των
κατοικιών στις 8.349.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Έγκωμη οικιστικά δεν αναπτύχθηκε γύρω από τον αρχικό της πυρήνα και
τούτο γιατί τα μεγάλα κτήματα με τους εκτεταμένους ελαιώνες, που είχε στα ανατολικά, νότια και
δυτικά της περιοχής αυτής το Μετόχι του μοναστηριού Κόκκου, επειδή δεν είχαν ακόμη διαχωριστεί σε
οικόπεδα εμπόδιζαν την εξάπλωση του χωριού γύρω από τον αρχικό του πυρήνα. Όμως η κατάσταση
άλλαξε ριζικά, μετά την οικοπεδοποίηση μέρους των κτημάτων αυτών. Ωστόσο μέχρι να γίνει αυτό
αναπτύχθηκαν οικιστικά διάφορες άλλες περιοχές της Έγκωμης, όπως η περιοχή του Γυμνασίου Κύκκου
στα νοτιοανατολικά του αρχικού πυρήνα μέχρι και την οδό Προδρόμου στα ανατολικά, η περιοχή
Παρισινού στα νότια και η λοφώδης περιοχή της Μακεδονίτισσας στα νοτιοδυτικά. Τέλος, κατά τη
δεκαετία 1980-90 μεγάλη οικιστική ανάπτυξη παρατηρήθηκε επίσης στην περιοχή που εκτείνεται από
τα νότια του ξενοδοχείου Hilton Park (τότε Λήδρα) και φθάνει μέχρι την ανατολική πλευρά της
Διεθνούς Έκθεσης και την περιοχή των Λούνα Παρκς. Επίσης σημαντική υπήρξε και η οικιστική
ανάπτυξη της περιοχής που εκτείνεται από τα βορειοανατολικά του ξενοδοχείου Hilton Park και φθάνει
μέχρι τη νέα εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Η εκκλησία αυτή άρχισε να κτίζεται το 1981 και
αποπερατώθηκε το 1985.
Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη γενικότερη ανάπτυξη της Έγκωμης υπήρξε και η ίδρυση της
βιομηχανικής περιοχής Έγκωμης που δημιουργήθηκε μεταξύ της οδού Κυριάκου Μάτση και της
λεωφόρου Γρίβα Διγενή. Η ανάπτυξη της βιομηχανικής περιοχής και η οικιστική επέκταση των
περιοχών που αναφέραμε άρχισε βασικά μετά την ανεξαρτησία με την κατασκευή ορισμένων βασικών
έργων υποδομής όπως είναι η δημιουργία της λεωφόρου Γρίβα Διγενή και η κατασκευή της γέφυρας
του Πεδιαίου στους Αγίους Ομολογητές. Η λεωφόρος Γρίβα Λιγενή, παρά την αδράνεια του Διεθνούς
Αεροδρομίου Λευκωσίας, αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους και πιο πολυσύχναστους
δρόμους της Λευκωσίας. Τέλος, στην ανάπτυξη της Έγκωμης κατά τη δεκαετία 1980-90 σημαντικά
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συνέβαλε και η ανέγερση στην περιοχή Μακεδονίτισσας της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου και του
Μακάριου Αθλητικού Κέντρου.
[Πηγή: www.engomi.org Κείμενο βασισμένο σε μελέτη της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου]

3.8

Η σημερινή Έγκωμη

Η Έγκωμη κατά την περίοδο μετά την ανεξαρτησία (1960) και ιδιαίτερα μετά το 1980 αναπτύσσεται με
πολύ γοργό ρυθμό σ' όλους ανεξαίρετα τους τομείς και εξελίσσεται σ' ένα από τους πιο σύγχρονους και
πιο ανεπτυγμένους δήμους της μείζονος Λευκωσίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάπτυξη που έχει
σημειωθεί στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του αθλητισμού. Αξιόλογη ήταν επίσης η
πρόοδος και στον τομέα της παιδείας.
Σύμφωνα με την απογραφή επιχειρήσεων του 2005 στην Έγκωμη υπήρχαν 1.703 υποστατικά που
απασχολούσαν 8.541 άτομα.
Μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα της Έγκωμης είναι η βιομηχανική. Στην περιοχή της
δημιουργήθηκε και λειτουργεί βιομηχανική ζώνη στην οποία είναι συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός
εργοστασίων και συνεργείων επιδιόρθωσης αυτοκινήτων, σιδηρουργείων, μηχανουργείων κ.ά. Οι
κυριότεροι κλάδοι βιομηχανίας που αναπτύχθηκαν είναι των ειδών διατροφής, ζαχαρωτών, ποτών,
καπνού, υφαντών, ραπτικής ενδυμάτων, επεξεργασίας δερμάτων και γουναρικών, υποδημάτων, ξύλου,
φελλού, επίπλων, χάρτη, εκτυπώσεων, χημικών προϊόντων, ελαστικών, μετάλλων, κατασκευής
μεταφορικών μέσων, μη μεταλλικών ορυκτών, μηχανών και συσκευών εκτός ηλεκτρικών, καθώς και
διάφορες βιομηχανίες επιδιορθώσεως.
Άλλος σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας είναι η παροχή υπηρεσιών. Η Έγκωμη έχει
καταστεί περιοχή με πολλά κέντρα αναψυχής, εστιατόρια και μπαρ, καφετέριες, δισκοθήκες, κ.ά. Το
ξενοδοχείο Hilton Park (πρώην Λήδρα) επί της λεωφόρου Γρίβα Διγενή, είναι ένα από τα μεγαλύτερα
ξενοδοχεία της Λευκωσίας. Άλλο ξενοδοχείο που υπάρχει στην Έγκωμη είναι το Europa που ανεγέρθη
το 1981. Επίσης στην περιοχή Έγκωμης έχουν εγκατασταθεί και αξιόλογα ιατρικά ιδρύματα όπως το
Κέντρο Υγείας Έγκωμης που είναι δημόσιο ιατρικό κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας, το Ιπποκράτειο
Ιατρικό Κέντρο και πολλά ιδιωτικά ιατρεία.
Ο τομέας του εμπορίου είναι επίσης σημαντικός. Οι εμπορικές επιχειρήσεις λειτουργούν κυρίως κατά
μήκος των βασικών εμπορικών δρόμων όπως η 25ης Μαρτίου, η 28ης Οκτωβρίου και Ηλία
Παπακυριακού.
Στην Έγκωμη, στην περιοχή Μακεδονίτισσας, σε μια ειδικά διαρρυθμισμένη έκταση 270.000 περίπου
τετραγωνικών μέτρων, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Διεθνούς (Κρατικής) Έκθεσης Κύπρου. Ο
εκθεσιακός αυτός χώρος διαθέτει όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι
απαραίτητες για τη διοργάνωση μιας τόσο σημαντικής διεθνούς εκδήλωσης, όπως είναι η Διεθνής
(Κρατική) Έκθεση Κύπρου που από το 1976 συνέχεια και χωρίς διακοπή διοργανώνεται σ' αυτό το χώρο
την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου. Η έκθεση αυτή συγκεντρώνει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον και σ' αυτή
συμμετέχουν πολλές ξένες χώρες και εκατοντάδες ξένοι εμπορικοί οίκοι. Στον ίδιο χώρο
διοργανώνονται κάθε χρόνο και διάφορες άλλες εξειδικευμένες εκθέσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι η
Έγκωμη ήταν το προάστιο όπου διοργανωνόταν η Διεθνής Έκθεση Κύπρου και πριν την ανέγερση του
σημερινού χώρου της Διεθνούς (Κρατικής) Έκθεσης Κύπρου. Τότε διοργανωνόταν σε χώρο κοντά στο
Μετόχι του Αγίου Προκοπίου.
Ένας άλλος τομέας που σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια είναι η εκπαίδευση. Το
πρώτο δημοτικό σχολείο στην Έγκωμη ιδρύθηκε γύρω στα 1920 στην αυλή της παλαιάς εκκλησίας του
Αγίου Νικολάου. Σήμερα στην Έγκωμη λειτουργούν αρκετά δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία,
τέσσερα δημοτικά σχολεία (Α' Δημοτικό 'Εγκωμης, Β' Δημοτικό 'Εγκωμης, Α’ Δημοτικό Μακεδονίτισσας
και Β’ Δημοτικό Μακεδονίτισσας), δύο γυμνάσια (Γυμνάσιο 'Εγκωμης και Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας)
και δύο λύκεια (Λύκειο Κύκκου Α' και Λύκειο Κύκκου Β'). Λειτουργούν επίσης και δύο ιδιωτικά
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πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Στην περιοχή 'Εγκωμης
εμπίπτει και η Σχολή Κωφών Παίδων της οποίας οι νέες εγκαταστάσεις (κτίστηκαν μετά την τουρκική
εισβολή) βρίσκονται στην περιοχή Μακεδονίτισσας.
Στην περιοχή της Μακεδονίτισσας βρίσκονται επίσης η κλειστή Αίθουσα Ελευθερία και η κλειστή
αίθουσα Λευκοθέου, το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο (λειτούργησε το 1978), το Εθνικό Κέντρο
Αντισφαίρισης, οι Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις Τοξοβολίας, κ.α. Στην Έγκωμη βρίσκονται επίσης τα
γραφεία πολλών αθλητικών οργανισμών, όπως του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, του ΟΠΑΠ Κύπρου, της Εθνικής Επιτροπής Αντι-Ντόπινγκ κ.α.
Ακόμη, στην περιοχή Έγκωμης έχουν την έδρα τους πολλές ξένες πρεσβείες. Οι κυριότερες απ' αυτές
είναι: η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας, των Ινδιών, της Ιταλίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας, και της Αραβικής
Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Επίσης στην ίδια περιοχή βρίσκονται και οι κατοικίες πολλών πρεσβευτών.
Στο Δήμο μας στεγάζονται και μερικές κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το
Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Η Έγκωμη συνεχίζει να αναπτύσσεται με πολύ γοργό ρυθμό. Ως αποτέλεσμα των σημαντικών έργων
που προγραμματίζονται τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους φορείς ο ραγδαίος ρυθμός ανάπτυξης
θα συνεχιστεί.
Μεταξύ των πιο σημαντικών έργων που θα ανεγερθούν στο άμεσο μέλλον συγκαταλέγονται και τα
εξής: Δημοτικό Μέγαρο, Πολιτιστικό Κέντρο, Δημοτικό Πολυδύναμο Κέντρο. Για την ανέγερση των πιο
πάνω η Ιερά Μονή Κύκκου έχει δώσει δωρεά 7,5 σκαλών γης.
[Πηγή: www.engomi.org Κείμενο βασισμένο σε μελέτη της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου]
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3.9

Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας

Μέχρι το 1990 ο έλεγχος της ανάπτυξης στην Κύπρο, στηριζόταν στον περί Ρυθμίσεως Οδών και
Οικοδομών Νόμο και στους σχετικούς Κανονισμούς. Η Νομοθεσία εκείνη δεν παρείχε επαρκείς
δυνατότητες για αποτελεσματικό έλεγχο των πολεοδομικών πτυχών της ανάπτυξης, ούτε και τα μέσα
που θα επέτρεπαν την άσκηση χωροθετικής πολιτικής, ή την έμμεση παρέμβαση στις διεργασίες της
αγοράς γης. Ο ρόλος του δημόσιου τομέα ήταν κατά βάση ρυθμιστικός και κάπως αρνητικός σε
χαρακτήρα, μια και υπήρχε δυνατότητα μόνο για αντίδραση σε πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα.
Ενόψει του έντονου ρυθμού αύξησης των αναπτυξιακών πιέσεων που
προκαλούνται από τη φυσική αύξηση του πληθυσμού, την αστικοποίηση και την ανάπτυξη της
βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών, η Κυπριακή Πολιτεία αποφάσισε να
εισάξει πολεοδομική και χωροταξική Νομοθεσία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική οργάνωση
της φυσικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό ψηφίστηκαν ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του
1972 και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, και τέθηκαν σε πλήρη εφαρμογή για πρώτη φορά την
1η Δεκεμβρίου 1990.
Το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας εκπονήθηκε σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Νόμου και είχε ως αφετηρία το Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας (Nicosia Master Plan),
που εκπονήθηκε από την Κυπριακή Κυβέρνηση σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP). To Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας δημοσιεύθηκε για
πρώτη φορά την 1η Δεκεμβρίου 1990. Η πρώτη τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου δημοσιεύθηκε στις 4
Οκτωβρίου 1996, και το Σχέδιο οριστικοποιήθηκε μετά από τη μελέτη των ενστάσεων, η οποία
ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε σε δύο φάσεις (1999 και 2000). Κατά τη μελέτη της παρούσας
τροποποίησης, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με Κοινό Συμβούλιο που συστάθηκε σύμφωνα με
τις πρόνοιες του άρθρου 12(1) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.
Στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας προδιαγράφονται οι γενικές αρχές με βάση τις οποίες θα προάγεται,
ελέγχεται και ρυθμίζεται η ανάπτυξη στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου. Αναμένεται ότι με την
εφαρμογή των προνοιών του Σχεδίου θα επιτευχθεί σταδιακά ισόρροπη ανάπτυξη και πολεοδομική
εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας.
Στο Τοπικό Σχέδιο περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, Έγκωμης,
Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας και Λατσιών και η περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Γερίου,
όπως φαίνεται στο Σχέδιο 1 Περιοχή Μελέτης και Διοικητική Δομή. Η έκταση της περιοχής του Τοπικού
Σχεδίου ανέρχεται σε 19.000 εκτάρια, και σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας
Απογραφή Πληθυσμού (Οκτώβριος 2001)- Στοιχεία Πληθυσμού κατά Επαρχία, Δήμο και Κοινότητα, τον
Οκτώβριο του 2001 είχε πληθυσμό 198.200 άτομα.
[Πηγή: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως]
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3.10 Βασικοί στόχοι του Τοπικού Σχεδίου
Το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας αποσκοπεί στον καθορισμό και την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου
μακροπρόθεσμης πολεοδομικής πολιτικής που θα επιτρέψει την ορθολογική ανάπτυξη της Λευκωσίας
μέχρι το έτος 2012, το οποίο καθορίζεται ως το έτος ορίζοντας του παρόντος Τοπικού Σχεδίου.
Κατά τη μελέτη της παρούσας τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, οι βασικοί στόχοι που
είχαν τεθεί στην αρχική δημοσίευση του Σχεδίου επαναξιολογήθηκαν και επιβεβαιώθηκε ότι
αποτελούν την ορθότερη επιλογή για τη σταδιακή αναδιοργάνωση και προγραμματισμό της αστικής
ανάπτυξης. Αυτοί οι στόχοι, εμπλουτισμένοι με τις σύγχρονες αντιλήψεις πολεοδομικού σχεδιασμού,
είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:
(α) Η ορθολογική κατανομή των χρήσεων γης με τρόπο που να διασφαλίζεται η καλύτερη οικονομική
και λειτουργική οργάνωση της πόλης, ο διαχωρισμός, όσο είναι δυνατόν, μη συμβατών χρήσεων, με
στόχο την προστασία της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, καθώς και η διασφάλιση ισόρροπης
ποικιλίας συμβατών χρήσεων, όπου αυτό είναι επιθυμητό.
(β) Η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Τοπικού
Σχεδίου, προς όφελος του σημερινού και μελλοντικού αστικού πληθυσμού, σύμφωνα με τις αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης.
(γ) Η διασφάλιση των δυνατοτήτων πολεοδομικής και λειτουργικής επανένωσης της Λευκωσίας μετά
την κατάργηση της Νεκρής Ζώνης, και η διαφύλαξη της προοπτικής λειτουργίας της ευρύτερης
Λευκωσίας ως ενιαίας και αδιαίρετης πόλης.
(δ) Η αναβάθμιση της οργάνωσης και κατά συνέπεια της λειτουργίας του αστικού συμπλέγματος της
ευρύτερης Λευκωσίας ως ενός ενιαίου πολεοδομικού συνόλου.
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(ε) Η υιοθέτηση εφικτών λύσεων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, και η εφαρμογή, μέσα στο
πιο πάνω πλαίσιο, ευέλικτων και ελαστικών μέτρων πολιτικής που να παρέχουν δυνατότητες
μελλοντικών τροποποιήσεων και προσαρμογής σε απρόβλεπτες μεταβολές, εφόσον καταστεί αναγκαίο
από τις επικρατούσες συνθήκες.
(στ) Η διασφάλιση της επωφελούς και αποδοτικής χρησιμοποίησης των 12 αποθεμάτων γης που
διατίθενται στις περιοχές που καθορίζονται για ανάπτυξη, των υπηρεσιών και των δικτύων υποδομής
που παρέχονται από τον δημόσιο τομέα (δημόσια εκπαιδευτήρια διαφόρων βαθμίδων, οδικά δίκτυα,
δίκτυα υδατοπρομήθειας, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός, αποχετεύσεις, κ.ο.κ.).
(ζ) Η σταδιακή αναβάθμιση των ανέσεων, της ποιότητας ζωής και του επιπέδου εξυπηρέτησης του
συνόλου του αστικού πληθυσμού.
(η) Η διασφάλιση και προαγωγή οργανωμένης και ενοποιημένης αστικής ανάπτυξης μέσω της
εφαρμογής δέσμης προνοιών και της υιοθέτησης κινήτρων για ενθάρρυνση της στις καθορισμένες
Περιοχές Ανάπτυξης.
(θ) Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των Περιοχών Ανάπτυξης σε ουσιαστικούς
πόλους συγκέντρωσης της μελλοντικής φυσικής ανάπτυξης και κατ' επέκταση της κοινωνικής και
οικονομικής δραστηριότητας.
(ι) Η ορθολογική οργάνωση των περιοχών κατοικίας με τρόπο που να επιτυγχάνεται η λειτουργική
αλληλοσυσχέτιση της κατανομής του πληθυσμού με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις υπηρεσίες.
(ια) Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την υλοποίηση οικιστικών αναπτύξεων για ικανοποίηση
των αναγκών και δυνατοτήτων όλων των εισοδηματικών στρωμάτων του πληθυσμού μέσα στις
Περιοχές Ανάπτυξης του Τοπικού Σχεδίου, τόσο από φορείς του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα,
καθώς και η ενθάρρυνση ενιαίου ολοκληρωμένου σχεδιασμού των οικιστικών αναπτύξεων.
(ιβ) Η υιοθέτηση μέτρων που θα συμβάλουν σε σταδιακή αλλά ουσιαστική επίλυση των λειτουργικών ή
άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σε επιμέρους αστικές περιοχές.
(ιγ) Η εφαρμογή μιας σύγχρονης πολυδιάστατης κυκλοφοριακής πολιτικής που θα απευθύνεται
ισόρροπα στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες λειτουργίας του συνόλου της πόλης και όλων των
εισοδηματικών στρωμάτων του πληθυσμού.
(ιδ) Η εφαρμογή μέτρων πολιτικής που θα συμβάλουν στην προστασία και αναβάθμιση του κρίσιμου
ρόλου που διαδραματίζει το Αστικό Κέντρο ως το λειτουργικό επίκεντρο του συνόλου της Λευκωσίας,
της ευρύτερης περιφέρειας της, αλλά και του συνόλου της Κύπρου.
(ιε) Η ισόρροπη κατανομή των εμπορικών δραστηριοτήτων και χρήσεων σε στρατηγικά σημεία του
αστικού ιστού και η ιεράρχηση των τοπικών εμπορικών πυρήνων με βάση τον πληθυσμό που
εξυπηρετούν.
(ιστ) Η διαφύλαξη στοιχείων και περιοχών ειδικού ή εξαιρετικού φυσικού, ιστορικού, πολιτιστικού και
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, επιδιώκεται η υιοθέτηση προγράμματος προστασίας,
διατήρησης, ανάπλασης και αναζωογόνησης της Περιτειχισμένης Πόλης και των υπόλοιπων ιστορικών
πυρήνων, έτσι ώστε οι περιοχές αυτές να αναβαθμιστούν σε ελκυστικές περιοχές κατοικίας, εργασίας
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
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(ιζ) Η προστασία και σταδιακή αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Τοπικού
Σχεδίου, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί καθοριστική παράμετρο για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων και της ισορροπίας των χρήσεων και των οικοσυστημάτων.
(ιη) Η ενίσχυση των δυνατοτήτων για αναψυχή και ψυχαγωγία του συνόλου του αστικού πληθυσμού,
και η αξιοποίηση και ο εμπλουτισμός κατάλληλων υφιστάμενων χώρων πρασίνου και η εξασφάλιση
νέων για δημιουργία ολοκληρωμένου και ιεραρχημένου συστήματος ελεύθερων χώρων πρασίνου.

3.11 Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης
Για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιώξεων, μετά από αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών επιλογών,
επιλέγηκε το 1990 και συνεχίζει να υιοθετείται η ακόλουθη Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης και οι
επιμέρους πρόνοιες πολεοδομικής πολιτικής. Γνώμονας της Στρατηγικής αυτής που αξιολογήθηκε και
επιβεβαιώθηκε στην παρούσα τροποποίηση του Σχεδίου, είναι η χρησιμοποίηση των πόρων με μέτρο,
ώστε να συνεχίσουν να παράγουν και να προσφέρονται για τις μελλοντικές γενιές, καθώς και η
ουσιαστική οργάνωση και ενοποίηση της ανάπτυξης. Η Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης του Τοπικού
Σχεδίου στηρίζεται στην αρχή
της οργανωμένης και ενοποιημένης ανάπτυξης της ευρύτερης Λευκωσίας, και είναι αποφασιστικής
σημασίας για την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Η Στρατηγική αυτή εδράζεται ουσιαστικά στην
έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζεται με τη δεδηλωμένη πολιτική για αποθάρρυνση της
διασποράς των διαφόρων τύπων ανάπτυξης σε περιοχές άλλες από τις καθοριζόμενες, και είναι
σύμφωνη με τους προσανατολισμούς και τη φιλοσοφία που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
αναφορικά με την οργάνωση των αστικών συγκροτημάτων. Η Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης αποτελεί
τον κεντρικό κορμό του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και σε αυτή εδράζονται οι επιμέρους πρόνοιες
πολιτικής που αναφέρονται εξειδικευμένα σε διάφορους τομείς ανάπτυξης (π.χ. οικιστική και εμπορική
ανάπτυξη).
[Πηγή: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως]

3.12 Ενεργειακή Ομάδα Δήμου Έγκωμης
Προκειμένου το Σύμφωνο των Δημάρχων να επιτύχει, ο Δήμος Έγκωμης έχει προχωρήσει στην
αναγκαία προσαρμογή και βελτιστοποίηση των εσωτερικών διοικητικών δομών του Δήμου. Για τον
σκοπό αυτό, έχει συσταθεί στο Δήμο η «Ενεργειακή Ομάδα» στην οποία έχουν δοθεί οι κατάλληλες
αρμοδιότητες σε συγκεκριμένα τμήματα και έχουν αφιερωθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι
πόροι για την εφαρμογή των δεσμεύσεων του Συμφώνου των Δημάρχων.
Η χάραξη μιας πολιτικής για τη βιώσιμη ενέργεια είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που βρίθει
προκλήσεων και η οποία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συστηματικού σχεδιασμού και συνεχούς
διαχείρισης.
Απαιτείται συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
όπως των τμημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη χρήση γης και το χωροταξικό σχεδιασμό,
τις οικονομικές και κοινωνικές υποθέσεις, τη διαχείριση κτιρίων και υποδομών, τις μετακινήσεις και τις
μεταφορές, τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά, τις προμήθειες, κ.τ.λ.
Η ενεργειακή ομάδα του Δήμου Έγκωμης αποτελείται από τους ακόλουθους:
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Πίνακας 8 Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου Έγκωμης

Ενεργειακή Θέση στο Δήμο
Ομάδα
Επικεφαλής Δήμαρχος Ζαχαρίας Κυριάκου
και
Δημοτικός Γραμματέας Αντρέας Αρότης
Υπεύθυνος Αφροδίτη Κυριάκου
Τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Μέλος 1
Σωκράτης Σαρρής
Τμήμα πολιτιστικών και κοινωνικών θεμάτων
Μέλος 2
Νατάσα Πιπερίδου
Υγειονομικός Επιθεωρητής
Μέλος 3
Γιώργος Τζιωνής
Τεχνική Υπηρεσία
Μέλος 4
Ευαγγελία Τζιρτζιπή
Τεχνική Υπηρεσία
Μέλος 5
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Δημοτικός Σύμβουλος - Πρόεδρος Επιτροπής
Πολιτιστικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Μέλος 6
Κωνσταντίνος Χριστοφή
Δημότης – Πρόεδρος 293ου Συστήματος
Προσκόπων Μακεδονίτισσας

Δημοτικός
Γραμματέας

Καθήκοντα
Επίβλεψη και Λήψη Αποφάσεων

Συντονισμό, εφαρμογή,
παρακολούθηση και επικοινωνία
Υποστήριξη
Υποστήριξη
Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα
Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα
Εκπροσώπηση Δημ. Συμβουλίου.
Συμμετοχή σε συναντήσεις.
Εκπρόσωπος Δημοτών. Συμμετοχή
σε συναντήσεις

Δήμαρχος

Υπεύθυνος
Λειτουργός

Λειτουργός

Τεχνικός

Υποστήριξη

Δημοτικός
Σύμβουλος

Δημότης

Εικόνα 9 Δομή Ενεργειακής Ομάδας του Δήμου
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4

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Έγκωμης

4.1
4.1.1

Περιγραφή των κτιρίων του Δήμου Έγκωμης
Συνοπτική περιγραφή Δημοτικού Μεγάρου

Το Δημοτικό Μέγαρο βρίσκεται στην οδό Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη. Στο κτήριο φιλοξενούνται όλες οι
υπηρεσίες του Δήμου. Στο ισόγειο βρίσκεται το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, το Δημοτικό Ταμείο
και η Τεχνική Υπηρεσία / Υπηρεσία Πρασίνου.
Στον πρώτο όροφο στεγάζεται το γραφείο του Δημάρχου, του Δημοτικού Γραμματέα και το Κεντρικό
Αρχείο. Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται η Οικονομική Υπηρεσία, το Λογιστήριο και το Γραφείο της
Αντιδημάρχου. Εκεί βρίσκεται και η Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στον τρίτο
όροφο είναι τα γραφεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών και των Δημοτικών Τροχονόμων.
Ο Δήμος Έγκωμης εργοδοτεί 34 υπαλλήλους και 103 εργάτες (μόνιμο προσωπικό). Το ωράριο
λειτουργίας για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου είναι 07:30 – 14:30 για την θερινή περίοδο (1η Ιούνιου –
31 Αυγούστου) και για τους υπόλοιπους μήνες το ωράριο είναι 07:30 – 14:30 και κάθε Τετάρτη μέχρι
τις 18:00.
Το κτίριο, είναι ενοικιαζόμενο, δεν διαθέτει θερμομόνωση και η θέρμανση/κλιματισμός του κτιρίου
πραγματοποιείται με αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες. Ο φωτισμός των γραφείων γίνεται με
λαμπτήρες φθορισμού.

Πίνακας 9Καταναλώσεις ενέργειας στα κτήρια του Δήμου Έγκωμης
Κατανάλωση ενέργειας (kWh)
Δημοτικό Μέγαρο

2009

2010

2011

18.834

21.064

19.670

6,000.00
5,000.00
4,000.00
2009
3,000.00

2010

2,000.00

2011

1,000.00
0.00
ΙΑΝ-ΦΕΒ

ΜΑΡ-ΑΠΡ

ΜΙΑ-ΙΟΥ

ΙΟΥ-ΑΥΓ

ΣΕΠ-ΟΚΤ

ΝΟΕ-ΔΕΚ

Εικόνα 10 Εποχιακές Διακυμάνσεις στην κατανάλωση ηλεκτρισμού στο Δημοτικό Μέγαρο
Σημείωση: Το καλοκαίρι του 2011 πραγματοποιήθηκε ατύχημα στον Κεντρικό Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό του νησιού που είχε
ως αποτέλεσμα συχνές διακοπές ηλεκτρισμού και εκκλήσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

4.1.2

Συνοπτική περιγραφή Δημόσιων Κτιρίων και Υπηρεσιών που δεν ανήκουν στο Δήμο

Στο Δήμο Έγκωμης βρίσκονται σημαντικός αριθμός Δημοσίων κτιρίων και υπηρεσιών που όμως δεν
ανήκουν στον ίδιο το Δήμο.
 Ιατρικά κέντρα:
Το Κέντρο Υγείας Έγκωμης που είναι δημόσιο ιατρικό κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας.
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Κυβερνητικές Υπηρεσίες:
Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων
Αθλητικοί οργανισμοί:
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
ΟΠΑΠ Κύπρου
Δημόσια Νηπιαγωγεία:
Α' Νηπιαγωγείο Έγκωμης
Β' Νηπιαγωγείο Έγκωμης
Α’ Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας
Γ’ Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία:
Το Παιδικό Εργαστήρι
Πολύχρωμα Συννεφάκια
Τα Στρουμφάκια
Χαρούμενα Παιδάκια
Χαρούμενη Παιγνιδούπολη
Kindergarten
Simbaland
Δημοτικά Σχολεία:
Α' Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης
Β' Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης (Παρισινός)
Α' Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας
Β' Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας
Γ' Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας «Στυλιανού Λένα»
Γυμνάσια:
Γυμνάσιο Έγκωμης
Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας
Λύκεια:
Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α'
Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β'
Ειδικά Σχολεία:
Σχολή Κωφών
Ιδιωτικά πανεπιστήμια:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Αθλητικές εγκαταστάσεις:
Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο
Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία»
Κλειστό Γυμναστήριο «Λευκόθεο»
Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρισης
Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις Τοξοβολίας
Γήπεδα Futsal Σωματείου Ε.Θ.Α. Έγκωμης
Κολυμβητήριο «Ελαιών» (Eleon Leisure Park)
Γήπεδα Αντισφαίρισης

Οι καταναλώσεις ηλεκτρισμού στους τομείς των πιο πάνω υπηρεσιών δίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
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Πίνακας 10 Καταναλώσεις ηλεκτρισμού στα κτήρια Δημόσιων υπηρεσιών του Δήμου
Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

2009

Δημόσια διοίκηση και κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
Ανθρώπινη υγεία

4.2

4.692.489
9.136.825
1.644.768

Οδικός φωτισμός του Δήμου Έγκωμης

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρισμού για το 2009 στον οδικό φωτισμό
ήταν ίση με 1.922.032 kWh.
Οι δαπάνες για το φωτισμό του Δήμου φαίνονται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς αυξήθηκαν από
210.000 που ήταν το 2003 σε 331.000 το 2011. Οι δαπάνες για φωτισμό φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

Περιγραφή

Δαπάνες 2009 σε € Δαπάνες 2010 σε € Δαπάνες 2011 σε €

Οδικός φωτισμός

168.637

209.743

268.068

10.614

12.454

15.556

Φωτισμός-Πεζόδρομους

4.324

6.617

5.879

Διαβάσεις Πεζών

3.771

7.050

11.076

Φωτεινές Επιγράφες

121

57

76

Φωτισμός στα Πάρκα

22.403

29.727

30.325

209.873

265.649

330.979

Φώτα Τροχαίας

ΣΥΝΟΛΑ

Ο τύπος και η ισχύς των λαμπτήρων φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:
Πίνακας 11 Τύποι λαμπτήρων

ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

Αριθμός

ΨΠΝ *

250 W

157

ΨΠΝ

150 W

343

ΨΠΝ

70 W

2.342

ΨΠΝ

50 W

110

* Ψηλής Πίεσης Νατρίου

Ώρες λειτουργίας λαμπτήρων : Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, η διμηνιαία διατίμηση του Οδικού
Φωτισμού της πόλης ανήκει στον Κώδικα 35. Με βάση τη διατίμηση αυτή θα παρέχεται ρεύμα για τους
λαμπτήρες καθημερινά μισή ώρα μετά τη δύση του ήλιου μέχρι μισή ώρα πριν την ανατολή του ήλιου.
Η περίοδος παροχής ρεύματος μπορεί να αυξάνεται από τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου εφόσον
ζητηθεί από τον Δήμο.
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4.3

Άδειες οικοδομής στο Δήμο Έγκωμης

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και την αξία των αδειών
οικοδομής που έχουν εκδοθεί από το Δήμο Έγκωμης:
Πίνακας 12 Έκδοση αδειών οικοδομής στο Δήμο Έγκωμης
2009
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αριθμός

Εμβαδόν
(μ²)

156

84.697

Έγκωμης

4.4

Αξία

70.877

2010
Οικιστικές
Μονάδες

Αριθμός

Εμβαδόν
(μ²)

446

134

68.090

Αξία

Οικιστικές
Μονάδες

57.873

236

Οχήματα του Δήμου Έγκωμης

Το σύνολο των οχημάτων του Δήμου Έγκωμης είναι 48.
Ο Δήμος διατηρεί μηχανήματα διαφόρων τύπων, χρήσεων και κυβισμού μηχανής, όπως ατομικούς
οδοκαθαριστές, εκσκαφέα κλπ, τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη λειτουργία τους.
Η διακίνηση 8 εργαζόμενων της Υγειονομικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των
καθηκόντων τους πραγματοποιείται με τα δικά τους αυτοκίνητα και καταβάλλεται σ’ αυτούς χρηματικό
ποσό για τα καύσιμα από το Δήμο.
Οι μετρήσεις για την κατανάλωση καυσίμων για τα οχήματα και τις μηχανές του Δήμου από το 2009
μέχρι 2011 φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 13 Στόλος οχημάτων του Δήμου Έγκωμης
Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα
Τύπος Οχήματος
EKZ892, SEAT IBIZA

2009

2010

2011

0

0

0

EXB437, MITSUBISHI

1237

1227

1035

EMB119, MITSUBISHI

1076

1140

1000

AAB262, MITSUBISHI

580

643

550

AAB516, MITSUBISHI

570

587

560

1841

2082

1610

600

658

560

1085

880

840

580

500

580

KAA923, TOYOTA
EET889,ISUZU
HXA772, TOYOTA
EMH912, MITSUBISHI
EMH915, MITSUBISHI

905

620

683

EEX473, MITSUBISHI

1945

2075

1855

KRL 527, MAZDA

1395

1425

1255

KUQ771, MAZDA

1355

1311

1182

KVG157,RENEULT

435

630

620

KQH822, FORD

0

90

640

EMM869,MITSUBISHI PAJERO

235

385

330

HZA 557, TOYOTA

837

670

230

HYZ736, MAZDA

180

240

110

HET022, PEUGEOT

979

1415

936

37

EYE878,SUZUKI

256

330

418

EYE885, SUZUKI

327

317

212

HZP970, MITSUBISHI LANCER

202

395

344

EPP066, TOYOTA

897

780

480

HYA549,PEUGEOT

278

435

296

HNX170, OPEL ASTRA

550

1015

1165

HNX228, OPEL ASTRA

446

445

545

HMY347, OPEL ASTRA

764

783

640

HMK980, OPEL ASTRA

450

401

350

KBB248, PEUGEOT

402

396

181

0

91

0

EMA278, HINO, ΦΟΡΤΗΓΟ

8410

7790

5900

KRF390,IVECO,ΦΟΡΤΗΓΟ

9191

10201

8555

BBC519, HINO,ΦΟΡΤΗΓΟ

10862

7213

6400

HAA938, IVECO,ΦΟΡΤΗΓΟ

10842

11215

8482

KVJ259, MERCEDES

BBH130,HINO,ΦΟΡΤΗΓΟ

1038

5845

5535

HHK831,SCANIA

0

7433

8280

QJ135, TOYOTA

0

0

0

MU317, B/FORD

7881

5670

3894

KRW325, IVECO

759

1431

1140

ENH532, IVECO

870

3345

9170

EZH 892, SEAT IBIZA VAN

515

355

460

KYU 035, ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ

0

0

1385

ΕΆΝ 572, ΣΑΡΩΘΡΑ

7172

6702

5528

ΚSB 461, ΣΚΥΒΑΛΟΦΟΡΟ

0

0

1095

ΗΚΡ 523, VAN MERCEDES

0

0

2305

499

530

667

3841

4364

4384

82.287

94.060

92.387

MOTOΣΥΚΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΤΡΑΚΤΟΡ/ΜΗΧΑΝΕΣ
Σύνολο

4.5

Δημόσιες συγκοινωνίες

Οι δημόσιες συγκοινωνίες στα όρια του Δήμου πραγματοποιούνται από τoν Οργανισμό Συγκοινωνιών
Επαρχίας Λευκωσίας (Ο.Σ.Ε.Λ). Μελλοντικοί στόχοι του Ο.Σ.Ε.Λ είναι η ενίσχυση των δημόσιων
επιβατικών μεταφορών και να αυξηθεί η χρήση του λεωφορείου από το 2% που είναι σήμερα, σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, που είναι ο στόχος του υπουργείου μέχρι το 2019. Στοχεύει μέχρι το
2013, να εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στόλου και μηχανές έκδοσης και
ακύρωσης εισιτηρίων, για να μπορεί το επιβατικό κοινό να έχει καλύτερη και ευκολότερη διακίνηση με
τα λεωφορεία. Ακόμη να ενισχυθεί το επάγγελμα του οδηγού μέσα από συχνή εκπαίδευση του
προσωπικού σε όλα τα επίπεδα. Θα προσπαθήσει μέσα από διάφορα προγράμματα μέσω του
Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Συγκοινωνιών, να προωθήσει και να εμπεδώσει τη χρήση του
λεωφορείου στα παιδιά, αλλάζοντας την κουλτούρα της χρήσης των μέσων δημόσιας μεταφοράς.
Στην πιο κάτω εικόνα παρουσιάζεται μέρος του δικτύου δρομολογίων λεωφορείων Έγκωμης και
επισημαίνονται τα τρία κυριότερα δρομολόγια που διέρχονται από το Δήμο.
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Εικόνα 11 Χάρτης Δρομολογίων Έγκωμης (Πηγή:www.osel.com.cy)

Η πολιτική που ακολουθείται στηρίζεται στην ουσιαστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών, το οποίο θα υποβοηθήσει στη σταδιακή μείωση του
κυκλοφοριακού προβλήματος και στη μείωση των εκπομπών CO2.

4.6

Δίκτυο ποδηλατοδρόμων του Δήμου Έγκωμης

Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην περιοχή του Δήμου Έγκωμης όπως προνοεί το Τοπικό Σχέδιο
Λευκωσίας απεικονίζεται στο πιο κάτω χάρτη :
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Εικόνα 12 Κύριο δίκτυο ποδηλατοδρόμων Δήμου Έγκωμης

4.7

Πρόγραμμα διάθεσης ποδηλάτων

Το πρόγραμμα διάθεσης ποδηλάτων είναι το νέο σύστημα μετακίνησης εντός της μείζονος Λευκωσίας.
Οι Δήμοι της μείζονος Λευκωσίας που δημιούργησαν τη Διαδημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας
(ΔΕΠΛ), φιλοδοξούν να αλλάξουν τα δεδομένα στους κυπριακούς δρόμους με τη χρήση ποδηλάτων
μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων 3ης γενιάς που καθιερώθηκε και
εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και αρκετά έτη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παρόμοια συστήματα
εφαρμόζονται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο (Παρίσι, Βαρκελώνη,
Άμστερνταμ, Μελβούρνη, κ.α.).
Το καινοτόμο αυτό σύστημα θα εγκατασταθεί με παράλληλο σχεδιασμό νέων ποδηλατοδιαδρομών, οι
οποίες θα εξυπηρετούν μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού καθώς και ομάδες τουριστών στη
διακίνησή τους από και προς το κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα ο Δήμος Λευκωσίας έχει εγκαταστήσει
100 ποδήλατα σε 5 σταθμούς, ο Δήμος Αγλαντζιάς 50 ποδήλατα σε 4 σταθμούς, ο Δήμος Στροβόλου 80
ποδήλατα σε 8 σταθμούς, ο Δήμος Ιδαλίου 20 ποδήλατα σε 3 σταθμούς, ο Δήμος Αγίου Δομετίου 20
ποδήλατα σε 2 σταθμούς, ο Δήμος Λατσιών 15 ποδήλατα σε 2 σταθμούς και ο Δήμος Έγκωμης 30
ποδήλατα σε 3 σταθμούς. Επειδή το σύστημα θα είναι ενιαίο για όλους τους συμμετέχοντες Δήμους, ο
κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παραλάβει και να παραδώσει το ποδήλατο από και σε όποιον
σταθμό τον εξυπηρετεί. Μέσω του συστήματος επομένως κάποιος χρήστης που παρέλαβε ποδήλατο
από το σταθμό ενοικίασης ποδηλάτων στο Δήμο Αγλαντζιάς, θα μπορεί να το παραδώσει σε ένα
σταθμό του Δήμου Λευκωσίας ή του Δήμου Στροβόλου ή σε σταθμό όποιου άλλου Δήμου συμμετέχει
στο σύστημα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν ευρεία χρήση του ποδηλάτου από το κοινό και η
καθιέρωσή του ως ένα ουσιαστικό εναλλακτικό μέσο μεταφοράς στην πόλη.
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Εικόνα 13 Σταθμοί ενοικίασης ποδηλάτων στη μείζονα Λευκωσία

4.8

Παραγωγή και διαχείριση στερεών απορριμμάτων στο Δήμο Έγκωμης

Αναφορικά με την παραγωγή οικιακών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων, τα διαθέσιμα
στοιχεία αφορούν στην περιοχή της Λευκωσίας και αναφέρονται στις ποσότητες που παράγονται
στους Δήμους και Κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας και οδηγούνται στο χώρο τελικής διάθεσης της
περιοχής Κοτσιάτη (στοιχεία μέχρι το 1999). Τα στοιχεία αυτά, βρίσκονται στη διάθεση της Στατιστικής
Υπηρεσίας της Κύπρου και προέρχονται από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο
Λευκωσίας (καθημερινές ζυγίσεις των απορριμματοφόρων που εισέρχονταν στο χώρο διάθεσης, επί
μία εβδομάδα). Σκοπός των μετρήσεων αυτών ήταν ο υπολογισμός της ετήσιας ποσότητας
απορριμμάτων που καταλήγουν στο χώρο διάθεσης από τους Δήμους και τις Κοινότητες, έτσι ώστε να
καθορισθούν και τα αντίστοιχα τέλη διάθεσης ανά Δήμο και Κοινότητα.
Με βάση τα στοιχεία του πιο κάτω πίνακα, φαίνεται - όπως ήταν αναμενόμενο- ότι οι ποσότητες των
οικιακών αποβλήτων, αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου και μάλιστα έχουν σχεδόν διπλασιασθεί
από το έτος 1991 ως το έτος 1999. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πληθυσμού της
επαρχίας Λευκωσίας καθώς και στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.
Στο Δήμο Έγκωμης παρατηρείται σημαντική αύξηση από 4.730 τόνους ανά έτος που ήταν το 1991 σε
10.534 τόνους το 10.534.

41

Πίνακας 14: Ποσότητες οικιακών αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση στην επαρχία

Λευκωσίας (τόνοι/έτος)
Δήμοι και ευρύτερη περιοχή
Λευκωσίας

1991

1994

1999

Δήμος Λευκωσίας
Δήμος Στροβόλου
Δήμος Έγκωμης
Δήμος Αγ.Δομετίου
Δήμος Αγλαντζιάς
Δήμος Λατσιών
Δήμος Λακατάμιας
Σύμπλεγμα Δευτεράς-Ανθούπολης
Σύμπλεγμα Δαλίου-Πέρα Χωρίου Νήσου
Σύμπλεγμα Λυθροδόντα
Σύμπλεγμα εργατών
Σύμπλεγμα Κόρνου
Συμβούλιο Βελτιώσεως Γερίου
Συμβούλιο Βελτιώσεως Κλήρου
Γούρι-Καλό Χωριό
Μαθιάτης
Παλαιχώρι
Αρεδιού
Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

27.361
20.499
4.730
5.403
5.663
3.064
5.047
4.472
4.129
2.444

30.377
24.560
6.544
4.515
6.490
3.892
8.614
1.565
3.949
3.028
1.940
712
1.262
286
317

36.266
40.522
10.534
8.224
14.451
13.067
12.839
2.361
6.900
3.427
1.970
1.170
1.716
754
369
312
520

ΣΥΝΟΛΟ

84.496

1.352
332

260
478
98.789

155.402

(Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου)

4.9

Πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Δήμο Έγκωμης

Το πρόγραμμα περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στα όρια του Δήμου Έγκωμης πραγματοποιείται
από εργολάβο της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Green Dot Κύπρου.
Στα όρια του Δήμου Έγκωμης εκτός από το σύστημα ανακύκλωσης ‘’από πόρτα σε πόρτα’’,
τοποθετήθηκαν και κάλαθοι ανακύκλωσης, PMD (μπλε), χαρτιού (καφέ) και γυαλιού και η περισυλλογή
τους γίνεται κάθε εβδομάδα παράλληλα με τις οικίες . Η συλλογή των ανακυκλώσιμων από τις
κατοικίες στον Δήμο Έγκωμης πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη Βράδυ.
Για την ανακύκλωση γυαλιού, έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι στα πιο κάτω σημεία του Δήμου:
Πίνακας 15 Σημεία συλλογής γυαλιού στο Δήμο Έγκωμης

ΟΔΟΣ

ΘΕΣΗ

Ίωνος

Γυμνάσιο Έγκωμης, δίπλα από το Ταξί Φιλανδία

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Α’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης

Βασιλέως Παύλου

Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης

Μακεδονιτίσσης

Α’ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας

Πεντέλης

Β’ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας

Μιχαήλ Καραολή

Λύκειο Κύκκου Α’
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Αγίου Ιλαρίωνος

Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας

Ουρανίας Κοκκίνου και Διογένους γωνία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (πρώην Cyprus College)
Aνδρέα Παπανδρέου

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (πρώην Intercollege)

Πλουτάρχου

Κολυμβητήριο «Ελαιών»

25ης Μαρτίου

Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού

Γρίβα Διγενή

Βlinkers Club

Mαυρομιχάλη

Πάρκο Καταδρομέων

Εμμανουήλ Ξάνθου

Πάρκο

Σαλαμίνος και Ζήνωνος

Πάρκο

Γρηγόρη Αυξεντίου

Σωματείο ΕΘΑ

Στασίνου

Living Bar

Θεοδόση Πιερίδη

Κύκκο Bowling

Αχαιών

Ξενοδοχείο Europa

Ακροπόλεως και Παρθενώνος γωνία

Κινέζικο εστιατόριο

Eυριπίδου

Μπυραρίες Stickers και Ivanhoe

Στασίνου

Εστιατόριο New Browns

Αλκαίου

Ξενοδοχείο Europa

Mιχαήλ Παρίδη

Μπυραρία Neron

Θερμοπυλών (παλαιά Έγκωμη)

Ταβέρνα Πλάκα

Ηλία Παπακυριακού 2

Εστιατόριο Προσήλιον

Πορφύριου Δικαίου

Mall of Engomi

Λεωνίδου

Σύνδεσμος Κατοίκων Μακεδονίτισσας

Ηρώων απέναντι από Τύμβο

Εστιατόριο Μακεδονίτισσα Palace

Βίτσι 4

Εστιατόριο Συμπόσιο

Δοϊράνης

Starz Steakhouse

4.10 Συλλογή κλαδευμάτων στον Δήμο Έγκωμης
Ο Δήμος Έγκωμης εκδίδει κάθε έτος ετήσιο πρόγραμμα συλλογής κλαδευμάτων, ακαθαρσιών,
άχρηστων οικοδομικών υλικών κλπ. Ο Δήμος έχει χωριστεί σε περιοχές, στις οποίες η συλλογή.
Πίνακας 16 Σημεία και περίοδος συλλογής κλαδεμάτων στο Δήμο Έγκωμης

Περιοχή Προδρόμου και Στασίνου
Περιοχή Εγκωμης και περιοχή Νέας Λευκωσίας
Βιομηχανική περιοχή και περιοχή εκκλησίας Αγίων
Περιοχή Δημαρχείου, Κυβερνητικών Δεξαμενών και
πολυκατοικιών Καραντώκη
Περιοχή Ξενοδοχείου FORUM και Παρισινού
Περιοχή Γυμνασίου Μακεδονίτισσας και
Περιοχή ανατολικά εισόδου Κρατικής Έκθεσης
Περιοχή Μακαρίου Σταδίου και

1η
περίοδος
3.1 – 5.1
12.1 –
14.1
21.1 –
23.1
30.1 – 1.2
8.2 – 10.2
17.2 –
19.2
26.2 –

2η
περίοδος
15.3 –
17.3
24.3 –26.3

3η
περίοδος
26.5 –
28.5
4.6 – 6.6

2.4 – 4.4

13.6 –
15.6
22.6 –
24.6
1.7 – 3.7

11.4 –
13.4
20.4 –
22.4
29.4 – 1.5
8.5 – 10.5

10.7 –
12.7
19.7 –

4η
περίοδος
6.8 – 8.8
15.8 –
17.8
24.8 –
26.8
2.9 – 4.9
11.9 –
13.9
20.9 –
22.9
29.9 –

5η
περίοδος
16.10 –
18.10
25.10 –
27.10
3.11 –
5.11
12.11 –
14.11
21.11 –
23.11
30.11 –
2.12
9.12 –
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Περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ
Περιοχή Τύμβου
(τομέας Φλωρίνης, Λεωφ. Ηρώων – Ελευσίνος) και
περιοχή Τύμβου (τομέας Φλωρίνης, Λεωφ. Ηρώων,
Αντρέα Αναστασοπούλου)

28.2
6.3 – 8.3

17.5 –
19.5

21.7
28.7 –
30.7

1.10
7.10 –
9.10

11.12
18.12 –
20.12

4.11 Πράσινες δημόσιες συμβάσεις
Ο Δήμος Έγκωμης στις προκηρύξεις του για αγορά αγαθών και υπηρεσιών προωθεί τις πράσινες
δημόσιες συμβάσεις σε τομείς όπως η αγορά ενεργειακά αποδοτικών υπολογιστών , ανακυκλώσιμο
χαρτί κλπ.

4.12 Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα
Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει στα ακόλουθα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, εκ των οποίων
κάποια είναι συγχρηματοδοτικά:
Σύμφωνο των Δημάρχων
Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου
συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Δήμων κατά της Κλιματικής Αλλαγής.
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι Δήμοι
είναι η υπέρβαση των στόχων της Ε.Ε. για
μείωση εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα
(CO2) στις επικράτειές τους σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 20% μέσω μέτρων
προώθησης της Ενεργειακής
Αποδοτικότητας και των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας.

www.eumayors.eu

Σύμφωνο των Νησιών
Το έργο ISLE-PACT στοχεύει στην ανάπτυξη
Νησιώτικων Αειφόρων Ενεργειακών
Σχεδίων Δράσης με σκοπό την κάλυψη ή την
υπέρβαση των στόχων αειφορίας της Ε.Ε.
που έθεσε για το 2020, δηλαδή τη μείωση
των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 20%.
Medeea

www.islepact.eu

www.interregmedeea.eu

Ο γενικός στόχος του έργου MEDEEA είναι η
επίτευξη του Ευρωπαϊκού στόχου «20-2020» στης Μεσογειακές περιφέρειες, μέσω
της εμπλοκής των τοπικών αρχών σε
ενεργειακά ζητήματα εφαρμόζοντας το
εργαλείο
ενεργειακού
σχεδιασμού
European Energy Award-eea®.
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5
5.1

Απογραφή καταναλώσεων ενέργειας στο Δήμο Έγκωμης
Κατάσταση στο έτος αναφοράς

Το έτος 2009 έχει επιλεγεί ως έτος αναφοράς. Προκειμένου να προχωρήσουμε στην ενεργειακή
μοντελοποίηση του σύνηθες σεναρίου (Business As Usual – BAU) και του σεναρίου αειφόρου
ενεργειακού σχεδίου δράσης (SEAP) απαιτείται μια λεπτομερής, ακριβής και συγκεκριμένη περιγραφή
της κατάστασης στο έτος αναφοράς.
Υιοθετήθηκε υπολογιστική προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω αξιοποιώντας τα διαθέσιμα
υπολογιστικά εργαλεία για να υπολογιστεί το ενεργειακό προφίλ του δήμου. Πληθώρα δεδομένων
εισόδου χρησιμοποιήθηκαν είτε ως απευθείας πληροφορία ποσών ενέργειας (δηλ. τελική ζήτηση
ενέργειας των κατηγοριών που αφορούν αποκλειστικά τον Δήμο, μείγμα καυσίμων για την παραγωγή
ηλεκτρισμού, κτλ) είτε ως έμμεση στατιστική και γενική πληροφορία που παρέχεται στα εργαλεία
μοντελοποίησης (δηλ. προφίλ ζήτησης ενέργειας διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών, τυπικές τιμές
ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, κτλ).
Συγκεκριμένα, πρέπει να σημειωθεί ότι πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή συμπεριφορά και το
προφίλ ζήτησης του οικιακού τομέα συλλέχθηκαν από πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων
ηλεκτρισμού και από στατιστικά στοιχεία τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε νοικοκυριά στο νησί
γενικότερα. Όπου απαιτήθηκε χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από μελέτες ή άλλα
αποτελέσματα έρευνας.
Ενεργειακά δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά τον Δήμο (δημοτικά κτήρια, δημοτικός φωτισμός,
δημοτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, κτλ.) συλλέχθηκαν με συντονισμένο τρόπο από
λογαριασμούς αγοράς ενέργειας (ηλεκτρισμού, καυσίμων, κτλ.) διαθέσιμων στα αρχεία του Δήμου,
δημιουργώντας έτσι μια βάση δεδομένων για τα περασμένα χρόνια, ξεκινώντας από το έτος 2009. Με
αυτή την διαδικασία μπήκαν τα θεμέλια για την εκκίνηση της διαδικασίας παρακολούθησης του
δημοτικού ενεργειακού προφίλ, παρέχοντας έτσι στον Δήμο μια ουσιαστική εικόνα της έως τώρα
ζήτησης και κόστους ενέργειας.
Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν στην παρούσα φάση προβλήθηκαν στο έτος 2009 λαμβάνοντας
υπόψη τους καταγεγραμμένους ρυθμούς αύξησης των τελευταίων ετών.
Ακόμη, έχουν συλλεχθεί και παρουσιάζονται στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων για τα έτη 2010 και
2011 τα οποία οδηγούν σε συμπεράσματα για τα τις εξελικτικές τάσεις με βάση τα εντελώς πρόσφατα
δεδομένα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για το έτος 2011 υπάρχει μία ανατροπή της διαχρονικής
αυξητικής τάσης στη ζήτηση ενέργειας για δύο σημαντικούς παράγοντες. Ο 1ος παράγοντας είναι οι
επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στον οικιακό, τον δευτερογενή αλλά και τον τριτογενή τομέα. Ο 2ος
σημαντικός παράγοντας είναι οι επιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των αναγκών
ηλεκτρισμού την θερινή περίοδο ως συνέπεια ενός σοβαρού ατυχήματος στο βασικότερο
ηλεκτροπαραγωγό σταθμό του νησιού (Σταθμός Βασιλικού). Η ζήτηση δεν μπορούσε να καλυφθεί για
μερικές εβδομάδες όπου παρατηρούνταν καθημερινά διακοπές ρεύματος ενώ σταδιακά το πρόβλημα
περιορίστηκε με εκκλήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήση προσωρινών κινητών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρισμού. Οι ζημιές που προκλήθηκαν από το ατύχημα έχουν αποκατασταθεί σχεδόν
εξολοκλήρου εντός του 2012.

5.2

Τελική ζήτηση ενέργειας

5.2.1 Οικιακός τομέας
Στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα της ενεργειακής μοντελοποίησης του έτους βάσης
παρουσιάζονται για τον οικιακό τομέα. Οι πλέον καταναλισκόμενοι ενεργειακοί φορείς στον οικιακό
τομέα είναι ο ηλεκτρισμός και το πετρέλαιο με το τελευταίο να καλύπτει κυρίως ανάγκες θέρμανσης
χώρου των κατοικιών. Το υγραέριο χρησιμοποιείται κυρίως για θέρμανση και μαγείρεμα, παρομοίως
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και η βιομάζα η οποία αφορά κυρίως την κατανάλωση καυσόξυλων τα οποία στις περισσότερες
περιπτώσεις καίγονται σε ανοιχτά τζάκια. Τέλος, η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται αποκλειστικά για την
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω των ηλιακών θερμοσιφώνων.

Πίνακας 17 Ζήτηση ενέργειας σε MWh στον οικιακό τομέα

Πηγή ενέργειας

2009 (MWh) 2010 (MWh) 2011 (MWh)

Ηλεκτρισμός

40.414

43.150

43.084

Ηλεκτρισμός για τη λειτουργία θερμοσυσσωρευτών

3.494

2.867

3.796

Πετρέλαιο θέρμανσης

22.710

20.427

24.210

Καθαρό πετρέλαιο

2.764

2.951

2.947

Υγραέριο

10.309

11.007

10.990

Βιομάζα (π.χ. ξύλα)

6.574

7.019

7.008

Κάρβουνο (για μαγείρεμα)

2.540

2.712

2.708

Ηλιακή ενέργεια

13.820

14.756

14.733

ΣΥΝΟΛΟ

102.625

104.888

109.474

Το τυπικό προφίλ ζήτησης ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Κύπρο δίνεται με το γράφημα που
ακολουθεί
Εικόνα 14 Μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά χρήση στον οικιακό τομέα [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου]
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Εικόνα 15 Μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά πηγή ενέργειας στον οικιακό τομέα [Πηγή: Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου]

5.2.2 Πρωτογενής τομέας
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης στο έτος
βάσης για τον πρωτογενή τομέα αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις γεωργικές δραστηριότητες. Οι πλέον
χρησιμοποιούμενοι ενεργειακοί φορείς είναι ο ηλεκτρισμός, τα πετρελαιοειδή και το υγραέριο
καλύπτοντας ως επί τα πλείστον ενεργειακές ανάγκες άρδευσης, θέρμανσης και ψύξης, φωτισμού και
λειτουργίες διαφόρων εξοπλισμών.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του πρωτογενούς τομέα
στις επιμέρους πηγές ενέργειας.

Πίνακας 18 Ζήτηση ενέργειας σε MWh στον πρωτογενή τομέα

Πηγή ενέργειας

2009 (MWh)

2010 (MWh)

2011 (MWh)

151

262

286

Πετρέλαιο θέρμανσης

6

2

5

Καθαρό πετρέλαιο

3

1

4

Υγραέριο

4

4

11

ΣΥΝΟΛΟ

165

272

306

Ηλεκτρισμός

5.2.3 Δευτερογενής τομέας
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τον δευτερογενή τομέα για το έτος
αναφοράς αλλά και για τα έτη παρακολούθησης 2010 και 2011. Οι κυριότερες χρησιμοποιούμενες
πηγές ενέργειας στον τομέα αυτό είναι ο ηλεκτρισμός, τα πετρελαιοειδή και το υγραέριο.
Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του δευτερογενούς τομέα
στις επιμέρους πηγές ενέργειας αλλά και στους επιμέρους ενεργειακούς τομείς.
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Πίνακας 19 Ζήτηση ενέργειας σε MWh στο δευτερογενή τομέα

Πηγή ενέργειας

2009 (MWh)

2010 (MWh)

2011 (MWh)

12.335

11.488

10.105

Πετρέλαιο θέρμανσης

503

236

181

Καθαρό πετρέλαιο

232

40

135

Υγραέριο

359

181

404

ΣΥΝΟΛΟ

13.429

11.945

10.825

Ηλεκτρισμός

Εικόνα 16 Μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά επιμέρους τομείς στο δευτερογενή τομέα

5.2.4 Τριτογενής τομέας
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αποτύπωσης των ενεργειακών
καταναλώσεων για τον τριτογενή τομέα. Οι πλέον χρησιμοποιούμενοι ενεργειακοί φορείς είναι ο
ηλεκτρισμός τα πετρελαιοειδή και το υγραέριο. Η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται αποκλειστικά για την
κάλυψη της ζήτησης ΖΝΧ από τα ξενοδοχεία και άλλα κτίρια του τριτογενή τομέα. Υπολογίζεται ότι
περίπου το 50% των κτιρίων του τριτογενή τομέα διαθέτουν ηλιακά πλαίσια για την παραγωγή ΖΝΧ.
Στα επόμενα διαγράμματα φαίνεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του τριτογενούς τομέα στους
επιμέρους υποτομείς και ενεργειακούς πηγές.

Πίνακας 20 Τελική κατανάλωση ενέργειας σε MWh στον τριτογενή τομέα

Πηγή ενέργειας

2009 (MWh)

2010 (MWh)

2011 (MWh)

Ηλεκτρισμός

63.080

62.718

57.741

Πετρέλαιο θέρμανσης

2.571

1.290

1.033

48

Καθαρό πετρέλαιο

1.185

218

772

Υγραέριο

1.836

986

2.307

Ηλιακή ενέργεια

7.579

7.535

6.937

ΣΥΝΟΛΟ

76.253

72.747

68.790

Εικόνα 17 Μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά επιμέρους τομείς στο τριτογενή τομέα

5.2.5 Ο οδικός φωτισμός
Ο οδικός φωτισμός γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρισμού από το δίκτυο. Στον πίνακα που
ακολουθεί δίνονται οι καταναλώσεις στον οδικό φωτισμό για την περίοδο 2009-2011 με βάση τις
επιμέρους κατηγορίες.
Πίνακας 21 Τελική κατανάλωση ενέργειας σε MWh στον τριτογενή τομέα

Πηγή ενέργειας

2009 (MWh)

2010 (MWh)

2011 (MWh)

1.723

1.714

1.833

Φωτισμός περί-αστικών ή
αγροτικών περιοχών

27

0

0

Φώτα τροχαίας

62

84

110

Άλλος δημόσιος φωτισμός

110

86

76

1.922

1.884

2.020

Φωτισμός αστικών περιοχών

ΣΥΝΟΛΟ

5.2.6 Μεταφορές
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής αποτύπωσης των
καταναλώσεων καυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στον τομέα
των μεταφορών είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο, ενώ μικρή συνεισφορά έχουν και τα βιοκαύσιμα τα
οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσμιξη στα συμβατικά καύσιμα σε προκαθορισμένο ποσοστό.
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Πίνακας 22 Τελική κατανάλωση ενέργειας σε MWh στις μεταφορές

Πηγή ενέργειας

2009 (MWh)

2010 (MWh)

2011 (MWh)

Βενζίνη

84.790

88.458

68.400

Πετρέλαιο

82.427

86.421

84.069

Βιοκαύσιμο

3.413

3.569

4.227

170.630

178.448

456.696

ΣΥΝΟΛΟ

5.2.7 Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η ηλεκτροπαραγωγή από μικρά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επικράτεια του Δήμου
Έγκωμης πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Η παραγωγή για
το έτος αναφοράς (2009) για τα έτη παρακολούθησης (2010 και 2011) δίνεται στον πίνακα και το
γράφημα που ακολουθεί.
Πίνακας 23 Συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού ανά ανανεώσιμη πηγή ενέργειας σε MWh

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

2009 (MWh)

2010 (MWh)

2011 (MWh)

-

-

-

Φωτοβολταϊκά

91

135

194

Ηλιακά θερμικά

-

-

-

Βιοάεριο

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

91

135

194

Αιολική ενέργεια

Εικόνα 18 Παραγωγή ηλεκτρισμού ανά ανανεώσιμη πηγή ενέργειας σε MWh
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5.2.8 Συνολική παρουσίαση αποτελεσμάτων στο Δήμο για το έτος αναφοράς
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα αποτύπωσης της ενεργειακής
κατανάλωσης στο Δήμο για το έτος αναφοράς. Δίνονται επίσης διαγράμματα όπου φαίνεται η
κατανομή της συνολική τελικής ζήτησης ενέργειας στους επιμέρους τομείς και πηγές ενέργειας.

Πετρ. Θέρμανσης

Καθ. Πετρέλαιο

Υγραέριο

Πετρέλαιο

Βενζίνη

Βιομάζα

Ηλιακή

Οικιακός

43.908

22.710

2.764

10.309

0

0

9.114

13.820

102.625

Πρωτογ.

151

6

3

359

0

0

0

0

165

Δευτερογ.

12.335

503

232

1.836

0

0

0

0

13.429

Τριτογ.

63.080

2.571

1.185

0

0

0

0

7.579

76.253

Φωτισμός

1.922

0

0

0

0

0

0

0

1.922

Μεταφορές

0

0

0

0

84.427

84.790

3.413

0

170.630

Σύνολο

121.307

25.790

4.184

12.509

84.427

84.790

12.526

21.490

365.023

Σύνολο

Ηλεκτρισμός

Πίνακας 24 Τελική κατανάλωση ενέργειας σε MWh για το έτος 2009

Εικόνα 19 Μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα για το έτος 2009
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Εικόνα 20 Μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά πηγή ενέργειας για το έτος 2009

5.2.9 Παρουσίαση συνολικών αποτελεσμάτων για την περίοδο 2009-2011
Στον πίνακα και τα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη των ενεργειακών
καταναλώσεων στο Δήμο για την περίοδο 2009-2011.
Πίνακας 25 Τελική κατανάλωση ενέργειας σε MWh ανά τομέα για την περίοδο 2009-2011

2009 (MWh)

2010 (MWh)

2011 (MWh)

Οικιακός

102,625

104,888

109,474

Πρωτογ.

165

272

306

Δευτερογ.

13,429

11,945

10,825

Τριτογ.

76,253

72,747

68,790

Φωτισμός

1,922

1,884

2,020

Μεταφορές

170,630

178,448

156,696

Σύνολο

365,023

370,184

348,111

Πίνακας 26 Τελική κατανάλωση ενέργειας σε MWh ανά πηγή ενέργειας για την περίοδο 2009-2011

2009 (MWh)

2010 (MWh)

2011 (MWh)

Ηλεκτρισμός

121,307

122,233

116,838

Πετρέλαιο θέρμανσης

25,790

21,959

25,428

Καθαρό πετρέλαιο

4,184

3,209

3,857

Υγραέριο

12,509

12,178

13,712

Πετρέλαιο

0

0

0

Βενζίνη

9,986

10,588

11,235

Βιομάζα

2,540

2,712

2,708

Ηλιακή

21,490

22,426

21,864

Σύνολο

0

0

0
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Εικόνα 21 Μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα για την περίοδο 2009-2011

Εικόνα 22 Μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά πηγή ενέργειας για την περίοδο 2009-2011
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6

Απογραφή εκπομπών CO2 στο Δήμο Έγκωμης

6.1

Εισαγωγή

Για τον υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα χρησιμοποιήθηκαν σταθεροί συντελεστές
(standard emission factors) επί των τελικών καταναλώσεων ενέργειας ανάλογα με την πηγή ενέργειας
και τη χρήση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τους συντελεστές αυτούς θεωρείται ότι έχουν
μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Πίνακας 27 Συντελεστές υπολογισμού εκπομπών CO2

Ορυκτά καύσιμα

Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας

Πηγή Ενέργειας

Συντελεστής εκπομπής τόνοι CO2/MWh
(IPCC)

Ακάθαρτο πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Βενζίνη
Φυσικό αέριο
Υγραέριο
Ηλεκτρισμός
Αιολική
Υδροηλεκτρική
Ηλιακή
Γεωθερμική
Βιομάζα

0,279
0,267
0,249
0,202
0,240
0,874
0
0
0
0
0

Εικόνα 23 Μερίδιο εκπομπών CO2 ανά πηγή ενέργειας στο Δήμο για την περίοδο 2009-2011

2009 (τόνοι CO2)

2010 (τόνοι CO2)

2011 (τόνοι CO2)

Ηλεκτρισμός

106,022

106,832

102,116

Πετρέλαιο θέρμανσης

6,886

5,863

6,789

Καθαρό πετρέλαιο

1,117

857

1,030

Υγραέριο

3,002

2,923

3,291

Πετρέλαιο

22,008

23,075

22,446

Βενζίνη

22,639

23,618

18,263

Σύνολο

161,674

163,167

153,935
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Εικόνα 24 Σύνολο εκπομπών CO2 ανά πηγή ενέργειας στο Δήμο για την περίοδο 2009-2011

6.2

Σενάριο πρόβλεψης των εκπομπών CO2

Για την πρόβλεψη των εκπομπών CO2 την περίοδο 2009 με 2020, καταρτίστηκε το σενάριο
αναμενόμενης εξέλιξης που περιλαμβάνει τις ακόλουθες κυριότερες παραδοχές:
1. Χρήση ετήσιων συντελεστών μεταβολής της κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα με βάση τα
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που ήταν στη διάθεση των μελετητών κατά την κατάρτιση του
Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης.
2. Εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών της Κύπρου για τα
επόμενα χρόνια λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της τεχνολογίας, τον εκσυγχρονισμό του
υφιστάμενου εξοπλισμού.
3. Την σταδιακή εισαγωγή, χρήση και ένταξη στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής του φυσικού
αερίου.
4. Χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένοι ετήσιοι συντελεστές μεταβολής που για το Δήμο Έγκωμης
με την παραδοχή ότι ο Δήμος ανήκει στην κατηγορία «Αστικός Δήμος Αναπτυγμένος».
5. Συμπεριλαμβάνεται ο Εθνικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας της Κύπρου για εξοικονόμηση
1% ετησίως με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Πίνακας 28 Συντελεστές ετήσιας μεταβολής καταναλώσεων ενέργειας ανά τομέα που χρησιμοποιήθηκαν στο
σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης
RESIDENTIAL SECTOR
Residential

2.0%

Residential storage heaters

2.0%

PRIMARY SECTOR
Agriculture, Forestry and Fishing [A]

0.5%

Mining and Quarrying [B]

0.5%

SECONDARY SECTOR
Manufacturing [C]

1.5%

Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply [D]

0.0%
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Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities [E]

1.0%

Construction [F]

2.0%

TERTIARY SECTOR
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles [G]

2.0%

Transportation and Storage [H]

2.0%

Accommodation and Food Service Activities [I]

2.0%

Information and Communication [J]

2.0%

Financial and Insurance Activities [K]

2.0%

Real Estate Activities [L]

2.0%

Professional, Scientific and Technical Activities [M]

2.0%

Administrative and Support Service Activities [N]

2.0%

Public Administration and Defence; Compulsory Social Security [O]

2.0%

Education [P]

2.0%

Human Health and Social Work Activities [Q]

2.0%

Arts, Entertainment and Recreation [R]

2.0%

Other Service Activities [S]

2.0%

Activities of Households As Employers [T]

2.0%

Activities of Extraterritorial Organisations and Bodies [U]

2.0%

PUBLIC LIGHTING
Public Lighting - Urban areas

2.5%

Public Lighting - Rural areas

2.5%

Public Lighting - Traffic Lights

2.5%

Public Lighting - Other Lighting

2.5%

TRANSPORTS
Urban and suburban passenger road land transport

3.0%

Other passenger road transport services (taxi, tourism, school buses, etc.)

3.0%

LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION BY RENEABLE ENERGY SOURCES

4.0%

Πίνακας 29 Συντελεστές ενεργειακής απόδοσης για την παραγωγή ηλεκτρισμού
Μαζούτ
Πετρέλαιο
Φυσ. αέριο

2010
32%
25%
-

2011
32%
25%
-

2012
32%
25%
-

2013
33%
25%
-

2014
34%
25%
-

2015
35%
26%
43%

2016
35%
27%
43%

2017
35%
28%
43%

2018
35%
29%
44%

2019
35%
30%
44%

2020
35%
31%
44%
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Πίνακας 30 Σενάριο Αναμενόμενης εξέλιξης για την πρόβλεψη των εκπομπών CO2 για την περίοδο 2009 – 2020

2009

Total CO2 emmisions
Tones
160,148

Total Energy Consumption
MWh
365,023

2010

161,197

370,507

2011

159,548

375,897

2012

161,547

381,375

2013

161,037

386,943

2014

163,070

392,603

2015

162,659

398,357

2016

164,728

404,206

2017

163,733

410,151

2018

157,292

416,196

2019

146,191

422,340

2020

136,149

428,587

% of change (baseline 2009)

-15%

17.4%

Year

Εικόνα 25 Σενάριο Αναμενόμενης εξέλιξης για την πρόβλεψη των εκπομπών CO2 και κατανάλωσης ενέργειας
για την περίοδο 2009 – 2020
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7

Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης Δήμου Έγκωμης 2013-2020

7.1

Εισαγωγή

Το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης που έχει ετοιμαστεί για το Δήμο Έγκωμης περιλαμβάνει επιπρόσθετα
μέτρα/δράσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί τουλάχιστον ο ευρωπαϊκός στόχος για την καταπολέμηση της
κλιματική αλλαγή. Δηλαδή τα μέτρα που θα λάβει ο Δήμος επιπρόσθετα από τα εθνικά μέτρα έτσι ώστε
να ξεπεραστεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με
το έτος αναφοράς που είναι το 2009. Στόχος ο οποίος έχει υιοθετηθεί για το Δήμο Έγκωμης είναι 24,4%
και ισοδυναμεί με μείωση των εκπομπών κατά 15.110 τόνους.
Η συνεισφορά των εθνικών μέτρων εκτιμάται και συνυπολογίζεται στο Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης
(BAU) χωρίς όμως ο Δήμος να μπορεί να καθορίσει την επίτευξη των Εθνικών Στόχων. Παρόλα αυτά,
αρκετά από τα μέτρα που θα προτείνονται να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, θα δρουν
υποστηρικτικά και συμπληρωματικά των εθνικών μέτρων έτσι ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των
στόχων.
Τα μέτρα χωρίζονται στους ακόλουθους βασικούς άξονες:







Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια κτίρια
Εξοικονόμηση ενέργειας με εκστρατείες ενημέρωσης
Εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές
Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό
Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανάπτυξη χώρων πρασίνου
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Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια κτίρια

Μέτρο ΕΝΑΠ Αναβάθμιση Ενεργειακής Απόδοσης στα Δημοτικά Κτίρια
Περίοδος εφαρμογής των μέτρων: 2014-2019
α/α

Κτίριο

Ηλεκτρ. (kWh)

Προτεινόμενη επέμβαση

Εξοικον.

Εξοικ.
ηλεκτρ.
(KWh/year)

Μείωση
CO2
(kg/year)1

Κόστος
(€)

Δείκτης
κόστους
(€/kgCO2)

Εξοικ.
Χρημάτων
/έσοδα
(€/year)2

Έτος
εφαρμ.

1

Δημοτικό
Μέγαρο

19.670

Τοποθέτηση ανακλαστικών μεμβρανών στα
ανοίγματα

8%

1.574

1.375

1.000

0,73

472

2014

2

Δημοτικό
Μέγαρο

19.670

Εκπαίδευση προσωπικού για τρόπους
ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στα γραφεία

5%

984

860

0,58

295

2013,
2015,
2017

3

Νέο Δημοτικό
Μέγαρο
(Σχεδιασμός)

100.000
(εκτιμώμενη με
βάση κτίριο
αναφοράς)

Πέραν του συμβατικού τρόπου κατασκευής του
υπό μελέτη κτιρίου, πρόσθετες πρόνοιες για
καλύτερη θερμομόνωση και βιοκλιματικό
σχεδιασμό θα υιοθετηθούν

65%

65.000

56.810

80.000

1,41

19.500

2019

4

Νέο Δημοτικό
Μέγαρο

-

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος 20 kW
στη οροφή του νέου Δημοτικού Μεγάρου

-

30.000

26.220

25.000

0,96

6.000

3

2019

5

Νέο
Πολυδύναμο
κέντρο
(Σχεδιασμός)

70.000
(εκτιμώμενη με
βάση κτίριο
αναφοράς)

Πέραν του συμβατικού τρόπου κατασκευής του
υπό μελέτη κτιρίου, πρόσθετες πρόνοιες για
καλύτερη θερμομόνωση και βιοκλιματικό
σχεδιασμό θα υιοθετηθούν

65%

65.000

45.500

60.000

1,32

13.650

2018

6

Νέο
Πολυδύναμο
κέντρο

-

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος 20 kW
στη οροφή του νέου Πολυδύναμου κέντρου

-

30.000

26.220

25.000

0,96

6.000

2019

192.558

156.985

191.500

ΣΥΝΟΛΑ

500

39.917

1

Συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 27 )
Μέση τιμή kWh για την περίοδο 2012-2020: €0,30/kWh
3
Εκτιμώμενη τιμή πώλησης πράσινης ενέργειας το 2019 €0,20/kWh
2
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Εξοικονόμηση ενέργειας με εκστρατείες ενημέρωσης

Μέτρο ΕΚΕΝ Ενημέρωση, Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση
Περίοδος εφαρμογής των μέτρων: 2012-2020
α/α

4

Προτεινόμενο Μέτρο

Αριθμός
συμμετ.

Έτη
εφαρμ.

Ποσοστό
Ευαισθητοπ.

Διάχυτος
επηρεασμός

Εξοικον.
Ενέργειας (ή
ΑΠΕ) ανά άτομο
(kWh/έτος)

Συν. Εξοικ. ενέργειας
(ή ΑΠΕ) μέτρου
(KWh/έτος)

Μείωση
CO2
(kg/year)4

Κόστος
(€)

Δείκτης
κόστους
(€/kgCO2)

(ν)

(ε)

(n)

(νδ)

(ESPP)

ES=ν*ε*n*νδ*ESSP

3

1.000

Έτος
εφαρμ.

135.000

117.990

2.000

0,017

2013,
2015,
2017

78.750

68.828

2.000

0,029

2014,
2016,
2018

1

Ετήσιο Σεμινάριο για
ΑΠΕ

50

2

Ετήσιο Σεμινάριο για
ΕΞΕ

50

3

25%

3

700

3

Ημέρα ΑΠΕ και ΕΞΕ

250

8

20%

3

600

720.000

629.280

8.000

0,013

20122020

4

Εκπαιδευτικές
παρουσιάσεις σε
μαθητές

350

8

40%

3

600

2.016.000

1.761.984

1.600

0,001

20122020

5

Ημέρα χωρίς φωτισμό

2000

8

10%

3

80

384.000

335.616

4.000

0,012

20122020

6

Παροχή πληροφόρησης
μέσω ιστοσελίδας και
εφημερίδας του Δήμου

1000

8

15%

3

400

1.440.000

1.258.560

0

0,000

20122020

7

Διοργάνωση ημέρας
ποδηλατοκίνησης

200

8

20%

3

700

672.000

179.424

4.000

0,022

20122020

3

30%

Συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 27 )
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Ημέρα οικολογικού
αυτοκινήτου

50

8

5%

3

9.500

570.000

152.190

2.800

0,018

20132020

9

Έντυπα και ενημερωτικά
μηνύματα

15.000

8

5%

1

250

1.500.000

1.311.000

8.500

0,006

20122020

ΣΥΝΟΛΑ

7.515.750

5.814.872

32.900
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8

Εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές

Μέτρο ΕΕΜ: Εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές με την προώθηση βιώσιμης κινητικότητας
Περίοδος εφαρμογής των μέτρων: 2012-2018
α/α

5
6

Προτεινόμενο Μέτρο

Αριθμός

Έτη
εφαρμογής

Χρήση
(φορές ανά
έτος)

Εξοικον.
Ενέργειας ανά
χρήση
(kWh/έτος)

Συν. Εξοικ.
ενέργειας
μέτρου
(KWh/έτος)

(ν)

(ε)

(n)

(ESPP)

ES=ν*ε*n*ESSP

Μείωση CO2
(kg/year)5

Κόστος
(€)

Δείκτης
κόστους
(€/kgCO2)

Εξοικ.
Χρημάτων
(€/year) 6

Έτος
εφαρμ.

1

Δωρεάν χώρος
στάθμευσης σε
οικολογικά οχήματα

10

5

730

70

2.555.000

682.185

15.000

0,022

2014-2018

2

Σημεία φόρτισης
ηλεκτρικών
οχημάτων

5

1

800

80

320.000

85.440

5.000

0,059

2013-2014

3

Αγορά ηλεκτρικών
οχημάτων για τη
Δημοτική υπηρεσία

4

-

1095

10

43.800

11.694

48.000

4,104

4

Σύστημα ενοικίασης
ποδηλάτων

30

-

657

40

1.314.000

350.838

48.000

0,137

2012

5

Αναβάθμιση και
επέκταση δικτύου
ποδηλατοδρόμων

10

-

90.000

30

27.000.000

7.209.000

100.000

0,014

2017-2018

6

Εκπαίδευση οδηγών
του Δήμου

30

1

265

14

111.300

28.938

400

0,013

ΣΥΝΟΛΑ

31.344.100

8.368.095

216.400

2.832

14.400

2015-2018

2014

17.232

Συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 27 )
Με τιμή καυσίμου €1,50 ανά λίτρο
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7.4

Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό

Μέτρο ΕΟΦ: Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό
Περίοδος εφαρμογής των μέτρων: 2013-2015
α/α

Προτεινόμενη επέμβαση

Υφιστάμενη
κατανάλωση.
(kWh)

Αριθμός
φωτιστικών

Εξοικον.

Εξοικ.
ηλεκτρ.
(KWh)

Μείωση
CO2
(kg/year)7

Κόστος 8
(€)

Δείκτης
κόστους
(€/kgCO2)

Εξοικ. Χρημάτων
(€/year) 9

Έτος εφαρμ.

1

Αντικατάσταση υφιστάμενων
φωτιστικών οδικού φωτισμού
(HPS) με νέα πιο αποδοτικά
φωτιστικά LED

1.498.629

2.952

50%

749.315

654.901

845.240

1,291

404.629

2014-2015

2

Βελτιστοποίηση λειτουργίας
οδικού φωτισμού (Ρύθμιση
βέλτιστου ωραρίου λειτουργίας
και μη φωτισμός κενών
οικοπέδων)

1.498.629

2.952

5%

74.912

65.490

0

0

20.226

2013

ΣΥΝΟΛΑ

824.227

720.391

845.240

424.885

7

Συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 27 )
Ο Δήμος αποδέχθηκε να ενταχθεί στην αίτηση για υλοποίηση μεγάλου πιλοτικού προγράμματος αντικατάστασης φωτιστικών του οδικού φωτισμού σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο και την ΑΗΚ. Σε
περίπτωση που εξασφαλιστεί η έγκριση συνεργασίας με την ΑΗΚ και η χρηματοδότηση από το European Energy Efficiency Fund ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί με το κόστος της επένδυσης. Η επένδυση θα
πραγματοποιηθεί από την ΑΗΚ η οποία μετά από σχετική συμφωνία θα επωφεληθεί μέρους των εξοικονομήσεων ενέργειας από την υλοποίηση της επένδυσης. Η μόνη οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο θα είναι η
καταβολή του ποσού των 2.500 € περίπου ως συγχρηματοδότηση (μαζί με το μηχανισμό Elena Facility) προκειμένου να ετοιμαστούν οι απαραίτητες μελέτες για την υλοποίηση της επένδυσης.
9
Σε περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται στη Σημείωση 8, ο Δήμος δεν θα επωφεληθεί με ολόκληρο το ποσό των εξοικονομήσεων. Μέρος των εξοικονομήσεων θα χρησιμοποιηθούν για
την αποπληρωμή του σχετικού δανείου που απαιτείται και για την κάλυψη των προνοιών της συμφωνίας παροχής ενεργειακών υπηρεσιών από μέρους της ΑΗΚ. Οι εξοικονομήσεις υπολογίζονται με μέση τιμή οδικού
φωτισμού € 0,27/kWh
8
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7.5

Επενδύσεις του Δήμου Έγκωμης σε ΑΠΕ

Μέτρο ΕΑΗ: Επενδύσεις του Δήμου σε Ανανεώσιμο Ηλεκτρισμό
Περίοδος εφαρμογής των μέτρων: 2015-2016
α/α

Προτεινόμενη
επέμβαση

1

Εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών
συστημάτων σε
κτίρια και
καλυμμένους
χώρους
στάθμευσης
του Δήμου

10

Ισχύς
συστήματος
10
(kW)

Αριθμός
συστημάτων

Παραγωγή
Ηλεκτρισμού
(kWh/KW).

Συν.
Παραγωγή
Ηλεκτρισμού
(KWh)

Μείωση
CO2
(kg/year)11

Κόστος
(€)

Κόστος
συντήρησης
(€)

Δείκτης
κόστους
(€/kgCO2)

Έσοδα από
πώληση12
(€/year)

Έτος εφαρμ.

1,712

56.375

2015-2016

0
50

3

1.500

225.500

197.087

337.500

ΣΥΝΟΛΑ

225.500

197.087

337.500

(αμελητέο
κόστος για
καθαρισμό
πλαισίων)

0

56.375

2

Εξετάστηκε η εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ηλεκτρισμού με Φωτοβολταϊκά πλαίσια. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα είναι 3*50 kW και θα καλύπτουν επιφάνεια περίπου 3*500 m . Ο χώρος
εγκατάστασης των συστημάτων θα είναι σε χώρους στάθμευσης του Δήμου όπου θα προσφέρουν και τεχνητή σκίαση καθώς και στην οροφή κτιρίων του Δήμου.
11
Συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 27 )
12
Τιμή πώλησης της παραγόμενης kWh €0,25
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Ανάπτυξη χώρων πρασίνου στο Δήμο Έγκωμης
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Μέτρο ΑΧΠ: Ανάπτυξη χώρων πρασίνου στο Δήμο
Περίοδος εφαρμογής των μέτρων: 2012-2020
α/α

Προτεινόμενη
επέμβαση

Αριθμός
δέντρων

Δέσμευση CO2
ανά δέντρο
(kg/year)

Συνολική
Μείωση CO2
(kg/year)

Κόστος (€)

Κόστος
φροντίδας (€)

Συνολικό κόστος (€)

Δείκτης κόστους
(€/kgCO2)

Έτος εφαρμ.

1

Δεντροφύτευση

5000

40

200.000

10.000

10.000

20.000

0,10

2012-2020

ΣΥΝΟΛΑ

200.000

10.000

10.000

20.000
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Συνοπτική παρουσίαση των μέτρων του Δήμου Έγκωμης

Πίνακας 31 Συνοπτική παρουσίαση των μέτρων που θα λάβει ο Δήμος Έγκωμης και περιλαμβάνονται στο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης
Κατηγορία μέτρων

Εξοικον.
ενέργειας ή
ΑΠΕ (kWh)

Μείωση
CO2
(kg/year)

Κόστος (€)

Εξοικονομήσεις
και έσοδα (€)

Αναβάθμιση Ενεργειακής
Απόδοσης στα Δημοτικά Κτίρια

192.558

156.985

191.500

39.917

Ενημέρωση, Εκπαίδευση,
Ευαισθητοποίηση

7.515.750

5.814.872

32.900

-

Εξοικονόμηση ενέργειας στις
μεταφορές με την προώθηση
βιώσιμης κινητικότητας

31.344.100

8.368.095

216.400

17.232

Εξοικονόμηση ενέργειας στον
οδικό φωτισμό

824.227

720.391

845.24013

424.885

Επενδύσεις του Δήμου σε
Ανανεώσιμο Ηλεκτρισμό

225.500

197.087

337.500

56.375

Ανάπτυξη χώρων πρασίνου στο
Δήμο

-

200.000

10.000

20.000

ΣΥΝΟΛΑ

40.102.135

15.457.430

1.442.040

518.492

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13

Ο Δήμος αποδέχθηκε να ενταχθεί στην αίτηση για υλοποίηση μεγάλου πιλοτικού προγράμματος αντικατάστασης φωτιστικών του οδικού φωτισμού σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο και την ΑΗΚ. Σε
περίπτωση που εξασφαλιστεί η έγκριση συνεργασίας με την ΑΗΚ και η χρηματοδότηση από το European Energy Efficiency Fund ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί με το κόστος της επένδυσης. Η επένδυση θα
πραγματοποιηθεί από την ΑΗΚ η οποία μετά από σχετική συμφωνία θα επωφεληθεί μέρους των εξοικονομήσεων ενέργειας από την υλοποίηση της επένδυσης. Η μόνη οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο θα είναι η
καταβολή του ποσού των 2.500 € περίπου ως συγχρηματοδότηση (μαζί με το μηχανισμό Elena Facility ή την Τεχνική Βοήθεια (ΤΑ) από το EEEF) προκειμένου να ετοιμαστούν οι απαραίτητες μελέτες για την
υλοποίηση της επένδυσης.
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Σενάριο Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2013-2020

Το Σενάριο Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (SEAP) έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας
υπόψη τις παραδοχές που έχουν ληφθεί στο Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης (BAU) καθώς
και την μείωση των εκπομπών CO2 από τα μέτρα που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν.
Ο προγραμματισμός υλοποίησης των μέτρων του ΣΔΑΕ μπορεί να θεωρηθεί ως
μακροπρόθεσμος.
Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται το Σενάριο Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
όσο αφορά την τελική κατανάλωση ενέργειας και το σύνολο των εκπομπών CO2.
Εικόνα 26 Γραφική απεικόνιση του σεναρίου Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Με την εφαρμογή του ΣΔΑΕ, ο Δήμος Έγκωμης αναμένεται να επιτύχει εξοικονόμηση και
παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ίση με 40.102 MWh που ισοδυναμεί με
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 15.457 τόνους για το έτος 2020.
Ο συνολικός στόχος μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που θα επιτευχθεί για
το έτος 2020 με έτος αναφοράς το 2009, είναι 24,6%. Η επίτευξη του στόχου παρουσιάζεται
στον πίνακα που ακολουθεί.
Οι εκπομπές CO2 για το έτος 2020 με την υλοποίηση του ΣΔΑΕ υπολογίζεται με την σχέση:

Όπου,
SEAP: Εκπομπές CO2 για το έτος 2020 με βάση το Σενάριο Σχεδίου Δράσης γα την Αειφόρο Ενέργεια
σε τόνους
BAU: Εκπομπές CO2 για το έτος 2020 με βάση το Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης σε τόνους
SAVINGS: Μειώσεις εκπομπών CO2 για το έτος 2020 από την υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου
Δράσης γα την Αειφόρο Ενέργεια σε τόνους
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Ο ποσοστιαίος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το έτος 2020 με έτος αναφοράς το
2009 υπολογίζεται με τη σχέση:

Όπου,
TARGET: Η ποσοστιαία μείωση των Εκπομπών CO2 για το έτος 2020 σε σχέση με το έτος
αναφοράς
BEI: Εκπομπές CO2 για το έτος αναφοράς 2009 σε τόνους
Πίνακας 32 Συνοπτική παρουσίαση των εκπομπών CO2 για τα Σενάρια BAU και SEAP

Εκπομπές έτους αναφοράς
2009

Σενάριο Αναμενόμενης
Εξέλιξης 2020

Σενάριο Σχεδίου Δράσης
Αειφόρου Ενέργειας 2020

(tones CO2/year)

(tones CO2/year)

SEAP Scenario
(tones CO2/year)

BEI

BAU Scenario

SEAP Scenario

160.148

136.149

120.692

7.10 Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
Η παρακολούθηση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας των Σχεδίων Δράσης
για τη Αειφόρο Ενέργεια. Η τακτική αξιολόγηση που ακολουθείται από την επαρκή
προσαρμογή του σχεδίου δράσης επιτρέπει τη διαρκή βελτίωση της διαδικασίας.
Τα εργαλεία παρακολούθησης της ενέργειας και των εκπομπών CO2 αλλά και του ΣΔΑΕ που
αναπτύχθηκαν από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών θα χρησιμοποιηθούν σε
συνδυασμό με ενεργειακούς ελέγχους και ερωτηματολόγια ώστε να διασφαλιστεί η
επιτυχής παρακολούθηση της επιτυχούς υλοποίησης του ΣΔΑΕ και του ενεργειακού προφίλ
του Δήμου Έγκωμης.
Μία έκθεση προόδου του ΣΔΑΕ θα πρέπει να ετοιμάζεται κάθε 2 χρόνια και να υποβάλλεται
στη Γραμματεία του Συμφώνου των Δημάρχων έτσι ώστε να αναδεικνύεται η πρόοδος στην
υλοποίηση των μέτρων .

7.11 Χρηματοδότηση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης
Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης εκτιμάται ότι θα
πηγάζει από τους ακόλουθους πόρους:


Προϋπολογισμό του Δήμου.



Από την εξοικονόμηση χρημάτων που θα επιφέρουν τα μέτρα μείωσης ενέργειας
στα κτίρια, οχήματα και οδικό φωτισμό του Δήμου.
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Από έσοδα που θα προέρχονται από τις επενδύσεις του Δήμου σε Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας.



Χρηματοδότηση από το Σχέδιο χορηγιών για την προώθηση των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού.



Πιθανή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
ανταγωνιστικότητα του Γραφείου Προγραμματισμού.



Πιθανή χρηματοδότηση από το Ταμείο που θα δημιουργηθεί από τα έσοδα
Δημοπράτησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.



Πιθανή χρηματοδότηση από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

αειφόρος

ανάπτυξη

και
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Πηγές ενεργειακών δεδομένων

 Καταναλώσεις καυσίμων κίνησης και καυσίμων θέρμανσης
από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (Αναγωγή σε τοπικό
επίπεδο με βάση τον πληθυσμό και την κατανάλωση
ηλεκτρισμού) [www.mof.gov.cy/cysta]
 Καταναλώσεις υγραερίου από την Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου (Αναγωγή σε τοπικό επίπεδο με βάση τον πληθυσμό
και την κατανάλωση ηλεκτρισμού) [www.mof.gov.cy/cysta]
 Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής σύμφωνα με στοιχεία στατιστικής
υπηρεσίας Κύπρου και εκτιμήσεις μελετητών
[www.mof.gov.cy/cysta]
 Εθνικά στρατηγικά Σχέδια για την μείωση των Εκπομπών CO2
από το Τμήμα Περιβάλλοντος.
[http://www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf]
 Εθνικά στρατηγικά Σχέδια για τη συνεισφορά των ΑΠΕ από την
Υπηρεσία Ενέργειας. [http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf]
 Εθνικά στρατηγικά Σχέδια για την εξοικονόμηση Ενέργειας
κατά την τελική Χρήση από την Υπηρεσία Ενέργειας
[http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf]
 Σχέδια Χορηγιών για ΑΠΕ και ΕΞΕ από την Υπηρεσία Ενέργειας
[http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf]
 Σχέδια Ανάπτυξης Δημοσίων συγκοινωνιών από το Τμήμα
Οδικών Μεταφορών [www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf]
 Στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην επικράτεια του
Δήμου από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου [www.eac.com.cy]
 Στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας στα Δημοτικά κτήρια από τη
Δημοτική υπηρεσία.
 Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αποδοτικότερων
ηλεκτροπαραγωγικών μηχανών (συνδυασμένου κύκλου) από
την ΑΗΚ [www.eac.com.cy]
 Πληροφορίες σχετικά με την έλευση του Φυσικού Αερίου από
την Υπηρεσία Ενέργειας
[http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf]
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Εκπονήθηκε από:

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Ανθή Χαραλάμπους
Σάββας Βλάχος
Ορέστης Κυριάκου
Επικοινωνία:
Λεύκωνος 10-12, Τ.Κ. 1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357-22667716, +35722667736
Fax: +357-22667736
Email: anthi.charalambous@cea.org.cy
savvas.vlachos@cea.org.cy
orestis.kyriakou@cea.org.cy
Web: www.cea.org.cy

Επίβλεψη:

Δήμος Έγκωμης
Δήμαρχος Ζαχαρίας Κυριάκου
Δημοτικός Γραμματέας Αντρέας Αρότης
Δημοτικός Λειτουργός Αφροδίτη Κυριάκου
Δημοτικός Λειτουργός Σωκράτης Σαρρής
Επικοινωνία:
Δήμος Έγκωμης
Ταχ. Θυρίδα: 27504, 2430 Έγκωμη
Τηλ. +357-22453800
Fax: +357-22352521
Email: info@cea.org.cy
Web:

Σύμφωνο των Δημάρχων:

www.engomi.org

Web: www.eumayors.eu
Τηλ. +32 2 504 7862

71

Δήμος Έγκωμης – Σύμφωνο των Δημάρχων

Εκπονήθηκε από:

Τοπική Αρχή:

Οικονομική ενίσχυση:

Δήλωση αποποίησης ευθυνών:
Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου βαρύνει τους συγγραφείς. Το περιεχόμενο δεν
αντιπροσωπεύει την άποψη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η έκθεση αυτή έχει προετοιμαστεί με επαγγελματισμό από τους συγγραφείς και με ιδιαίτερη μέριμνα για
μέγιστη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη, προς οποιονδήποτε, για
ενδεχόμενες ειδικές, σχετιζόμενες ή, συμπτωματικές συνέπειες από τη χρήση των παρατηρήσεων και του
υλικού αυτής της έκθεσης.
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