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Κτήρια Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Αλλαγή Χρήσης: όταν σε ένα παραδοσιακό κτήριο
προσδίδεται άλλη χρήση από την αρχική. Βασική αρχή
είναι να μην αλλοιώνεται η βασική δομή και
διάρθρωση των χώρων του και οι όποιες αλλαγές να
γίνονται με σεβασμό στην ιδιαίτερή του τυπολογία και
μορφολογία και εν γένει στο χαρακτήρα του

Αναβίωση (reanimation): ο όρος αναφέρεται
συνήθως σε οικοδομικά σύνολα τα οποία έχουν
εγκαταλειφθεί ή παρακμάσει. Περιλαμβάνει εκτός από
την αποκατάσταση κτηρίων, και τη λήψη οικονομικών,
χωροταξικών και πολεοδομικών μέτρων, ώστε ο
χώρος να επανακτήσει ζωή, με τρόπο που να
εξασφαλίζονται οι σύγχρονες ανάγκες χωρίς να
Ανακαίνιση (renovation): είναι η διαδικασία αλλοιώνεται η αρχική εικόνα ενός οικοδομικού
ανανέωσης
ενός
παραδοσιακού
κτηρίου, συνόλου
διορθώνοντας ό,τι ήδη υπάρχει - και σε ορισμένες
περιπτώσεις - προσθέτοντας νέα στοιχεία. Συνήθως, η Ανακατασκευή (reconstruction): είναι το εκ νέου
ανακαίνιση γίνεται σε συνδυασμό με αποκατάσταση κτίσιμο ενός κατεστραμμένου παραδοσιακού κτηρίου
του κτηρίου. Όταν επίσης ένα παραδοσιακό κτήριο έχει σε πιστότητα του αρχικού ως προς τη μορφή και τη
ήδη αποκατασταθεί, και σε επόμενη φάση γίνονται δομή του, με όλα τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες που
εργασίες φρεσκαρίσματος παλαιότερων εργασιών
αυτό είχε όταν αρχικά δημιουργήθηκε. Στην πράξη,
συνήθης
είναι
η
μερική
ανακατασκευή
Αναλυτική Προστασία: είναι η αποσπασματική κατεστραμμένων τμημάτων ενός κτηρίου
αποκάλυψη τμημάτων ενός παραδοσιακού κτηρίου με
σκοπό τη δειγματοληπτική παρουσίαση και διατήρηση Αναπαλαίωση: για τον τομέα της αποκατάστασης
μίας από τις φάσεις του. Η προσέγγιση αυτή μπορεί και παραδοσιακού κτηρίου, ο όρος αυτός είναι αδόκιμος,
να οδηγήσει στην αισθητική και ιστορική καταστροφή λόγω του ότι παραπέμπει στην άποψη του “κάνω κάτι
της γενικής εικόνας του αρχικού κτηρίου
να μοιάζει ξανά παλιό”
Αναστρεψιμότητα: όταν οι επεμβάσεις στο πλαίσιο της
αποκατάστασης ενός παραδοσιακού κτηρίου σέβονται
την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του, είναι
διακριτές σε σχέση με το διασωζόμενο αυθεντικό του
μέρος και μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα
επαναφέροντας το κτήριο στην κατάσταση που
βρισκόταν πριν αυτές εκτελεσθούν. Όταν επίσης οι
όποιες επεμβάσεις αποκατάστασης δεν προδικάζουν
άλλες μελλοντικές επεμβάσεις όταν αυτές καταστούν
απαραίτητες
Αποκατάσταση (restoration): περιλαμβάνει το σύνολο
των επεμβάσεων που γίνονται για να εξασφαλιστεί η
συνέχιση της ύπαρξης ενός παραδοσιακού κτηρίου και
η μετάβασή του στις επόμενες γενιές. Η διαδικασία
αποκατάστασης περιλαμβάνει τόσο την έννοια της
συντήρησης όσο και αυτήν της επισκευής. Η
αποκατάσταση αποτελεί επιστημονική προσέγγιση η
οποία βασίζεται στην παρατήρηση, καταγραφή,
ανάλυση των δεδομένων και στη σύνθεση, με σκοπό
να αναδειχθεί το αρχιτεκτονικό έργο και το
περιβάλλον ενός κτηρίου (ή/και ενός συνόλου
κτηρίων). Η διαδικασία αυτή εμπεριέχει τον σεβασμό
του παρελθόντος και της ιστορικότητας του κτηρίου,
τη διατήρηση των αξιόλογών του φάσεων και τη

Αναστήλωση (anastylosis): αφορά εξειδικευμένη
μορφή αποκατάστασης και επισκευής αρχαιολογικών
οικοδομημάτων τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένη
ζημιά. Πρόκειται για την επανατοποθέτηση
αυθεντικών αρχιτεκτονικών μελών στην αρχική τους
θέση χωρίς, όπου είναι δυνατόν, τη χρήση νέων
δομικών υλικών. Οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις θα
πρέπει να είναι περιορισμένες, εύκολα αναγνωρίσιμες
και αναστρέψιμες. Ο όρος ‘αναστύλωση’ γραμμένος
με ύψιλον, χρησιμοποιείται και στην περίπτωση της
ανασήκωσης / στήριξης ερειπίου με στύλους
Αποκατάσταση Αρχικής Μορφής (retrieval): αφορά
την
αφαίρεση
διαδοχικών
φάσεων
ενός
παραδοσιακού κτηρίου και αντίστοιχες συμπληρώσεις
ώστε να αποδοθεί η αρχική του μορφή κατά τη χρονική
περίοδο της δημιουργίας του. Κατά τη διαδικασία αυτή
δεν προστατεύονται οι αξιόλογες ιστορικές φάσεις του
κτηρίου
Δημιουργική Προστασία: αφορά τις συμπληρώσεις
αρχιτεκτονικών μελών με δημιουργικό τρόπο και σε
ελεύθερη απόδοση των στοιχείων τα οποία
αναπαράγονται όταν δεν υπάρχουν επαρκή
ντοκουμέντα για την αρχική τους μορφή. Αυτές οι

διενέργεια εύκολα αναγνωρίσιμων και όσο το δυνατό επεμβάσεις αποτελούν νέα φάση στη ζωή του κτηρίου
αναστρέψιμων επεμβάσεων
και γίνονται σε μικρή κλίμακα για να μην αλλοιώνουν
τη γνησιότητά του
Διατήρηση (preservation): όταν ένα παραδοσιακό
κτήριο προστατεύεται από τη φυσική φθορά και την Εξυγίανση (sanitation): αποτελεί μια γενική έννοια
καταστροφή και εν γένει κρατιέται σε καλή κατάσταση που αναφέρεται σε όλη την κλίμακα, από το κτήριο ως
το πολεοδομικό σύνολο. Αφορά τις προσθήκες και
Επισκευή (repair): είναι οι επεμβάσεις που γίνονται σε μετατροπές που είναι αναγκαίο να γίνουν σε επίπεδο
ένα κτήριο όταν οι φθορές επεκταθούν σε σημαντικό υποδομών και εγκαταστάσεων ώστε να διασφαλίζεται
βαθμό ή όταν προκληθούν βλάβες στα δομικά στοιχεία άνετη, υγιεινή, και λειτουργική χρήση των πιο πάνω
και στα υλικά κατασκευής του. Ως εκ τούτου, γίνεται από τον άνθρωπο. Πρόκειται για επεμβάσεις
επιδιόρθωση και ενδεχομένως ενίσχυση των δομικών εκσυγχρονισμού με σεβασμό στην κλίμακα και τον
στοιχείων για σκοπούς επαναφοράς του κτηρίου στην ιστορικό χαρακτήρα του κτηριακού αποθέματος
προ της βλάβης κατάστασή του, έτσι ώστε να
εξακολουθήσει να είναι βιώσιμο
Πολιτιστική Κληρονομιά ("εθνική κληρονομιά" ή
κληρονομιά): είναι το κληροδότημα από φυσικά
Προληπτική Προστασία (preventive protection): ο αντικείμενα (πολιτιστική ιδιοκτησία-περιουσία), και
όρος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη διαδικασία από άυλα χαρακτηριστικά μιας ομάδας ή ενός
επισκευής ενός παραδοσιακού κτηρίου. Οι επεμβάσεις κοινωνικού συνόλου, τα οποία έχουν κληροδοτηθεί
επεκτείνονται πέραν από την άμεση υλικότητα, στην από τις παλαιότερες γενιές και διατηρούνται στο
αποτροπή αλλαγών του περιβάλλοντος οι οποίες παρόν, ενώ παράλληλα παραχωρούνται στο μέλλον
δυνατόν να επηρεάσουν το κτήριο, στοχεύοντας στη για να επωφεληθούν οι επόμενες γενιές.
διατήρηση του υλικού αλλά και της ενόρασής του
Τέτοια κληροδοτήματα μπορεί να αφορούν:
Συμβατότητα: όταν κατά την αποκατάσταση ενός [α] Ανθρωπογενή και απτό πολιτισμό (κτήρια , μνημεία
παραδοσιακού κτηρίου, η χρήση παραδοσιακών -αρχιτεκτονική κληρονομιά-, πολιτιστικά τοπία,
υλικών και μεθόδων/τεχνικών δόμησης κρίνονται μουσειολογία, αρχειακές επιστήμες, έργα τέχνης,
ανεπαρκείς. Τότε εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές, βιβλία, τεκμήρια κινηματογραφικά, φωτογραφικά και
των οποίων η αποτελεσματικότητα και η συνεργασία φωνογραφικά, ψηφιακά αρχεία),
τους με τα παραδοσιακά υλικά να έχει αποδειχθεί [β] Άυλο πολιτισμό (λαογραφία, ιστορία, προφορική
επιστημονικά και εμπειρικά. Τα υλικά που ιστορία, γλώσσα, παραδόσεις, γνώση),
χρησιμοποιούνται ενδείκνυται να είναι τα ίδια με τα [γ] Φυσική κληρονομιά (φυσικά τοπία, βιοποικιλότητα)
αυθεντικά. Στις περιπτώσεις που αυτά δεν είναι πλέον [δ] Παγκόσμια κληρονομιά (κινήματα)
διαθέσιμα ή κατάλληλα, τα νέα χρειάζεται να έχουν [ε] Βιομηχανική κληρονομιά
από τεχνικής και αισθητικής άποψης, ιδιότητες
Συντήρηση (conservation): αφορά τις εργασίες οι
συμβατές με τα αυθεντικά παραδοσιακά υλικά
οποίες διενεργούνται με σκοπό την προστασία των
υλικών κατασκευής ενός παραδοσιακού κτηρίου από
τη φθορά. Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως για
προληπτικούς λόγους, και ενόσω ένα κτήριο
βρίσκεται σε χρήση με σκοπό οι φθορές να μην
εξελιχτούν σε βλάβες

Για την αγγλική ορολογία ορισμών σχετικά με τη
συντήρηση και διατήρηση ιστορικών κτηρίων
δείτε στο: Understanding Conservation

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός: αναφέρεται στην
ενσωμάτωση των στοιχείων της φύσης στον
αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό,
επιδιώκοντας
την
προσαρμογή των κτηρίων στις ειδικές κλιματολογικές
και περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε περιοχής με
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ολικής άνεσης των
χρηστών (θερμική, οπτική, ακουστική άνεση), της
ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου και την
ελαχιστοποίηση των ενεργειακών του απαιτήσεων

Ειδική Θερμότητα και Θερμοχωρητικότητα (c): η ειδική
θερμότητα των δομικών στοιχείων του κτηρίου, η
οποία ορίζεται ως η ποσότητα ενέργειας που
χρειάζεται για να υψωθεί η θερμοκρασία της μονάδας
μάζας ενός υλικού κατά 1°C και συμβάλλει στον
περιορισμό
του
ρυθμού
μεταβολής
της
θερμοπερατότητας των στοιχείων. Όταν οι τοίχοι και
οι οροφές έχουν μεγάλη θερμοχωρητική ικανότητα,
τότε η θερμότητα που συγκεντρώνουν ενόσω
λειτουργεί εγκατάσταση θέρμανσης τον Χειμώνα,
Εμπεριεχόμενη ή Ενσωματωμένη Ενέργεια: είναι το αποβάλλεται όταν αυτή σταματήσει, με αποτέλεσμα να
ποσό της ενέργειας που καταναλώθηκε για την εμποδίζεται η γρήγορη ψύξη των χώρων. Το αντίθετο
παραγωγή ενός υλικού, από το στάδιο της λήψης των συμβαίνει το καλοκαίρι όταν οι χώροι ψύχονται
πρώτων υλών από τη φύση, τη μεταφορά τους στο
εργοστάσιο, τη βιομηχανική κατεργασία τους, τη Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων: σημαίνει την
μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτησή τους στην υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα ενέργειας που
κατασκευή, τη συντήρηση και την αποσυναρμολόγηση χρειάζεται για να ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση
ή κατεδάφιση τους, την απόσυρση ή την ανακύκλωσή που συνδέεται με τη συνήθη χρήση του κτηρίου ή της
τους. Η εμπεριεχόμενη ενέργεια, κτηρίου, κτηριακής μονάδας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ
περιλαμβάνει το άθροισμα της ενσωματωμένης άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται για
ενέργειας των υλικών και της κατασκευής, της θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, παραγωγή ζεστού νερού
ενέργειας για τη λειτουργία-συντήρηση του κτηρίου και φωτισμό
(κατανάλωση ενέργειας για ψύξη, θέρμανση, φωτισμό
κ.λπ.), της ενσωματωμένης ενέργειας από τις τυχόν Ενεργειακός Σχεδιασμός: πρόκειται για την
ανακαινίσεις του και της ενέργειας που θα απαιτηθεί ελαχιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων
του κτηριακού κελύφους, μέσω κατασκευαστικών
για την κατεδάφιση-απόσυρση του κτηρίου
επιλογών που εξασφαλίζουν την κατάλληλη
Θερμική Άνεση: η άνεση ορίζεται ως η κατάσταση του θερμομονωτική προστασία του κελύφους. Κατά τη
εγκεφάλου που εκφράζει ικανοποίηση με το χειμερινή περίοδο, ο ενεργειακός σχεδιασμός
περιβάλλον. Η μέγιστη θερμική άνεση προσφέρεται αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των θερμικών
όταν υπάρχει θερμική ουδετερότητα, δηλαδή όταν ο απωλειών και στην αύξηση της θερμικής προσόδου
άνθρωπος δεν επιθυμεί ούτε θερμότερο, ούτε από την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε αφενός να μειωθεί
ψυχρότερο περιβάλλον. Είναι πολύπλευρο θέμα αφού η διάρκεια της θερμαντικής περιόδου και αφετέρου να
εξαρτάται τόσο από περιβαλλοντικούς παράγοντες ελαττωθούν οι δαπάνες για την παροχή θέρμανσης.
όπως η θερμοκρασία αέρα, η μέση θερμοκρασία Αντίστοιχα, κατά τη θερινή περίοδο, ο ενεργειακός
ακτινοβολίας, η υγρασία και η ταχύτητα αέρα, όσο και σχεδιασμός στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της
από ανθρώπινους παράγοντες όπως η δραστηριότητα θερμικής προσόδου από την ηλιακή ακτινοβολία και
και η ενδυμασία. Επηρεάζεται επίσης και από άλλους στη βελτιστοποίηση των διαφόρων μεθόδων φυσικού
παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, το βάρος κ.α.. Το δροσισμού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή ακόμη και να
κέλυφος των κτηρίων αποτελεί το ρυθμιστικό αποτραπεί η ψύξη με τον μηχανολογικό εξοπλισμό
παράγοντα για τη δημιουργία συνθηκών θερμικής
άνεσης στον εσωτερικό χώρο, με το να αξιοποιεί τα Θερμογέφυρα: είναι το τμήμα ενός κατασκευαστικού
θετικά κατά περίπτωση κλιματικά στοιχεία και να στοιχείου του οποίου ο βαθμός θερμομόνωσης είναι
σημαντικά χαμηλότερος από τη μέση τιμή
αποτρέπει τα επιζήμια
θερμομόνωσης του συνόλου του στοιχείου. Το
Κτηριακό Κέλυφος: είναι τα στοιχεία που αποτελούν το φαινόμενο της θερμογέφυρας παρουσιάζεται
περίβλημα του κτηρίου και τα οποία ρυθμίζουν τις συνήθως στις απολήξεις των πλακών, τα όρια της
εναλλαγές θερμότητας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικής τοιχοποιίας, τις ποδιές ανοιγμάτων, τα
εξωτερικού περιβάλλοντός του. Το κέλυφος ανώφλια κ.ά. Στην περιοχή της θερμογέφυρας, λόγω
καθορίζει επίσης τις συνθήκες ανάπτυξης του της αυξημένης ροής της θερμότητας, παρουσιάζονται
μικροκλίματος στο εσωτερικό του κτηρίου και στις εσωτερικές πλευρές του τοιχώματος

προστατεύει τους εσωτερικούς του χώρους από τις
έντονες καταπονήσεις και επιδράσεις των καιρικών
φαινομένων

χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες, με
αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση τοπικής υγρασίας και
μούχλας

Κτήριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας:
σημαίνει το κτήριο με πολύ υψηλή ενεργειακή
απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τη
μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης και
του οποίου η σχεδόν μηδενική ή η πολύ χαμηλή
ποσότητα ενέργειας που απαιτείται καλύπτεται σε
πολύ μεγάλο βαθμό με ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές, περιλαμβανομένης της επιτόπου ή πλησίον
του κτηρίου παραγόμενης ενέργειας

Οικολογική Δόμηση: αναφέρεται σε υλικά που
στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του ενεργειακού
αποτυπώματος του κτηρίου κατά τα στάδια συλλογής,
μορφοποίησης, μεταφοράς και τοποθέτησης στην
κατασκευή, καθώς και κατά τη συντήρησή του στη
διάρκεια του κύκλου ζωής του, όπως επίσης και κατά
τη διάσπαση, απόρριψη ή επανάχρηση του

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός: πολύπτυχο αντικείμενο
που περιλαμβάνει αρχές του βιοκλιματικού
σχεδιασμού, του ενεργειακού σχεδιασμού και της
οικολογικής δόμησης
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου: είναι
το πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνει
την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου ή της κτηριακής
μονάδας, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη
μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης
κτηρίου

Παθητικά
Ηλιακά
Συστήματα:
αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη - δομικά στοιχεία ενός κτηρίου τα
οποία λειτουργούν χωρίς μηχανολογικά εξαρτήματα ή
πρόσθετη παροχή ενέργειας. Αυτά θερμαίνουν ή/και
δροσίζουν με φυσικό τρόπο τα κτήρια.
Τα παθητικά συστήματα χωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες:
[α] Παθητικά Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης,
[β] Παθητικά Συστήματα και Τεχνικές Φυσικού
Δροσισμού,
[γ] Συστήματα και Τεχνικές Φυσικού Φωτισμού

Συντελεστής θερμοπερατότητας: ο συντελεστής
θερμοπερατότητας
(U-value),
καθορίζει
τη
θερμομονωτική ικανότητα του στοιχείου κατασκευής
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ): είναι η και δίδει την ποσότητα της θερμότητας ανά μονάδα
ποσότητα θερμότητας που ρέει ανά μονάδα χρόνου χρόνου η οποία μεταδίδεται σε σταθερή θερμική
(J/s) μέσα από τη στρώση ομοιογενούς υλικού κατάσταση, από επιφάνεια 1μ2 του στοιχείου
επιφάνειας 1m2, όταν η θερμοκρασιακή πτώση κατά τη κατασκευής, όταν η διαφορά θερμοκρασίας του αέρα
διεύθυνση ροής της θερμότητας είναι 1°C/m ή 1K/m που βρίσκεται σε επαφή με τις δυο πλευρές του
στοιχείου είναι 1 βαθμός Κέλβιν. Αυτός εξαρτάται από
και οι μονάδες μέτρησης του είναι W/mK
τις ιδιότητες που έχουν τα υλικά που συνθέτουν την
κατασκευή ενός δομικού στοιχείου, δηλαδή:
[α] Τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ),
[β] Την περιεκτικότητά τους σε υγρασία και
[γ] Το πάχος τους.
Η
μονάδα
μέτρησης
του
Συντελεστή
θερμοπερατότητας είναι W/(m2 K).

Για περαιτέρω ορισμούς δείτε τη σχετική
νομοθεσία: Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης των κτηρίων Νόμος του 2006

Ορολογία αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών στοιχείων

Αντισεισμική Αναβάθμιση: σε κτήρια που όταν
μελετήθηκαν και κτίστηκαν δεν ίσχυαν οι σημερινοί
κώδικες γίνεται έλεγχος και τέτοιες προσθηκομετατροπές ώστε το κτήριο να συμμορφώνεται στις
απαιτήσεις των ισχυόντων κωδίκων για σεισμό

Αρσέρες: η λέξη είναι σύνθετη δυο λέξεων: ‘άρση του
αέρα’, η αρσέρα αποτελεί μικρό άνοιγμα που βρίσκεται
στο ψηλότερο τμήμα της τοιχοποιίας – συνήθως της
εξωτερικής - και λειτουργούσε για τον εξαερισμό και
δροσισμό των χώρων

Αντισεισμική Θωράκιση: ο όρος είναι παρόμοιος με
την αντισεισμική αναβάθμιση. Αυτός εμπεριέχει
κατασκευαστικές επεμβάσεις, ώστε το κτήριο να
συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των ισχυόντων
κωδίκων για σεισμό

Γείσο: ξύλινη πτέρυγα που προεξέχει της οροφής

Έλεγχος της Αντισεισμικής Επάρκειας: αφορά τη
μελέτη προσομοιώματος σε εργαστήριο και σε
κλίμακα, για προσδιορισμό σημείων/περιοχών που
ανάλογα με τον σεισμό που αποφασίζεται ότι θα ήθελε
Καρκάνι: είναι η τριγωνική απόληξη στέγης από η πολιτεία να αντέχουν τα κτήρια αστοχούν, και στα
εμφανή ισόδομη πέτρα ή άλλη ξύλινη απόληξη οποία απαιτούνται επεμβάσεις/ενισχύσεις
κεραμοσκεπής
Οπτοπλινθοδομή/Οπτή Πλίνθος: είναι το γεμάτο
Κιόσκι/Σαχνισί: είναι η προβολή ορόφου οικοδομής με τουβλάκι που αποτελεί δομικό υλικό τοιχοποιίας,
τη μορφή κλειστού εξώστη
θόλων και πατωμάτων το οποίο κατασκευάζεται με
πηλό και ψήνεται σε καμίνι. Η τοιχοποιία με οπτές
Τολμάς/Τσατμάς/Μπαγδαντί:
ελαφρύς
τοίχος πλίνθους ονομάζεται οπτοπλινθοδομή
αποτελούμενος από ξύλινο σκελετό (σύστημα
πλαισίων διαμορφωμένων από οριζόντια και Ωμοπλινθοδομή/Ωμή Πλίνθος: αποτελεί δομικό υλικό
κατακόρυφα μέλη και δη στρωτήρες, κολόνες και τοιχοποιίας και θόλων το οποίο κατασκευάζεται από
ενδιάμεσοι οριζόντιοι σύνδεσμοι), τα κενά του οποίου πηλό, άχυρο και ενίοτε μικρά χαλικάκια. Το μείγμα
γεμίζονται με πρόσμιξη αργιλικής χωματόλασπης, τοποθετείται σε ξύλινα καλούπια και κόβεται σε
άχυρου και οργανικών ουσιών. Σε άλλες περιπτώσεις πλίνθους οι οποίοι αφήνονται να στεγνώνουν και να
τα κενά γεμίζονται με αργούς μικρούς λίθους ψηθούν στον ήλιο. Η τοιχοποιία με ωμές πλίνθους
συνδεδεμένους με λάσπη ή ασβεστο-τσιμεντο- ονομάζεται ωμοπλινθοδομή
κονίαμα. Στην Κύπρο τα κενά γεμίζονται σε σπάνιες
περιπτώσεις με γεμάτα ψημένα τουβλάκια, καλάμια ή
λεπτά κλαριά συνδεδεμένα με ασβεστο-τσιμεντοκονίαμα και ο ξύλινος σκελετός καλυπτόταν με
οριζόντιες πήχεις. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις η
τελική
κάλυψη
γινόταν
με
επίχρισμα
ασβεστοκονιάματος

Εικόνα 1: Τσατμάς σε κτήριο στην εντός
των Τειχών πόλη της Λευκωσίας, ©
Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Σκοπός του εγχειριδίου
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να συμβάλει στην
αποφυγή αντιπαλοτήτων μεταξύ των απαιτήσεων της
αποκατάστασης κτηρίων (τα οποία παρουσιάζουν ιστορική,
αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία) και των κανονισμών,
εφαρμογών και πρακτικών ενεργειακής απόδοσης. Το
εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το εθνικό
πλαίσιο της Κύπρου και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες με
στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των
κτηρίων αυτών αλλά και τη βελτίωση των εσωτερικών τους
συνθηκών άνεσης. Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες
αποσκοπούν σε τέτοιες δράσεις και μέτρα ενεργειακής
αναβάθμισης και βελτίωσης των εσωτερικών συνθηκών
άνεσης, τα οποία όμως να μην αλλοιώνουν ουσιωδώς τον
χαρακτήρα των παραδοσιακών κτηρίων και να πληρούν τις
βασικές αρχές της αποκατάστασης.
Επισημαίνεται πως η χρήση του εγχειριδίου δεν αφορά μόνο
τα κτήρια τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας 1,
αλλά αφορά εν γένει όλα τα κτήρια της κυπριακής
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, και η προσέγγιση που
εμπερικλείει το εγχειρίδιο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα
κτήρια ανεξαρτήτως τύπου και χρονολογίας κατασκευής.
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Το εγχειρίδιο αυτό έχει ως στόχο να δώσει τη γενική εικόνα
για την ενεργειακή αναβάθμιση των Κτηρίων Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς [ΚΑΚ], τόσο σε εθνικό αλλά και σε ευρύτερο
πλαίσιο, χωρίς να επιδιώκεται η παροχή τυποποιημένων
κατασκευαστικών ή και τεχνικών λύσεων, εφόσον οι λύσεις
που θα προτείνονται από τους μελετητές και θα εγκρίνονται
από τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες, ενδείκνυται να
προσαρμόζονται κατά περίπτωση κτηρίου. Το εγχειρίδιο αυτό
δεν αποτελεί Τεχνικό Οδηγό, ωστόσο, μπορεί να αξιοποιηθεί
παράλληλα με Τεχνικούς Οδηγούς οι οποίοι εκδίδονται από
αρμόδιες Υπηρεσίες και Τμήματα 2, ακαδημαϊκά ιδρύματα και
φορείς της οικοδομικής βιομηχανίας.

Το εγχειρίδιο έχει ως σκοπό να συνεισφέρει:
⇢ Στην αύξηση των έργων αποκατάστασης
ή/και ανακαίνισης παραδοσιακών κτηρίων
λαμβάνοντας υπόψη πολιτιστικά και
ενεργειακά κριτήρια
⇢ Στην επίτευξη καλύτερων θερμικών
συνθηκών διαβίωσης στα παραδοσιακά
κτήρια
⇢ Στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
και
επομένως
του
περιβαλλοντικού
αντίκτυπου των παραδοσιακών κτηρίων
⇢ Στην
ανάδειξη
των
πτυχών
που
εμπερικλείονται στην ενεργειακή αναβάθμιση
παραδοσιακών κτηρίων
⇢ Στην ανάδειξη παραδειγμάτων καλής
πρακτικής
και
γνωστοποίηση
της
υφιστάμενης σχετικής έρευνας
⇢

Στην αύξηση του ενδιαφέροντος του
ευρύτερου κοινού αλλά και των μελετητών,
μηχανικών και τοπικών φορέων για την
αποκατάσταση, επανάχρηση ή αναβάθμιση
των παραδοσιακών κτηρίων

⇢ Στη συμπερίληψη των παραδοσιακών
κτηρίων σε εθνικές και τοπικές στρατηγικές
ανάπτυξης
⇢ Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων
των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τα
παραδοσιακά κτήρια, τις αρχές που τα διέπουν
και τις διαθέσιμες ευκαιρίες
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Διατηρητέα Κτήρια: Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών
ή Αρχαία Μνημεία – Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
2
Εγχειρίδιο για Διατηρητέες Οικοδομές (2011), Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του
Υπουργείου Εσωτερικών. Διαθέσιμο εδώ
Τεχνικός Οδηγός για τα κτήρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (2015), Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού (νυν: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας). Διαθέσιμος εδώ
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Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

…

Alexandra Troi,
Συντονίστρια έργου ‘Renovating Historic Buildings Towards Zero Energy’
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Σε ποιους απευθύνεται το εγχειρίδιο
Το εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες συντήρησης,
αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, καθώς παρέχει σφαιρική γνώση επί του θέματος.
Απευθύνεται κυρίως σε μελετητές οι οποίοι αναζητούν τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των
παραδοσιακών κτηρίων, ωστόσο έχει διαμορφωθεί ώστε να παρέχει παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες για τις
αρμόδιες αδειοδοτικές και ελεγκτικές αρχές και φορείς, αλλά και τους ιδιοκτήτες παραδοσιακών κτηρίων.
Το εγχειρίδιο μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης για τη δημιουργία νέων προτάσεων συντήρησης, αναβάθμισης, ή/και
αποκατάστασης από:
[1].
[2].
[3].
[4].
[5].
[6].
[7].
[8].
[9].
[10].
[11].
[12].
[13].
[14].
[15].
[16].
[17].

Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
Πολιτικούς Μηχανικούς
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
Μηχανολόγους Μηχανικούς
Ειδικευμένους εμπειρογνώμονες
Ενεργειακούς Ελεγκτές
Εργολάβους οικοδομών
Προμηθευτές οικοδομικών υλικών
Εγκαταστάτες οικοδομικών υλικών
Εγκαταστάτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Κλάδο Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τμήμα Αρχαιοτήτων – Μνημεία Νεότερου Πολιτισμού
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τοπικές Αρχές
Φοιτητές σε παρεμφερείς κλάδους
Ιδιοκτήτες κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Η απόκτηση συγκεκριμένων θεωρητικών ή/και πρακτικών γνώσεων και
ικανοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, κρίνεται ως αναγκαία ούτως
ώστε τα ιστορικά κτήρια να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, διατηρώντας
ταυτοχρόνως τα ενδογενή χαρακτηριστικά τους τα οποία προσφέρουν σημαντικά
πλεονεκτήματα.
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αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

Εισαγωγή - Ανάγκη για τη δημιουργία του εγχειριδίου
Οι πρώτοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για την ενέργεια και το κλίμα έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ωστόσο
περαιτέρω δράσεις πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα Κράτη Μέλη στην επόμενη δεκαετία. Για τον λόγο αυτόν, οι
στόχοι της ΕΕ για την Ενέργεια και το Κλίμα μέχρι και το 2030, καθίστανται ακόμη πιο φιλόδοξοι, με το ποσοστό
για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου να ανέρχεται στο 55% 3. Ο στόχος αυτός οδηγεί ουσιαστικά
την Ευρώπη στο να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.
2F

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει πρόταση για τον πρώτο Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα που
αποσκοπεί στη νομιμοποίηση του στόχου που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 4, δηλαδή το να γίνει η
οικονομία και η κοινωνία της Ευρώπης κλιματικά ουδέτερες έως το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
αποτελεί επί του παρόντος το σημαντικότερο έγγραφο πολιτικής στην ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση. Το έγγραφο
αυτό αποτελεί τον χάρτη πορείας της ΕΕ προς τη βιωσιμότητα της οικονομίας της, μετατρέποντας τις κλιματικές
και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε όλους τους τομείς, σε ευκαιρίες.
3F

Πέρα των σωρευτικών στόχων της ΕΕ, το κάθε Κράτος Μέλος καλείται να θέσει τους δικούς του επιμέρους
στόχους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να υιοθετήσουν ολοκληρωμένα
Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ) για την περίοδο 2021-2030. Στο πλαίσιο αυτό, οι
εθνικές δεσμεύσεις της Κύπρου περιλαμβάνουν τη μείωση των εκπομπών στους τομείς ΣΕΔΕ 5 κατά 24,9% μέχρι
το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 6. Συνδεόμενοι με τον βασικό αυτό στόχο είναι επίσης και οι στόχοι
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [ΑΠΕ] και την κατανάλωση ενέργειας, οι οποίοι καθορίζουν το μερίδιο των
ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στο 23%, τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας
κατά 13% και τη μείωση της κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 17% μέχρι και το 2030.
4F
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Μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων ευρωπαϊκών και εθνικών
στόχων, είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον κτηριακό τομέα ο οποίος είναι υπεύθυνος
για το 36% των εκπομπών αυτών και για το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ. Για τον λόγο
αυτόν, τα Κράτη Μέλη έχουν ήδη εγκρίνει εθνικά σχέδια για την κινητοποίηση επενδύσεων όσον αφορά την
ενεργειακή ανακαίνιση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος και έχουν καθιερώσει μακροπρόθεσμες
στρατηγικές ανακαίνισης 7 (μέχρι και το 2050) για αύξηση της ενεργειακής του απόδοσης.
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Παράλληλα, η Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 8 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, ορίζει μια σειρά μέτρων
που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια. Εκτός από τις
αυστηρότερες απαιτήσεις για τα νέα κτήρια, έμφαση δίνεται στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του
υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος, αλλά και στην ενίσχυση της έρευνας και της εφαρμογής νέων λύσεων
αναφορικά με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων. Τα Κράτη Μέλη τα
7F
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2030 Climate Target Plan (2021), Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://bit.ly/38AbaFC
European Green Deal (2019), Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://bit.ly/3vrvkdA
5
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
6
Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα (2020):
https://bit.ly/3vRVJSm
7
Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων (2020), Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας:
https://bit.ly/2WFlklX
8
ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας
2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (2018):
https://bit.ly/2SmOzYq // Επι του παρόντος βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης
4
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οποία διαθέτουν σημαντικό απόθεμα ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων, κλήθηκαν να εναρμονιστούν με αυτή
την Οδηγία εντός του 2020, με τρόπο βέβαια που να διασφαλίζεται παράλληλα η προστασία και η διατήρηση της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Πέραν των πιο πάνω, υπάρχει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή απόδοση και
τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης των ΚΑΚ. Το ενδιαφέρον όμως αυτό, παραμένει κυρίως σε ερευνητικό
επίπεδο καθώς το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα κτήρια αυτά, παρουσιάζει αυξημένη περιπλοκότητα
και σημαντικούς περιορισμούς. Παράλληλα, η έλλειψη παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής η οποία σχετίζεται με
την πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου αλλά και με τη μη ώριμη εφαρμοσιμότητά του σε ΚΑΚ, έχει συχνά
ως συνέπεια να μην λαμβάνονται μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης, ή ακόμη και να λαμβάνονται λανθασμένα
μέτρα.
Όλα τα πιο πάνω έχουν οδηγήσει στην απουσία μιας συγκεκριμένης προσέγγισης για την ενεργειακή αναβάθμιση
των ΚΑΚ, η οποία απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκάστοτε επεμβάσεις για κάθε
περίπτωση εξετάζονται διεξοδικά, πληρούν τα βασικά στοιχεία της αποκατάστασης (όπως η αναστρεψιμότητα και
η συμβατότητα) και δεν παρεμβαίνουν καταστρεπτικά στο υπό μελέτη κτήριο. Συγκεκριμένα, επεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης στα ΚΑΚ με υπερβολικά εκτεταμένα, αυστηρά, ακόμη και λανθασμένα κριτήρια, θα
μπορούσε να επιφέρουν μη αναστρέψιμες ζημιές στο κτήριο. Αντίθετα, η μη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης,
θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλή ενεργειακή απόδοση ή/και υψηλό λειτουργικό κόστος, καθώς και σε
υποβαθμισμένες συνθήκες άνεσης.
Συνεπώς, η εξέλιξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών, η επίδειξη παραδειγμάτων Καλής
Πρακτικής, αλλά και η υιοθέτηση μιας σειράς διαδικασιών για την επιλογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης είναι
πρώτιστης σημασίας για τη μείωση του χάσματος μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και της ιστορικής αξίας ενός
κτηρίου. Το παρόν εγχειρίδιο καλείται να συνεισφέρει στη μείωση του χάσματος αυτού, ενώ ως επακόλουθο, η
ενεργειακή βελτίωση των ΚΑΚ θα συνεισφέρει σημαντικά στους εθνικούς στόχους για αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και ενίσχυση της
προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
⇢ Περισσότερες πληροφορίες για τη νομοθεσία περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 7
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…

Έργο “ATLAS”, European Interreg Alpine Space

6

Εικόνα 2: Δρομάκι στον παραδοσιακό οικισμό του Ασκά ©
Μαρία Αχιλλέως
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Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

Αντικείμενο εγχειριδίου

Το εγχειρίδιο καταπιάνεται με διαφορετικές πτυχές
του πεδίου της ενεργειακής αναβάθμισης ΚΑΚ
παρέχοντας το υπόβαθρο για την εφαρμογή νέων
ιδεών και πιθανών λύσεων στα κτήρια αυτά.

Βασικές πληροφορίες που μπορεί να
αντλήσει κανείς από το Εγχειρίδιο:

Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος VIOLET
εντοπίστηκε η ανάγκη για τη συγκέντρωση όλων των
πληροφοριών που άπτονται του θέματος αυτού,
γεγονός το οποίο θα διευκόλυνε όλους όσοι
εμπλέκονται με τα θέματα της συντήρησης και
αποκατάστασης, αλλά και με τα θέματα ενεργειακής
αναβάθμισης.

⇢ Πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση των κτηρίων αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό
πλαίσιο
⇢ Πληροφορίες για τη νομοθεσία και τις
πολιτικές που διέπουν τα κτήρια και την
ενεργειακή απόδοση στο τοπικό πλαίσιο
⇢ Πληροφορίες για τη νομοθεσία και τις
πολιτικές που διέπουν τα κτήρια
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στο τοπικό
πλαίσιο
⇢ Τρόποι για την αξιολόγηση των κτηρίων
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των
λύσεων που πρέπει να εφαρμοστούν για την
ενεργειακή τους αναβάθμιση
⇢ Τρόποι για την ανάπτυξη πλάνου για την
αποκατάσταση
και
την
ενεργειακή
αναβάθμιση των κτηρίων αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς
⇢ Πληροφορίες σχετικά με τα κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά των κτηρίων αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς

Η σημασία της δημιουργίας ενός εγχειριδίου, ή
οδηγού, που θα παρείχε καθοδήγηση και διευκρινίσεις
ήταν εμφανής από τα πρώτα κιόλας στάδια της
υλοποίησης του έργου. Για τον λόγο αυτόν, μέσω του
VIOLET
εντοπίστηκαν,
παρουσιάστηκαν
και
αξιολογήθηκαν συναφείς με το θέμα υφιστάμενοι
οδηγοί, εργαλεία, πρότυπα και νομοθεσίες, όχι μόνο
από τις συμμετέχουσες χώρες, αλλά από το ευρύτερο
ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Παράλληλα, το Τοπικό Σχέδιο Δράσης του VIOLET
έθεσε τα θεμέλια για την αλλαγή της υφιστάμενης
νομοθεσίας 9 για την Ενεργειακή Απόδοση των
κτηρίων αλλάζοντας τη μέχρι τότε ισχύουσα
νομοθεσία η οποία εξαιρούσε από την έκδοση
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης τα ΚΑΚ. Με
την αλλαγή της νομοθεσίας ενθαρρύνονται οι
επεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
των ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων, και έτσι
κρίθηκε πως η δημιουργία του εγχειριδίου θα
διευκόλυνε την πιο άμεση προσαρμογή στις
απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.
8F
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Η προσαρμοσμένη νομοθεσία (Ο ‘Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμος’) τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο
του 2020: https://bit.ly/3oKcufq
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VIOLET
Το παρόν εγχειρίδιο έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 2ης Φάσης του ευρωπαϊκού έργου VIOLET [preserVe
tradItiOnal buiLdings through Energy reducTion]. Το VIOLET αποτελεί έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Συνεργασίας, “Interreg Europe” και έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση της
ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών και ιστορικών κτηρίων, με ταυτόχρονες δράσεις που εξασφαλίζουν
τη διαφύλαξη της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Το έργο, με την ενσωμάτωση των πτυχών της ενέργειας και της
πολιτιστικής κληρονομιάς, προωθεί την πολυτομεακή συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγόντων για τον
σχεδιασμό νέων στρατηγικών, νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και προτύπων. Οι δραστηριότητες του έργου, το
οποίο είναι διάρκειας 5 χρόνων [2017-2021], έχουν συνολικό προϋπολογισμό €1.3 εκατομμύρια και
επωφελούνται 85% ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Απώτερος στόχος του έργου στην Α’ Φάση [2017-2019] ήταν η δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης για την κάθε
εμπλεκόμενη περιοχή, με σκοπό την ενίσχυση των πολιτικών για διατήρηση και αποκατάσταση των
ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων τα οποία αποτελούν σημαντικό ποσοστό του κτηριακού αποθέματος σε πολλές
ευρωπαϊκές πόλεις. Το Σχέδιο Δράσης θα έπρεπε να ανταποκρίνεται παράλληλα στις σύγχρονες απαιτήσεις για
βελτιωμένη χρήση ενέργειας, μειωμένες εκπομπές άνθρακα και επαρκείς εσωτερικές συνθήκες.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, εταίροι από τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την
Κύπρο, δούλεψαν μαζί ανταλλάζοντας τεχνογνωσία και καλές πρακτικές. Ο κάθε εταίρος σε συνεργασία με τους
τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς, δημιούργησε ένα Σχέδιο Δράσης που περιγράφει τις δράσεις πολιτικής που
απαιτούνται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα ιστορικά κτήρια σε άμεση συσχέτιση με τις
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Το Σχέδιο Δράσης περιγράφει συγκεκριμένα μέτρα και υποστηρίζεται από
δημόσιες Αρχές για την αλλαγή πολιτικής ή/και την εξασφάλιση χρηματοοικονομικών πόρων.
Με εξαίρεση την Κύπρο, οι υπόλοιποι εταίροι δημιούργησαν Τοπικό Σχέδιο Δράσης. Στην Κύπρο, το Ενεργειακό
Γραφείο Κύπρου, με τη στήριξη ομάδας ενδιαφερόμενων φορέων (Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα του έργου
VIOLET), δημιούργησε Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
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Η Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους:

της Υπηρεσίας Ενέργειας (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας),
του Κλάδου Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως - Υπουργείο Εσωτερικών),
του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Τμήματος Δημοσίων Έργων
(Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων),
των Τοπικών Αρχών (Δήμος Λευκωσίας),
του Πανεπιστημίου Κύπρου,
του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου,
του Πανεπιστημίου Frederick,
Επαγγελματικών Συνδέσμων (Ομοσπονδία Συνδέσμου Εργολάβων
Οικοδομών Κύπρου, Σύνδεσμος Συμβούλων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων & Ενέργειας),
Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και
Χώρων (ICOMOS) – Παράρτημα Κύπρου, Παγκύπριος Οργανισμός
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κύπρου).
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Ενεργειακή απόδοση κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Η ενεργειακή απόδοση των ΚΑΚ, είναι ένα θέμα το οποίο έχει βρεθεί στο προσκήνιο την τελευταία δεκαετία, και
απασχολεί ευρύ φάσμα επαγγελματιών και ερευνητών, αλλά και δημόσιων φορέων χάραξης πολιτικής.
Συγκεκριμένα, η ενεργειακή αναβάθμιση των ΚΑΚ, καταπιάνεται με την εξεύρεση λύσεων θερμομόνωσης,
σκίασης, εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και ΑΠΕ, αλλά και με την εξεύρεση νέων
συμβατών υλικών όσον αφορά την αποκατάσταση και τη βελτίωση της θερμικής απόδοσης του κελύφους. Η
ενεργειακή αναβάθμιση καταπιάνεται επίσης με τη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών και την ποιότητα του
αέρα. Τα πιο πάνω είναι φυσικά αλληλένδετα και ανατροφοδοτούνται με τη θέσπιση καινούριων πολιτικών,
νομοθεσιών και στρατηγικών, τόσο για την αποκατάσταση των εν λόγω κτηρίων, όσο και για την αναβάθμισή
τους με γνώμονα τις Ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές για επανάχρηση του κτηριακού αποθέματος, τη μείωση
των εκπομπών διοξειδίου αλλά και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της εφαρμογής ΑΠΕ.

Πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη;
Είναι ευρέως αναγνωρισμένο πως τα ΚΑΚ συνεισφέρουν στον χαρακτήρα και την ιστορικότητα ενός τόπου και
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας μιας κοινωνίας και επομένως θα πρέπει να
διαφυλαχτούν, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φάνηκε πως υπήρξε ανεπαρκής διεπιστημονική επικοινωνία μεταξύ
των ενδιαφερομένων στους τομείς της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της ενεργειακής
απόδοσης. Από τη μια, εμπειρογνώμονες στον τομέα της διατήρησης είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι η εφαρμογή
μέτρων ενεργειακής απόδοσης πιθανόν να απειλούσε την πολιτιστική αξία και την ταυτότητα των κτηρίων. Από
την άλλη, εμπειρογνώμονες για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων έκριναν ότι τα μέτρα για την προστασία και
τη διατήρηση των κτηρίων αυτών ήταν υπερβολικά περιοριστικά και παρεμπόδιζαν τις οποιεσδήποτε βελτιώσεις
στην ενεργειακή τους απόδοση και στην αναβάθμιση των συνθηκών άνεσης.
Η ανάγκη για την αντιμετώπιση των πιο πάνω, έφερε στο προσκήνιο ένα νέο αντικείμενο έρευνας το οποίο
καταπιάνεται αποκλειστικά με την ενεργειακή απόδοση των ΚΑΚ. Οι πτυχές της αποκατάστασης και της
ενεργειακής αναβάθμισης, φαίνεται να συμβαδίζουν πλέον, αφού πολλά μέτρα ενεργειακής απόδοσης δρουν ως
καταλύτες στη διατήρηση των ιστορικών κελυφών. Επιπρόσθετα, οι προσπάθειες στρέφονται σε δράσεις οι οποίες
έχουν τριπλό στόχο, πέραν δηλαδή της διατήρησης του χαρακτήρα του κτηρίου και της αύξησης της ενεργειακής
του απόδοσης, γίνονται ταυτόχρονες δράσεις για τη βελτίωση της στατικής επάρκειας των κτηρίων αυτών, με νέα
υλικά και κατασκευαστικές λύσεις.
Οι ενέργειες που υλοποιούνται σε κάθε παραδοσιακό/ιστορικό κτήριο ωστόσο, πρέπει να καθορίζονται στη βάση
μιας πολυκριτηριακής ανάλυσης η οποία εμπλέκει φορείς και από τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και τον
τομέα της συντήρησης/αποκατάστασης κτηρίων, και εκεί είναι που εμπερικλείεται η κύρια πρόκληση. Οι πιο
κατάλληλες λύσεις για ένα συγκεκριμένο κτήριο είναι πιθανό να βρεθούν εάν οι μελετητές για την αποκατάσταση
ή/και συντήρηση του κτηρίου τονίσουν την ιστορική του αξία και εάν οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης συνεργαστούν με τους πιο πάνω σε πρώιμο στάδιο και μέχρι την ολοκλήρωση των
εργασιών αποκατάστασης. Αν και αυτή η προσέγγιση δεν είναι ακόμη πολύ διαδεδομένη, εντούτοις υπάρχουν
έργα, πολιτικές, εργαλεία, στρατηγικές, ακόμη και ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
τόσο για τις τεχνικές επεμβάσεις στα ιστορικά/παραδοσιακά κτήρια όσο και για τη διασαφήνιση των ρόλων των
εμπλεκομένων αλλά και των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
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Εικόνα 5: Αστική Έπαυλη του 1924 στη Λευκωσία
(Σύμμικτη Κατασκευή) © Μαρία Αχιλλέως
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Συγκεκριμένα, πέραν του Ευρωπαϊκού έργου VIOLET, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται το εγχειρίδιο,
ξεχωρίζουν τα εξής:
▪

Σειρά οδηγών από το Historic England, ένα Δημόσιο Φορέα με έδρα την Αγγλία, που έχει ως
στόχο τη φροντίδα και την ανάδειξη του ιστορικού περιβάλλοντος της Αγγλίας. Παρέχει εγχειρίδια
για θέματα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων της Αγγλίας και τη νομοθεσία που τα
διέπει, οδηγούς για τεχνικά θέματα όπως η θερμομόνωση κτηρίων, καθώς επίσης και
αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των ιστορικών κτηρίων.

Εγχειρίδια:
[1]. Energy efficiency and traditional homes [2020]
[2]. How to improve energy efficiency [2018]
[3]. Energy Efficiency and Historic Buildings - Application of Part L of the Building
Regulations to historic and traditionally constructed buildings [2017]
[4]. Energy Efficiency and Historic Buildings: Energy Performance Certificates [2015]
Τεχνικοί Οδηγοί:
Guidance on installing insulation and draught-proofing of Roofs and chimneys, Walls,
Windows and doors, and Floors.
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Εργαλεία και Οδηγοί για τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών κτηρίων από τη STBA [Sustainable
Traditional Buildings Alliance].
The Responsible Retrofit Guidance Wheel: το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί για να
αντιμετωπίσει
τις
σημαντικές
προκλήσεις
που
εμπερικλείονται
στην
ανακαίνιση/αποκατάσταση ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων, με έμφαση στις
αντικρουόμενες προτεραιότητες και αξίες μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και της
πολιτιστικής αξίας του κτηρίου. Ο ‘τροχός’ ο οποίος αξιολογεί παραμέτρους σε τρεις
κατηγορίες: [α] το κέλυφος, [β] τα συστήματα/υπηρεσίες και [γ] τους χρήστες, μπορεί να
βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων αλλά και ως εργαλείο εκμάθησης σχετικά με τις
ανακαινίσεις ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων.

Παράδειγμα αξιολόγησης παραμέτρων στο πλαίσιο ανακαίνισης ενός ΚΑΚ. Πάνω: Αξιολόγηση για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης
τοιχοποιίας. Κάτω: Αξιολόγηση για διόρθωση υφιστάμενων παραθύρων © Sustainable Traditional Buildings Alliance

▪
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▪

Έργο EFFESUS [Researching energy efficiency for European historic urban districts] και εγχειρίδιο
για την Ενεργειακή Απόδοση των ιστορικών αστικών περιοχών.
Energy Efficiency in European historic urban districts a practical guidance: Ο πρακτικός αυτός
Οδηγός δημοσιεύτηκε το 2016, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EFFESUS. Ο Οδηγός
παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των ιστορικών
αστικών περιοχών και την ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων για τη βελτίωσή τους.
Αφορά κυρίως περιοχές της κεντρικής Ευρώπης που αποτελούνται από κτήρια που έχουν
κατασκευαστεί πριν το 1945 και δεν τελούν απαραίτητα υπό καθεστώς διατήρησης. Ο Οδηγός
αυτός, μπορεί να αποβεί χρήσιμος για διαδικασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε επίπεδο
παραδοσιακών περιοχών όπου βρίσκονται ιστορικά/παραδοσιακά κτήρια τα οποία δεν
βρίσκονται κάτω από κάποιο εξειδικευμένο καθεστώς προστασίας. Ο Οδηγός καταπιάνεται με
πέντε βασικά κεφάλαια: [α] στρατηγικές για την ενεργειακή αξιολόγηση ιστορικών αστικών
περιοχών, [β] λύσεις ενεργειακής απόδοσης ιστορικά κτήρια και περιοχές, [γ] μέθοδοι για την
αποκατάσταση κελυφών ιστορικών κτηρίων, [δ] υποστήριξη αποφάσεων για ενεργειακές
παρεμβάσεις σε ιστορικές αστικές περιοχές, και [ε] αντιμετώπιση μη τεχνικών εμποδίων για
ενεργειακές παρεμβάσεις σε ιστορικές αστικές περιοχές.
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▪ Έργο 3encult [Efficient ENergy for EU Cultural Heritage] και εγχειρίδιο για λύσεις Ενεργειακής
Απόδοσης για ιστορικά κτήρια.
Energy Efficiency Solutions for Historic Buildings - A Handbook: Το εγχειρίδιο αυτό
δημοσιεύτηκε το 2015, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου 3encult το οποίο αποσκοπούσε
στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της διατήρησης των ιστορικών κτηρίων και τη
προστασίας του κλίματος. Το εγχειρίδιο καταπιάνεται με μια σειρά από θέματα που διέπουν
την ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτηρίων και καθώς είναι πολύ περιεκτικό, μπορεί
να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ή ως οδηγός για λήψεις αποφάσεων.
Αποτελείται από πέντε βασικά κεφάλαια: [α] βασικές αρχές για τη φυσική των κτηρίων, την
οικονομική απόδοση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης και για την πολιτιστική κληρονομιά,
[β] ανάλυση πριν τις παρεμβάσεις, [γ] σχεδιασμός για παρεμβάσεις, [δ] λύσεις ενεργειακής
απόδοσης, και [ε] διαχείριση ενέργειας στα κτήρια.

▪

Έργο RIBuild [Robust Internal Thermal Insulation of Historic Buildings] και κατευθυντήριες
οδηγίες για τη θερμομόνωση ιστορικών κτηρίων.
Historic buildings and internal insulation: Το Ευρωπαϊκό έργο RIBuild (2015-2020), είχε ως
στόχο την ανάλυση της τρέχουσας έρευνας για την εσωτερική θερμομόνωση των
ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων. Στο πλαίσιο του έργου αυτού και ως απόρροια της έρευνας
που πραγματοποιήθηκε, έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει
κατευθυντήριες οδηγίες και εργαλεία που μπορεί να αξιοποιηθούν για την οπτική αξιολόγηση
των ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων, την αναγνώριση των παθογενειών του κελύφους και
τα αίτια τους, αλλά και για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις λύσεις θερμομόνωσης. Η
πλατφόρμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ένα εργαλείο για την αξιολόγηση διαφόρων λύσεων
οι οποίες δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του κτηρίου και αφορούν μέτρα εσωτερικής
θερμομόνωσης σε τοιχοποιίες από τούβλο ή πέτρα , κατευθυντήριες οδηγίες για την
αξιολόγηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
του κόστους κύκλου ζωής των ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων και μια βάση δεδομένων
με μελέτες περιπτώσεων και σχετικές δημοσιεύσεις.
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▪

Βάση δεδομένων για υποδειγματικές ενεργειακές ανακαινίσεις ιστορικών κτηρίων:
Historic Building Energy Retrofit Atlas: Η βάση αυτή είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης 2
ευρωπαϊκών έργων του “ATLAS” (2018-2021) και του “IEA-SHC Task 59” (2017-2021), και
έχει ως στόχο την ανάδειξη παραδειγμάτων καλής πρακτικής από ενεργειακές αναβαθμίσεις
ιστορικών κτηρίων, των οποίων ο χαρακτήρας δεν έχει αλλοιωθεί. Η βάση είναι ακόμη σε
πειραματικό στάδιο και περιλαμβάνει πιλοτικά και καλές πρακτικές που έχουν αναλυθεί στο
πλαίσιο των πιο πάνω έργων, ωστόσο σε μεταγενέστερο στάδιο η βάση θα ανοίξει για
υποβολές από ιδιοκτήτες, μελετητές και άλλους φορείς, οι οποίοι θα μπορούν να περιλάβουν
τα κτήρια/έργα τους. Για να περιληφθεί κάποιο έργο στη βάση δεδομένων, θα πρέπει να
αφορά ιστορικά κτήρια, ανεξαρτήτως καθεστώτος διατήρησης, να είναι υλοποιημένο έργο,
να αφορά παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, να έχουν επιτευχθεί σημαντικές ενεργειακές
εξοικονομήσεις, να έχει αξιολογηθεί η συμβατότητα των λύσεων με τις αρχές για ορθή
αποκατάσταση και συντήρηση, και τέλος, να υπάρχει διαθέσιμη τεκμηρίωση των τεχνικών
λύσεων που έχουν εφαρμοστεί. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων
είναι δομημένες σε τέσσερις κατηγορίες: [α] εικόνες και γενική περιγραφή των επεμβάσεων,
[β] περιγραφή του πλαισίου και το σκεπτικό πίσω από όλες τις λύσεις που υιοθετήθηκαν, [γ]
παρουσίαση λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης που εφαρμόστηκαν, και [δ] αποτελέσματα
παρέμβασης σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, των εσωτερικών συνθηκών του κτηρίου,
την οικονομική εκτίμηση και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του έργου.
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▪

Πρότυπο CYS EN 16883 για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς - Οδηγίες για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των ιστορικών κτηρίων [Conservation of cultural heritage - Guidelines
for improving the energy performance of historic buildings].

Πρότυπο EN 16883: Το πρότυπο αυτό είναι απόρροια των αποτελεσμάτων έργων και
πρωτοβουλιών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων.
Το πρότυπο το οποίο έχει υιοθετηθεί και στην Κύπρο [CYS EN 16883], παρέχει οδηγίες για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων με γνώμονα
την προστασία τους. Η χρήση αυτού του προτύπου δεν περιορίζεται μόνο στα κτήρια τα οποία
βρίσκονται υπό συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας (Διατηρητέα ή Αρχαία Μνημεία), αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιστορικά/παραδοσιακά κτήρια όλων των τύπων και ηλικιών
εφόσον κριθεί σημαντική η ιστορική, αισθητική ή/και πολιτιστική τους αξία. Το πρότυπο δεν
παρέχει λύσεις αλλά παρουσιάζει μια κανονιστική διαδικασία [όπως υποδηλώνεται πιο κάτω]
για την επιλογή μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων
βασιζόμενη στην έρευνα, ανάλυση και τεκμηρίωση του κάθε κτηρίου και της πολιτιστικής
του αξίας. Η διαδικασία αξιολογεί τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων σε σχέση με τη
διατήρηση των χαρακτηριστικών στοιχείων του κτηρίου. Το πρότυπο μπορεί να αξιοποιηθεί
από μελετητές, μηχανικούς, ιδιοκτήτες κτηρίων ή ακόμη και από αρμόδια τμήματα για να
επιλέξουν τα κατάλληλα μέτρα για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων κατά τη
φάση του σχεδιασμού της αποκατάστασης, συντήρησης ή/και ανακαίνισής τους.
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Όλα τα πιο πάνω δεν είναι εξαντλητικά και υπάρχουν ακόμη αρκετά παραδείγματα τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν.
Ωστόσο, για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου κρίθηκε ως απαραίτητο να αναφερθούν έργα και εργαλεία
στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο που είναι διαθέσιμα για αξιοποίηση ή και προσαρμογή, και οι προσεγγίσεις τους
δύναται να εφαρμοστούν σε τοπικό πλαίσιο.
Υπάρχουν επίσης και άλλα συναφή προγράμματα και πρωτοβουλίες στο εξωτερικό από τα οποία μπορεί να
αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο αυτά είναι προσαρμοσμένα στους συγκεκριμένους στόχους και
παραμέτρους του κάθε προγράμματος ή και της κάθε χώρας (νομοθεσία, τεχνογνωσία, κατασκευαστική αγορά
κ.α.). Σχετικά παραδείγματα αποτελούν η πρωτοβουλία ‘Monument Passport’ που εφαρμόζει ο Δήμος του
Middelburg στην Ολλανδία σε συνδυασμό με το εργαλείο DUMO (Sustainable Monument). Υπάρχουν επίσης και
άλλες εφαρμογές οι οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος του Middelburg και
στην ενημέρωση των δημοτών για τα θέματα ενεργειακής απόδοσης των ΚΑΚ.
Αξίζει επίσης να γίνει αναφορά στα πρακτικά του συνεδρίου ΕΕΗΒ 2018 (3rd International Conference on Energy
Efficiency in Historic Buildings), καθώς και σε άλλα παρεμφερή συνέδρια, όπως το Sustainable Built Heritage,
από τα οποία μπορεί να αντληθεί χρήσιμο υλικό σχετικά με την υπάρχουσα και εξελισσόμενη έρευνα στον τομέα
της ενεργειακής απόδοσης των ΚΑΚ. Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν επίσης και από τις ιστοσελίδες
σχετικών διεθνών επιτροπών όπως του ICOMOS ISCES+CC και ECTP Focus Area Cultural Heritage, καθώς και
από έργα που άπτονται του θέματος από μια διαφορετική προσέγγιση όπως το POCITYF .
Σε τοπικό επίπεδο αξίζει να αναφερθεί η συνεισφορά των έργων BioVernacular (2012-2014) και Biocultural (20132015) τα οποία απετέλεσαν προπομπούς για τη συμβολή του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην ενεργειακή απόδοση
των παραδοσιακών κτηρίων. Στο έργο BioVernacular διερευνήθηκαν τρόποι για συντήρηση ή/και αποκατάσταση
κτηρίων με έμφαση στη διατήρηση των στοιχείων του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικά φιλικής
προσέγγισης στη δόμησή τους, και τον εντοπισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία ευχάριστου
περιβάλλοντος και θερμικής άνεσης στο εσωτερικό και στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο τους. Αντίστοιχα, το έργο
BioCultural είχε ως στόχο τη μελέτη των βιοκλιματικών αρχών σχεδιασμού παραδοσιακών οικισμών της Κύπρου,
χωροθετημένων σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες, και τη διερεύνηση περιβαλλοντικών μεθόδων συντήρησης
ή/και αποκατάστασης τους ως σύνολο. Διερευνήθηκαν επίσης δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
των ιστορικών/παραδοσιακών κτηρίων, καθώς και μέθοδοι περιβαλλοντικής αποκατάστασης του υπάρχοντος
παραδοσιακού κτηριακού αποθέματος. Στα πιο πάνω βασίζεται και μέρος της ψηφιακής βιβλιοθήκης που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου SmartRebilitation 3.0 και στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται
πρακτικές συντήρησης με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της υγρασίας.
Τέλος, στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου αναφέρεται και το ηλεκτρονικό αρχείο VernArch το οποίο
αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια συμπερίληψης αρχιτεκτονικών, πολεοδομικών, κοινωνικών,
ιστορικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών και άλλων δεδομένων που αφορούν τους παραδοσιακούς οικισμούς
της Κύπρου. Το αρχείο λειτουργεί σε πιλοτική φάση και τα στοιχεία αποδίδονται σε μορφή κειμένων, φωτογραφιών
και χαρτών.

Εικόνα 6: Παραδοσιακός Οικισμός Λόφου στη Λεμεσό © Μαρία Αχιλλέως
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Νομοθετικό πλαίσιο
7.1 Νομοθεσία στην Κύπρο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων
Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής δεδομένου ότι αυτά
κατέχουν σχεδόν το 40% της κατανάλωσης τελικής ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ και το 30% σε εθνικό επίπεδο 10.
Συγκεκριμένα, σε εθνικό επίπεδο, οι διάφορες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικράτησαν
για πολλά χρόνια δεν ευνοούσαν την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας κατά την κατασκευή των
κτηρίων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα ενεργοβόρo κτηριακό απόθεμα με το 91% όλων των
κτηρίων να έχουν κτιστεί πριν από την καθιέρωση απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης. Για τον λόγο
αυτόν, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον στρέφεται προς το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα, αφού το δυναμικό
εξοικονόμησης ενέργειας είναι τεράστιο, με όλα τα Κράτη Μέλη να θεσπίζουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές 11 για
την ανακαίνισή του.
9F

10F

Οι στρατηγικές αυτές, μεταξύ άλλων θα πρέπει να προσδιορίζουν τις πιο οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις για
τις ανακαινίσεις ανάλογα με τον τύπο του κτηρίου και την κλιματική ζώνη, να καθορίζουν πολιτικές και δράσεις για
τόνωση των οικονομικά αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων, και να λαμβάνουν υπόψη τους το γενικότερο όφελος,
μεταξύ άλλων σε σχέση με την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα του αέρα. Μέσα σε αυτά, εμπίπτει επίσης και
η ανακαίνιση, αποκατάσταση, ή επανάχρηση των ΚΑΚ, καθώς αυτά μπορεί να διαδραματίσουν διπλό ρόλο, τόσο
όσον αφορά το όφελος στην επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, όσο και για να αναδειχθεί η
πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου.
Οι στρατηγικές των Κρατών Μελών είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας σειράς μέτρων, τα οποία στην Κύπρο,
ξεκινούν από το 2004 και αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ως τελευταία προσαρμογή, το 2020
έγινε η εναρμόνιση του ‘Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των κτηρίων Νόμου’ με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2018/844/ΕΕ.

Περί ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των κτηρίων νόμος Ν.155(Ι) 2020
▪ Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ και την Οδηγία 2018/844/ΕΕ
▪ Τροποποιητικοί Ν.142 (Ι)/2006, Ν.30(Ι)/2009, Ν.210 (Ι) 2012 και Ν.15(Ι) 2017

10

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή οικονομική και
κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019), Βρυξέλλες:
https://bit.ly/2Qr91Gz
11
Σε εθνικό επίπεδο, η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων εκδόθηκε το 2020 και αποτελεί εξέλιξη της Στρατηγικής για την
Κινητοποίηση Επενδύσεων στον Τομέα της Ανακαίνισης Κτηρίων που εκδόθηκε το 2014 και αναθεωρήθηκε το 2017.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση των κτηρίων
▪
▪

▪

Άρθρο (1) Στόχος
η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων εντός της Κοινότητας λαμβάνοντας
υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές
απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους/οφέλους.
θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν:
▪ το γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της ολοκληρωμένης ενεργειακής
απόδοσης κτηρίων
▪ την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτηρίων
▪ την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση μεγάλων
υφιστάμενων κτηρίων στα οποία γίνεται μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση
▪ την ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων και
▪ την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού κτηρίων
και, επί πλέον, μια αξιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης των οποίων οι λέβητες
είναι παλαιότεροι των 15 ετών

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
▪ Βασικό στοιχείο της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, και ειδικότερα για την
επίτευξη των πιο μακροπρόθεσμων στόχων, αποτελούν τα κτήρια με σχεδόν μηδενική
κατανάλωση ενέργειας (nZEB)
▪ Ο καθορισμός Εθνικού Σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κτηρίων με σχεδόν μηδενική
ενεργειακή κατανάλωση (nZEB)
▪ Η θέσπιση μέτρων, χρηματοδοτικών προγραμμάτων και άλλων μέσων για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτηρίων

Οδηγία 2018/844/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
▪ Μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική ανακαίνισης για τη μετατροπή του κτηριακού αποθέματος
σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και nZEB μέχρι το 2050. Καταγραφή, εργαλεία, μέτρα
στήριξης, πλατφόρμες, νέες τεχνολογίες
▪ Τεχνικά συστήματα κτηρίων, ηλεκτροκίνηση και δείκτης ευφυούς ετοιμότητας των κτηρίων
(θέσεις φόρτισης, κτήρια και πράσινη κινητικότητα, κοινές πλατφόρμες στην Ευρώπη, προσόντα
εγκαταστατών, ευφυής χρήση/παρακολούθηση της ενέργειας)
▪ Αυστηρότερα όρια για επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

Εντός του 2021 πραγματοποιούνται οι διαβουλεύσεις για τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία που θα
αντικαταστήσει την Οδηγία 2018/844/ΕΕ. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εισαγωγή
ποιοτικών κριτηρίων, στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής του κτηρίου και στην εισαγωγή πιο
ολιστικών μεθοδολογιών για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.
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αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

Στην Κύπρο, η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια
έγινε το 2004 μέσω των σχεδίων χορηγιών του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) 12, ενώ η εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων σε νέα κτήρια και κτήρια άνω των
1000 τ.μ. που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας 13 έγινε για πρώτη φορά το 2007 με την έκδοση του «Περί
Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του
2007».
1F

12F

2004
• πρώτη οργανωμένη
προσπάθεια για την
εφαρμογή μέτρων
εξοικονόμησης
ενέργειας στα
κτήρια μέσω των
σχεδίων χορηγιών
του Ταμείου
Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και
Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΕΞ.Ε)

2007
• εφαρμογή
υποχρεωτικών
μέτρων σε νέα
κτήρια και κτήρια
άνω των 1000 τ.μ.
που υφίστανται
ανακαίνιση μεγάλης
κλίμακας

2009
• έγινε η πρώτη
αναθεώρηση για τις
ελάχιστες
απαιτήσεις για
κτήρια που
υφίστανται ριζική
ανακαίνιση

2013

2017

01/07/2020

• νέο διάταγμα, με
• όλα τα κτήρια που • οι ελάχιστες
μειωμένους κατά
υφίσταντο
απαιτήσεις
15% συντελεστές
ανακαίνιση μεγάλης προϋποθέτουν ότι
θερμοπερατότητας κλίμακας, έπρεπε
όλα τα κτήρια
όσον αφορά το
να γίνουν ελάχιστης κατοικιών που
κέλυφος του
ενεργειακής
υφίστανται
κτηρίου για κτήρια
κατηγορίας ‘Β’
ανακαίνιση μεγάλης
άνω των 1,000τ.μ
κλίμακας, πρέπει να
που υφίστανται
• Σε περίπτωση που είναι ενεργειακής
μεγάλης κλίμακας
κατηγορίας ‘Α’, και
η ενεργειακή
ανακαίνιση
αναβάθμιση σε αυτό όλα τα υπόλοιπα
το ελάχιστο επίπεδο κτήρια, ενεργειακής
κατηγορίας ‘Β+’.
• τέθηκαν για πρώτη δεν ήταν τεχνικά
Συμμόρφωση με τις
φορά απαιτήσεις για ή/και οικονομικά
ελάχιστες
στοιχεία του
εφικτή, θα έπρεπε
απαιτήσεις
κελύφους που
να δικαιολογείτο,
εφαρμόζεται επίσης
τοποθετούνται εκ
μέσω
των υστέρων ή
εμπεριστατωμένης και όταν στοιχεία
του κελύφους τους
αντικαθίστανται
μελέτης
αντικαθίστανται ή
τοποθετούνται εκ
των υστέρων

Εθνικές Πολιτικές για την Ενεργειακή Απόδοση των υφιστάμενων κτηρίων
Μετά το 2007 τέθηκαν σε ισχύ μια σειρά από Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις [ΚΔΠ] που αφορούσαν τόσο τα νέα
κτήρια όσο και κτήρια τα οποία ανακαινίζονται. Το 2009 έγινε η πρώτη αναθεώρηση για τις ελάχιστες απαιτήσεις
για κτήρια που υφίστανται ριζική ανακαίνιση. Περί τα τέλη του 2013, εκδόθηκε νέο διάταγμα, με μειωμένους κατά
15% συντελεστές θερμοπερατότητας όσον αφορά το κέλυφος του κτηρίου για κτήρια άνω των 1,000τ.μ που
υφίστανται μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση. Παράλληλα, για κτήρια ανεξαρτήτως μεγέθους, τέθηκαν για πρώτη
φορά απαιτήσεις για στοιχεία του κελύφους που τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται. Σύμφωνα με
το διάταγμα που ακολούθησε (1η Ιανουαρίου 2017), όλα τα κτήρια που υφίσταντο ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας,
έπρεπε να γίνουν ελάχιστης ενεργειακής κατηγορίας ‘Β’. Σε περίπτωση που η ενεργειακή αναβάθμιση σε αυτό το
ελάχιστο επίπεδο δεν ήταν τεχνικά ή/και οικονομικά εφικτή, θα έπρεπε να δικαιολογείτο, μέσω εμπεριστατωμένης
μελέτης. Από την 1η Ιουλίου 2020, οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης [ΚΔΠ 121/2020 14] που έχουν
τεθεί σε εφαρμογή προϋποθέτουν ότι όλα τα κτήρια κατοικιών που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας,
13F

14F

12

Το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της
Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση των ΑΠΕ και της ΕΞ.Ε, με σκοπό την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων της Δημοκρατίας,
όπως αυτοί καθορίζονται από τη νομοθεσία και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
13
"Ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας" στον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμο, ορίζεται ως η ανακαίνιση κτηρίου
κατά την οποία το κέλυφος του, υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της επιφανείας του.
14
Η ΚΔΠ 122/2020, αναφέρεται στα Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας [ΚΣΜΚΕ] και ορίζει αντίστοιχα κριτήρια για να
θεωρείται ένα κτήριο ως ΚΣΜΚΕ.

22

πρέπει να είναι ενεργειακής κατηγορίας ‘Α’, και όλα τα υπόλοιπα κτήρια, ενεργειακής κατηγορίας ‘Β+’.
Συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις εφαρμόζεται επίσης και όταν στοιχεία του κελύφους τους
αντικαθίστανται ή τοποθετούνται εκ των υστέρων. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Παράρτημα Α.
Πέραν της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης [ΠΕΑ] και των ελάχιστων απαιτήσεων για συντελεστές
θερμοπερατότητας στοιχείων του κελύφους, υπάρχουν επίσης πολιτικές και δράσεις που αφορούν την περιοδική
επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού οι οποίες διεξάγονται από
πιστοποιημένους επιθεωρητές. Σύμφωνα με τον Ισχύοντα Νόμο15, η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και
κλιματισμού ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 70kW καθίσταται υποχρεωτική16, συμπεριλαμβανομένου και
του εξαερισμού εφόσον συνδυάζεται με τα εν-λόγω συστήματα. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τον Νόμο,
συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού ονομαστικής ισχύος ίσης ή μικρότερης των 70kW προαιρετικά δύναται να
τύχουν επιθεώρησης, νοουμένου ότι έχουν λέβητα ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 20kW και άνω ή είναι
συστήματα κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύς μεγαλύτερης των 12kW ή που αθροιστικά σε ένα κτίριο η
ωφέλιμη ονομαστικής ισχύς υπερβαίνει τα 50 kW . Η υποχρέωση για επιθεώρηση ανήκει στο ιδιοκτήτη του κτιρίου
και μπορεί να διεξάγεται μόνο από επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης και επιθεωρητές συστημάτων
κλιματισμού για τους οποίους υπάρχει σχετικό Μητρώο17. Η επιθεώρηση πρέπει να διεξάγεται κάθε 5 έτη.
Επιπλέον της περιοδικής επιθεώρησης και ρύθμισης και ελέγχου των πιο πάνω συστημάτων, για τα νέα συστήματα
που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια και για τα υφιστάμενα σύστημα που αναβαθμίζονται, έχουν καθοριστεί από
το 2016 απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης18. Οι απαιτήσεις καλύπτουν και τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού,
μεγάλου εξαερισμού, φωτισμού, τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου και συστήματα επιτόπιας παραγωγής
ηλεκτρισμού. Η εφαρμογή των απαιτήσεων είναι υποχρεωτική στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και
οικονομικά εφικτό. Η υποχρέωση για τακτική επιθεώρηση, ρύθμιση και ελέγχου των συστημάτων θέρμανσης και
κλιματισμού και η εφαρμογή απαιτήσεων σε τεχνικά συστήματα εφαρμόζονται σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια και
ανεξαιρέτως αν θα ανακαινισθούν ή όχι.
Ο τροποποιητικός Νόμος του 2020 για τη Ρύθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (βάσει της Οδηγίας
2018/844/EE), εισήγαγε ωστόσο και νέες απαιτήσεις που αφορούσαν:
[α]. την αποτίμηση του φέροντος οργανισμού των κτηρίων όταν αυτά υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης
κλίμακας και η άδεια οικοδομής τους εκδόθηκε πριν το 1994,
[β]. την υποχρέωση των Κρατών Μελών για τη θέσπιση Μακροπροθέσμων Στρατηγικών Ανακαίνισης που
θα υποβάλλονται στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα,
[γ]. τον εξοπλισμό των κτηρίων με συστήματα αυτορρύθμισης για την αυτόνομη ρύθμιση της θερμοκρασίας
σε κάθε δωμάτιο ή θερμαινόμενη ζώνη,
[δ]. την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σταθμού επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος σε νέα κτήρια ή
κτήρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας και δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και τα οποία
έχουν με περισσότερους από δέκα χώρους στάθμευσης, και

15

Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020: https://bit.ly/3ouBtWj
Από την υποχρέωση επιθεώρησης μπορούν να εξαιρεθούν μόνο συστήματα στα οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού και
ελέγχου, ή που καλύπτονται από σύμβασή ενεργειακής απόδοσης, ή συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, ή που τη λειτουργία
τους έχει αναλάβει φορέας εκμετάλλευσης ή διαχειριστής δικτύου, αναγνωρίζοντας νέες ευκαιρίες και πιο αποτελεσματικά μέτρα όπως η
ηλεκτρονική παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων.
17
Υπηρεσία Ενέργειας, Μητρώα: https://energy.gov.cy/
18
Απαιτήσεις, Ρύθμιση και Έλεγχος Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου: https://bit.ly/3drOREh
16
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[ε]. την εγκατάσταση υποδομών καλωδίωσης για κάθε χώρο στάθμευσης σε νέα κτήρια κατοικίας ή σε
κατοικίες που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας.
Μια επιπρόσθετη καινοτομία η οποία περιλαμβάνεται στην τελευταία τροποποίηση του νόμου 19 αφορά τα
κηρυγμένα ΚΑΚ (Διατηρητέες Οικοδομές ή Αρχαία Μνημεία 20), το αντικείμενο δηλαδή του παρόντος εγχειριδίου.
Συγκεκριμένα, οι Διατηρητέες Οικοδομές και τα Αρχαία Μνημεία παύουν να εξαιρούνται από την υποχρέωση για
ΠΕΑ όταν ενοικιάζονται ή πωλούνται και προτρέπεται να υιοθετούνται λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατά τη
φάση αποκατάστασης/ανακαίνισής τους εφόσον φυσικά δεν αλλοιώνεται σημαντικά ο χαρακτήρας τους, κατά την
κρίση των Αρμόδιων Αρχών. Η πιο πάνω τροποποίηση ήταν απόρροια των δράσεων που έγιναν στην Κύπρο μέσω
του έργου VIOLET, καθώς και του Σχεδίου Δράσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου, θέτοντας στο
επίκεντρο τη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
15F
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Στην περίπτωση αποκατάστασης μεγάλης κλίμακας σε κηρυγμένα κτήρια, προτρέπονται οι ιδιοκτήτες να εξεύρουν
τρόπους (μέσω των μελετητών) για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, οι οποίοι τρόποι θα αξιολογηθούν
από τα Αρμόδια Τμήματα. Η μη αλλοίωση του χαρακτήρα του κτηρίου παραμένει ως κύριο ζητούμενο, ωστόσο
νέες λύσεις δόμησης/νέα συστήματα, καθιστούν ευκολότερη τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των
εσωτερικών συνθηκών σε Διατηρητέα Κτήρια και Αρχαία Μνημεία, γεγονός το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη
χρησιμοποίησή τους και επομένως τη διατήρησή τους. Στόχος είναι πλέον να μην εξαιρούνται άμεσα αυτά τα κτήρια
από οποιαδήποτε ενέργεια για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, αλλά να δίνεται η ευκαιρία (και έμμεσα
ένα κίνητρο), για εξεύρεση νέων λύσεων και προσεγγίσεων, αυξάνοντας την τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν.
Εννοείται πως το κάθε κτήριο θα πρέπει να αξιολογείται ως μοναδικό και να μην εφαρμόζονται ‘συνταγές’, για
αυτό και δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση συγκεκριμένων συντελεστών, η εφαρμογή ΑΠΕ κοκ.
Συγκεκριμένα, με αφορμή την αναφορά της παραγράφου 18 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2018/844, πως «θα πρέπει
να ενθαρρύνεται η έρευνα και η πειραματική εφαρμογή νέων λύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
των ιστορικών κτηρίων και χώρων, και να διασφαλίζεται παράλληλα η προστασία και η διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς», το Ενεργειακό Γραφείο με τη συνεισφορά των μελών της τοπικής Τεχνικής Συμβουλευτικής
Ομάδας του έργου, συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σε Εθνικό Πλαίσιο.
Μεταξύ άλλων, προτάθηκε να μην εξαιρούνται από την έκδοση ΠΕΑ, οι Διατηρητέες οικοδομές και τα Αρχαία
Μνημεία όταν αυτά ενοικιάζονται, πωλούνται ή υπόκεινται σε ανακαίνιση (αποκατάσταση) μεγάλης κλίμακας. Οι
εισηγήσεις έγιναν -ως προς την πλειοψηφία τους- αποδεκτές στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.
Μέχρι την τροποποίηση του νόμου για τα κτήρια που τελούν υπό καθεστώς προστασίας (Διατηρητέες οικοδομές
και Αρχαία Μνημεία), δεν υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς. Αυτό που ίσχυε πριν την τροποποίηση του νόμου 21, ήταν η εξαίρεσή τους από την υποχρέωση
τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
κτηρίου, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, «θα αλλοίωνε ουσιωδώς τον
χαρακτήρα τους, κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή του Διευθυντή του
Τμήματος Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα».
18F
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Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 - άρθρο 4, εδάφιο 5: https://bit.ly/3ouBtWj
Σημειώνεται ότι οι Διατηρητέες Οικοδομές διέπονται από το άρθρο 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους σχετικούς
Κανονισμούς, τα Αρχαία Μνημεία καθορίζονται με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, ενώ κάποιές παραδοσιακές οικοδομές διέπονται από
τον περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, εφόσον ανήκουν σε αυτή την ανάπτυξη.
21
Βλ. Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν. 15(I)/2017) - Παράρτημα ΙΙ [άρθρο
4(5) και 8.
20

24

Σχέδια Επιχορήγησης για ενεργειακές αναβαθμίσεις
Μέχρι σήμερα, έχουν προκηρυχθεί πολλαπλά σχέδια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για υφιστάμενα κτήρια
όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την εγκατάσταση συστημάτων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Μεταξύ αυτών είναι τα Σχέδια του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ που τρέχουν από
το 2003, τα Σχέδια ‘Εξοικονομώ, Αναβαθμίζω’ (2015-2021) 22, το Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ για ίδια κατανάλωση, καθώς και το σχέδιο για μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. για ανακαινίσεις κατοικιών23.
19F

Από τα πιο πάνω μέτρα, δεν υπήρχε άμεση εξαίρεση των ΚΑΚ, ωστόσο τα κριτήρια και οι τεχνικές απαιτήσεις που
ίσχυαν για εξασφάλιση χρηματοδότησης (π.χ. Κατηγορία ‘Α’ στο ΠΕΑ, ή 50% εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας), ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν στα κτήρια αυτά, εκτός και αν αφορούσαν μεμονωμένες
επεμβάσεις (π.χ. θερμομόνωση οροφής). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον έμμεσο αποκλεισμό των ΚΑΚ από τα
διαθέσιμα, ολιστικά, κίνητρα. Η τελευταία προκήρυξη του Σχεδίου ‘Εξοικονομώ & Αναβαθμίζω’ [2021],
αναγνωρίζοντας το νέο πλαίσιο για ενεργειακές αναβαθμίσεις σε διάφορους τύπους υφιστάμενων κτηρίων, έστω
και έμμεσα, παρείχε την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ΚΑΚ, να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση μέτρων
ενεργειακής απόδοσης 24.
21F

Ολιστική προσέγγιση
Γενικότερα, διαφαίνεται πως μια κατάλληλη αλλαγή στη σχετική νομοθεσία, τόσο όσον αφορά την ενεργειακή
απόδοση των κτηρίων αλλά και τη νομοθεσία που διέπει τα ΚΑΚ, αναμένεται να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες αυτών
των κτηρίων να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με γνώμονα βεβαίως τη
διατήρηση της ιστορικής τους ποιότητας και του περιβάλλοντός τους χώρου. Oι δράσεις προς αυτήν την
κατεύθυνση επιβεβαιώνονται και από την εθνική Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτηρίων 25, η οποία
αναφέρει την ανάγκη για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των ΚΑΚ. Απώτερος στόχος είναι να ωθήσουν όσους
εμπλέκονται στις διαδικασίες συντήρησης και αποκατάστασης ΚΑΚ, να εφαρμόσουν τεχνικές λύσεις που θα
βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση χωρίς να παραβιάζουν τον χαρακτήρα τους.
17F

Παράλληλα, νέες δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν και να επηρεάσουν τα μέτρα για την ενεργειακή
απόδοση των ΚΑΚ τα οποία βρίσκονται σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα [ΠΕΧ], ή και παραδοσιακών πυρήνων, είναι
η δημιουργία πάρκων με ΑΠΕ σε κοντινές περιοχές οι οποίες θα ‘τροφοδοτούν’ τους παραδοσιακούς αυτούς
οικισμούς ή τις ΠΕΧ, μέσω της μεθόδου ψηφιακού συμψηφισμού. Η δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων 26 μπορεί
επίσης να δώσει λύση στη διείσδυση των ΑΠΕ σε τέτοιου είδους περιοχές, οι οποίες αποτελούνται από κτήρια και
τοποθεσίες στις οποίες δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ, καθώς αυτό θα αλλοίωνε ουσιωδώς τον χαρακτήρα
τους.
2F
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Για περισσότερες πληροφορίες: https://resecfund.org.cy/el/tameio ή/και https://bit.ly/3pIHn51
Ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. (5% αντί 19%) εφαρμόζεται εφόσον τα υλικά στο σύνολο της ανακαίνισης, αποτελούν λιγότερο από
το 50% της συνολικής αξίας των εργασιών ανακαίνισης, σύμφωνα με την ΚΔΠ 423/2015 περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
24
Ο Γ’ τύπος επένδυσης στο υπό αναφορά Σχέδιο (μέχρι και €22,000 χορηγία), αφορούσε την Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικίας, έτσι ώστε
να επιτευχθούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά κριτήρια: [α] εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 60% βάσει του τελικού ΠΕΑ
της κατοικίας, συγκρινόμενο με το αρχικό της ΠΕΑ, [β] η κατοικία μετά την Ενεργειακή Αναβάθμιση, να επιτυγχάνει υποχρεωτικά
τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας των επιλέξιμων δαπανών (Α1. Θερμομόνωση οριζόντιων
δομικών στοιχείων, Α2. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής, Α3. Αντικατάσταση κουφωμάτων).
25
Βλ. Κεφάλαιο 4.4’ Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων’.
26
Οι Ενεργειακές Κοινότητες έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να παρέχουν περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε επίπεδο
κοινότητας για τα μέλη ή εταίρους τους ή τις τοπικές περιοχές όπου δραστηριοποιούνται και όχι να παράγουν οικονομικά κέρδη.
23
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.

Τέλος, για την ομαλή
μετάβαση στις νέες
απαιτήσεις για τα ΚΑΚ, αλλά
και για επίτευξη των
στόχων που έχουν τεθεί,
καθίσταται απαραίτητη η
βελτίωση των δεξιοτήτων
και της εκπαίδευσης στον
κατασκευαστικό τομέα και
στον τομέα της ενεργειακής
απόδοσης. Καθώς το
φάσμα των επαγγελματιών
που ασχολούνται τόσο με
τις αποκαταστάσεις, όσο και
με τις ενεργειακές
αναβαθμίσεις και τις
ανακαινίσεις κτηρίων είναι
ευρύ, απαιτείται η συνεχής
ενημέρωσή τους μέσα από
μια ολιστική προσέγγιση.
Απαιτείται επίσης η
εκπαίδευση και ο
καθορισμός ενός ενιαίου
τρόπου αξιολόγησης από
τις Αδειοδοτούσες Αρχές
ώστε αν μπορούν να
ανταπεξέλθουν στην
αλλαγή της νομοθεσίας,
επιτυγχάνοντας την
ενεργειακή αναβάθμιση του
κτηρίου χωρίς να
επηρεάζεται η αξία του

Εικόνα 7: Αρχαίο Μνημείο –
εξοχική κατοικία στα Πέρα
Ορεινής –ενταγμένη στο σχέδιο
αγροτουρισμό του
Υφυπουργείου Τουρισμού ©
Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου
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7.2 Νομοθεσία στην Κύπρο για
τα κτήρια αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς

Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει μια σειρά
συμβάσεων, πρωτοκόλλων και πολιτικών
που αφορούν την προστασία και διαχείριση
της πολιτιστικής κληρονομιάς 27. Πολλές
από αυτές αναφέρονται ειδικά στην
αρχαιολογική
και
αρχιτεκτονική
κληρονομιά και ορισμένα από τα πιο πάνω
έχουν κυρωθεί σε νόμους από την
Κυπριακή Δημοκρατία. Για σκοπούς
προστασίας
της
αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει
επίσης υιοθετήσει ή/και υπογράψει
σχετικές συμφωνίες όπως, μεταξύ άλλων,
τη Χάρτα της Βενετίας (1964), τη Διακήρυξη
του Άμστερνταμ (1975), τη Σύμβαση της
Γρανάδας (1985) και τη Διεθνή Χάρτα για
την Προστασία των Ιστορικών Πόλεων
(1987).

Σχετικές συμβάσεις, πρωτόκολλα και πολιτικές
•

•

•
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Οι πιο πάνω διεθνείς συμβάσεις,
πρωτόκολλα και πολιτικές καθώς και η
εθνική νομοθεσία λαμβάνονται υπόψη από
τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τη χάραξη
και εφαρμογή πολιτικής, καθώς και κατά το
στάδιο
της
εξέτασης
αιτήσεων
αδειοδότησης της αποκατάστασης ή/και
επέκτασης
κτηρίων
πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Η Σύμβαση για την Προστασία της
Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής
Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία τέθηκε
σε ισχύ το 1972 από τη Γενική Συνδιάσκεψη
της UNESCO, έχει επικυρωθεί μέχρι
στιγμής από 188 Κράτη Μέλη, γεγονός που
την
καθιστά
την
πιο
ευρέως
αναγνωρισμένη διεθνή συνθήκη για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

Convention for the Protection of Cultural Property in the
Event of Armed Conflict with Regulations for the
Execution of the Convention, The Hague, 14 May 1954
First Protocol to the Hague Convention of 1954 for the
Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict, The Hague, 14 May 1954
Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the
Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict, The Hague, 26 March 1999
European Cultural Convention, Paris, 19 December 1954
Statutes of the International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property, as
amended on 24 April 1963 (ICCROM), New Delhi, 5
December 1956
Statutes of the ICCROM, as revised by the XXIII session
of the General Assembly, Rome, 21 November 2003
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing
the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of
Cultural Property, Paris, 14 November 1970
Convention for the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage, Paris, 16 November 1972
Convention for the Protection of the Architectural
Heritage of Europe, Granada, 3 October 1985
European Convention on the Protection of the
Archaeological Heritage (Revised), Valletta, 16 January
1992
Unidroit Convention on Stolen or Illegally
Exported Cultural Objects, Rome, 24 June 1995
Convention for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage, Paris, 17 October
2003
Charter for the protection and management of
the archaeological heritage, Lausanne 1990
Charter for the conservation of historic towns
and urban areas, Washington 1987
Recommendation concerning the Protection
and Promotion of Museums and Collections,
their Diversity and their Role in Society, Paris
2015
Convention on the Value of Cultural Heritage for
Society, Faro 2005 [Υπογράφτηκε στις 02/2021]

Τμήμα Αρχαιοτήτων: https://bit.ly/3C24xsn
Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: https://bit.ly/3n834fG
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Η Σύμβαση προωθεί την καταγραφή, προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που
θεωρείται εξαιρετικά σημαντικής αξίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Βασική αποστολή της αποτελεί ο
καθορισμός της παγκόσμιας αυτής κληρονομιάς με τη δημιουργία ενός καταλόγου από χώρους των οποίων η
«εξέχουσα οικουμενική αξία» πρέπει να προφυλαχτεί για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η προστασία των χώρων
αυτών διασφαλίζεται με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εθνών.
Η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε τη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής
Κληρονομιάς της UNESCO το 1975, αναλαμβάνοντας έτσι δέσμευση για την προστασία των χώρων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς από κοινού με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Η Κυπριακή Δημοκρατία υπήρξε επίσης ένα από τα πρώτα
Κράτη Μέλη της Σύμβασης που κατάφερε να περιληφθούν χώροι και μνημεία της στον Κατάλογο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς.

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά περιλαμβάνει μεμονωμένα κτήρια
εξαιρετικής ιστορικής, αρχιτεκτονικής, αρχαιολογικής αξίας και το
άμεσο περιβάλλον τους, καθώς και περιοχές ιστορικού ή
πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή αρχιτεκτονικά σύνολα που
περιλαμβάνουν όλα τα κτήρια πολιτιστικής αξίας.

Την προστασία και διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην
Κύπρο επιλαμβάνονται:
[1]. το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών)
με τις κηρυγμένες Διατηρητέες Οικοδομές και τις Περιοχές
Ειδικού Χαρακτήρα,
[2]. το Τμήμα Αρχαιοτήτων (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων) με τα κηρυγμένα Αρχαία Μνημεία και τις
Ελεγχόμενες Περιοχές,
[3]. το Υφυπουργείο Τουρισμού με τα τουριστικά καταλύματα σε
παραδοσιακές οικοδομές.
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Τα κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κύπρου (τα οποία αποτελούν περίπου το 4% - 8% του συνολικού
κτηριακού αποθέματος), μπορούν να καταταγούν στις πιο κάτω κατηγορίες 28:
24F

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

6,746

>300

Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Πολεοδομίας και ΟικήσεωςΚλάδος Διατήρησης

[B' Πίνακα - Εξαιρούνται τα θρησκευτικά μνημεία]
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα
Αρχαιοτήτων

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ*

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ, ΑΛΛΑ

187 Μονάδες,1638 κλίνες

[περιλαμβάνει επίσης παραδοσιακούς οικισμούς και
Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα]

Υφυπουργείο Τουρισμού & Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

› 11,000
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Γράφημα 1: Αριθμός κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο κατά το έτος 2021. Εκτιμάται ότι τα κτήρια σημαντικής
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Κύπρο, αποτελούν περίπου το 4% - 8% του συνολικού κτηριακού αποθέματος, το οποίο ανέρχεται
περίπου στις 483,000 κτήρια σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου κατά το 2018.

*Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των τουριστικών καταλυμάτων σε παραδοσιακές οικοδομές, περιλαμβάνονται επίσης και Διατηρητέες
Οικοδομές και Αρχαία Μνημεία, καθώς στο αρχείο του ΥΤ, η περίπτωση αυτή δεν διαχωρίζεται.
Αναλυτικότερα, τα τουριστικά καταλύματα σε παραδοσιακές οικοδομές, κατανέμονται ως εξής:
Διαμερίσματα: 163 Μονάδες, 502 διαμερίσματα, 1194 κλίνες | Ξενοδοχεία: 24 Μονάδες, 228 υπνοδωμάτια, 444 κλίνες
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Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται τα κτήρια του Κυπριακού Μοντερνισμού, των οποίων η αξία έχει ήδη αναγνωριστεί και για τα οποία γίνονται
προσπάθειες προστασίας τους.
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7.2.1 Διατηρητέες Οικοδομές και κτήρια σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα [ΠΕΧ]
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως επιλαμβάνεται οικοδομών ιστορικού και παραδοσιακού χαρακτήρα, που είτε
είναι κηρυγμένες ως Διατηρητέες, είτε βρίσκονται σε ΠΕΧ, είτε βρίσκονται σε χωριά που καθορίστηκαν ως
αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί με ιδιαίτερο κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό και άλλο ενδιαφέρον ή
χαρακτήρα.

Διατηρητέες Οικοδομές
Διάταγμα Διατήρησης μπορεί να εκδοθεί για οικοδομές που βρίσκονται σε όλα τα μέρη της Κύπρου (πόλεις και
χωριά) και παρουσιάζουν ειδικό αρχιτεκτονικό, ιστορικό, κοινωνικό ή άλλο ειδικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα. Η
τυπολογία, η μορφολογία και τα υλικά κατασκευής της οικοδομής, καθώς και τυχόν ιστορικά/ κοινωνικά γεγονότα
που σχετίζονται με αυτή, διαδραματίζουν ρόλο στην αξιολόγησή της. Σημαντικό κριτήριο αποτελεί και η θέση της,
αν δηλαδή βρίσκεται σε περιοχή ειδικού χαρακτήρα ή συμπαγή ιστορικό/ παραδοσιακό πυρήνα. Οικοδομές εκτός
των περιοχών αυτών μπορούν να κηρυχθούν διατηρητέες μόνο σε περίπτωση που είναι εξαιρετικής ή ιδιάζουσας
σημασίας.
Η οικοδομή που αξιολογείται ότι πληροί τα κριτήρια, κηρύσσεται ως Διατηρητέα με το άμεσο περιβάλλον της που
συνήθως είναι το τεμάχιό της, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και μεταγενέστερες οικοδομές που δεν είναι
διατηρητέες και δεν επωφελούνται οποιωνδήποτε κινήτρων.
Μια οικοδομή, δεδομένου ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια μπορεί να κηρυχθεί ως Διατηρητέα με έναν από τους
ακόλουθους τρόπους:
[α]. ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης οικοδομής για έκδοση σχετικού
Διατάγματος Διατήρησης,
[β]. ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή της Τοπικής Αρχής προς τον Υπουργό
Εσωτερικών για τη συγκεκριμένη οικοδομή, καθώς και για ομάδα οικοδομών σε ευρύτερη περιοχή
(ιστορικοί και παραδοσιακοί πυρήνες πόλεων και χωριών).
Μέχρι και το 2021 είχαν κηρυχτεί Παγκύπρια, 6,746 οικοδομές ως Διατηρητέες.
Ως διατηρητέα, μπορούν επίσης να κηρυχθούν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως τεμάχια γης που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ιστορικής περιοχής ή περιοχής φυσικής καλλονής, καθώς και συστάδες δέντρων
ή μεμονωμένα δέντρα. Σημειώνεται ότι τα δέντρα που βρίσκονται σε δασική γη και προστατεύονται με τον ‘Περί
Δασών Νόμο’.
Μια οικοδομή, κατά τον χρόνο κήρυξης της ως διατηρητέας, μπορεί να έχει μεταγενέστερες λανθασμένες
επεμβάσεις που εννοείται ότι θα αρθούν στο πλαίσιο της αδειοδότησης συντήρησης / αποκατάστασής της.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα, τον Κλάδο Διατήρησης, η διατήρηση και συντήρηση μιας παραδοσιακής
οικοδομής βασίζεται στις ακόλουθες αρχές 29:
[α]. Η συντήρηση ενός κτηρίου συνεπάγεται τη συντήρηση όλων των στοιχείων του (αρχικά παραδοσιακά
υλικά, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, «τελειώματα», ζωγραφικά/ διακοσμητικά στοιχεία, κλπ.), καθώς
25F
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Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Πολιτιστική Κληρονομιά: https://bit.ly/2YtARpf
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και του άμεσου περιβάλλοντος και της κλίμακάς του. Κατά συνέπεια, θα αποκλείεται κάθε αλλοίωση που
θα μπορούσε να αλλάξει τις σχέσεις των όγκων, της μορφής, των υλικών και των χρωμάτων του.
[β]. Οι νέες προσθήκες πρέπει να σέβονται όλα τα μέρη του κτηρίου, το παραδοσιακό του πλαίσιο, την
ισορροπία της σύνθεσής του, τις σχέσεις του με τον περιβάλλοντα χώρο και ταυτόχρονα πρέπει να
διαχωρίζονται από τα αυθεντικά μέρη του, φέροντας τη σφραγίδα της εποχής τους. Επιπλέον οι
προσθήκες να είναι κατά το δυνατόν αναστρέψιμες έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς του
κτηρίου στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την επέμβαση.
[γ]. Να γίνεται, γενικά, χρήση παραδοσιακών υλικών και μεθόδων δόμησης και μόνο όπου αυτές κρίνονται
ανεπαρκείς, να εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές, των οποίων όμως η αποτελεσματικότητα και η
συνεργασία / συμβατότητα με τα παραδοσιακά υλικά να έχει αποδειχθεί επιστημονικά και εμπειρικά.
[δ]. Στα Διατηρητέα κτήρια μπορούν να προσδοθούν όλες οι επιτρεπόμενες χρήσεις, σύμφωνα με τις
ισχύουσες πολεοδομικές ζώνες, εφόσον σέβονται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των κτηρίων (τυπολογία και
μορφολογία) και δεν αλλοιώνουν τη διάρθρωσή τους.
Για οποιεσδήποτε επεμβάσεις σε Διατηρητέα Οικοδομή (συντήρηση, οικοδομικές εργασίες ή μετατροπές),
απαιτείται Συναίνεση Υπουργού Εσωτερικών, Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής. Η αλλαγή χρήσης
επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη χρήση επιτρέπεται από τα εν ισχύ Σχέδια Ανάπτυξης και δεν
επηρεάζει αρνητικά τον αυθεντικό χαρακτήρα της οικοδομής και για τον σκοπό αυτό απαιτείται Πολεοδομική Άδεια
Αλλαγής Χρήσης.

Σχέδιο Επιχορήγησης Διατηρητέων Οικοδομών
Για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση μιας Διατηρητέας Οικοδομής δίνονται κίνητρα υπό τρεις διαφορετικές
μορφές:
Σε αστικές περιοχές:

[α] Απευθείας χορηγία που δίνεται από το
Κράτος στον ιδιοκτήτη*

Κίνητρα

Για μερική συντήρηση δεν παραχωρούνται
κίνητρα

40% του αναγνωρισμένου κόστους
συντήρησης

Για περιοχές της υπαίθρου:
50% του αναγνωρισμένου κόστους
συντήρησης

[β] Φορολογικές μειώσεις
Δίνονται στον ιδιοκτήτη διατηρητέας
οικοδομής εφόσον την έχει συντηρήσει
σύμφωνα με τις Αρχές Διατήρησης

Αφορούν 4 διαφορετικές περιπτώσεις**

Υπολειπόμενος Συντελεστής Δόμησης***
Τετραγωνικά μέτρα που δικαιούται ο ιδιοκτήτης να κτίσει
στο διατηρητέο τεμάχιο, αλλά δεν μπορεί να τα κτίσει
λόγω της διατήρησης της οικοδομής του

[γ] Μεταφορά δικαιωμάτων
ανάπτυξης

Χαρισμένος Συντελεστής Δόμησης***
Τετραγωνικά μέτρα που χαρίζονται στον ιδιοκτήτη τα
οποία μπορεί να πωλήσει για να αυξήσει την
επιχορήγησή του μέχρι το 50% του ανεγνωρισμένου
κόστους συντήρησης της διατηρητέας του οικοδομής
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*Πρώτα δαπανείται η συνεισφορά του ιδιοκτήτη με ίδια κεφάλαια και μετά δίνεται η επιχορήγηση σταδιακά, πρώτα το
μέρος της που προέκυψε από μεταφορά χαρισμένου Συντελεστή Δόμησης (αν υπάρχει) και στη συνέχεια το μέρος που
έχει εγκριθεί μέχρι και σε τέσσερις δόσεις, σύμφωνα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών, μέχρι τη λήξη τους.
** [α] Απαλλαγή από το φορολογητέο εισόδημα του ιδιοκτήτη ολόκληρου του ποσού των δαπανών, νοουμένου ότι αυτό
δεν ξεπερνά το αναγνωρισμένο κόστος συντήρησης, αφού αφαιρεθούν οι επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί για την
οικοδομή. Το κόστος θα αποσβεστεί για όσα χρόνια απαιτηθεί. [β] Φοροαπαλλαγή των ενοικίων που εισπράττει ο
ιδιοκτήτης μιας διατηρητέας οικοδομής. [γ] Απαλλαγή της διατηρητέας οικοδομής από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. [δ]
Επιστροφή μεταβιβαστικών τελών εφόσον η οικοδομή ήταν διατηρητέα όταν έγινε η μεταβίβαση και εφόσον η συντήρησή
της συμπληρώθηκε μέσα σε 8 χρόνια από την ημερομηνία μεταβίβασης.
*** Η πώληση και μεταφορά, είτε Χαρισμένου είτε Υπολειπομένου Συντελεστή Δόμησης λειτουργεί στην ελεύθερη αγορά
χωρίς τη μεσολάβηση του κράτους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Σχέδιο Επιχορήγησης Διατηρητέων Οικοδομών, και την Κ.Δ.Π. 88/2015 για την
αποκατάσταση μιας Διατηρητέας Οικοδομής, το ανώτατο ποσό κατευθείαν χορηγίας που παραχωρείται από το
Κράτος δεν υπερβαίνει τις €90,000. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει και το 50% της μελέτης/επίβλεψης του έργου
μέχρι το ποσό των €4,000 με ανώτατο ποσοστό αμοιβής το 10% του πραγματικού κόστους του έργου. Το συνολικό
ποσό της επιχορήγησης από το Ειδικό Ταμείο Διατήρησης κονδύλι του κρατικού Προϋπολογισμού για τις
Διατηρητέες Οικοδομές και από μεταφορά χαρισμένου συντελεστή δόμησης, δεν ξεπερνά το 50% του
αναγνωρισμένου κόστους.
Για το αναγνωρισμένο κόστος λαμβάνονται δύο τιμές υπόψη:
[α]. το πραγματικό κόστος της συντήρησης της οικοδομής, το οποίο υποβάλλεται στο Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως από τον μελετητή του έργου και το οποίο είναι σύμφωνα με τις τιμολογήσεις του
επιτυχόντος εργολάβου, αφού ληφθούν προηγουμένως προσφορές και
[β]. το μέγιστο κόστος ανά μ² στη βάση κοστολόγησης που καθορίζεται από το κράτος για το αναγνωρισμένο
εμβαδόν της οικοδομής, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση κινήτρων που έγινε το 2008 30. Ως
αναγνωρισμένο κόστος θεωρείται το χαμηλότερο από τις δύο πιο πάνω τιμές, δηλαδή την τιμή του
πραγματικού κόστους και του μέγιστου κόστους που αναγνωρίζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας.
26F

Ως αναγνωρισμένο μέγιστο κόστος θεωρείται:
▪ €1.200/μ² για οικοδομές με εμβαδόν μέχρι 120 μ²
▪ €1.100/μ² για οικοδομές με εμβαδόν από 121 μ² - 1,000 μ²
▪ €700/μ² για οικοδομές με εμβαδόν πάνω από 1,001 μ²
Σε περίπτωση που η κατάσταση μιας Διατηρητέας Οικοδομής ή τμημάτων της, κριθεί επικίνδυνη τότε είναι δυνατή,
μετά από απευθείας σχετική έγκριση από τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Συναίνεση για
Άμεσες Επεμβάσεις σε Διατηρητέα Οικοδομή) και κατάθεση έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αρμόδια Τοπική
Αρχή, η διενέργεια άμεσων εργασιών σωστικής φύσης από τον ιδιοκτήτη, για διασφάλιση της στατικής επάρκειας
της οικοδομής και η αποφυγή κατάρρευσής της. Η δαπάνη των εργασιών αυτών μπορεί να επιχορηγηθεί από το
κονδύλι του Προϋπολογισμού για τις Διατηρητέες Οικοδομές, μέχρι τα 2/3 του συνολικού κόστους της άμεσης
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Καθώς οι τιμές αυτές δεν αντικατοπτρίζουν επακριβώς τις σημερινές, ενδέχεται να προσαρμοστούν στο μέλλον.
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επέμβασης ύψους €7,500, με μέγιστο ποσό που δεν υπερβαίνει τις €5,000. Το εν λόγω ποσό αποτελεί
προκαταβολή μέρους της χορηγίας που αντιστοιχεί στη συνολική αποκατάσταση της Διατηρητέας Οικοδομής. Για
την επιχορήγηση των εργασιών απαιτείται η υποβολή σχετικής Αίτησης για Επιχορήγηση Άμεσων Επεμβάσεων.
Το ποσό της χορηγίας δίνεται κατά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Για την εξασφάλιση των οικονομικών κινήτρων απαιτείται η υποβολή αίτησης στον Κλάδο Διατήρησης του
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η έγκριση για παροχή των κινήτρων θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά
κανόνα πριν από την έναρξη των εργασιών ή κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης μιας Διατηρητέας
Οικοδομής, νοουμένου ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες Άδειες (Συναίνεση, Πολεοδομική Άδεια και
Άδεια Οικοδομής).
Η επιχορήγηση παραχωρείται αφού δαπανηθεί η συνεισφορά του ιδιοκτήτη με ίδια κεφάλαια. Ακολούθως γίνεται
η καταβολή από το κράτος του ποσού που προκύπτει από την πώληση Χαρισμένου Συντελεστή Δόμησης (αν
υπάρχει), και στη συνέχεια καταβάλλεται σε δόσεις το ποσό που έχει εγκριθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως και σύμφωνα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών. Η τελευταία δόση παραχωρείται με την
αποπεράτωση του Έργου και εφόσον πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών από το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως ή τον Δήμο Λευκωσίας.
Όλα τα κίνητρα αφορούν τη συντήρηση/αποκατάσταση της οικοδομής και παρέχονται ως ενιαίο σύνολο μόνο για
την ολοκληρωμένη συντήρησή της. Είναι δυνατόν να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα εκ νέου για την
αποκατάσταση ζημιών ή φθοράς μετά από περίοδο είκοσι περίπου χρόνων από την προηγούμενη παραχώρηση
κινήτρων. Στην περίπτωση όμως που μια η οικοδομή υποστεί ζημιά πέραν από τη συνήθη φθορά του χρόνου από
συγκεκριμένα αίτια (π.χ. σεισμός, φωτιά, καθίζηση εδάφους) και η οποία ζημιά τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση
από αρμόδιο μελετητή, μπορεί να εξεταστεί η παραχώρηση οικονομικής χορηγίας πριν την πάροδο των 20
χρόνων.
Αιτήσεις για παροχή κινήτρων για Διατηρητέες Οικοδομές που εκτελέσθηκαν πριν εκδοθούν οι απαιτούμενες
Άδειες (Συναίνεση, Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής) δεν εγκρίνονται εκ των υστέρων. Είναι όμως δυνατό
να εξεταστεί ενδεχόμενη παροχή οικονομικών κινήτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αφού αξιολογηθούν οι λόγοι
για τη μη τήρηση της καθορισμένης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι γενικά δεν εγκρίνονται αιτήσεις που αφορούν
επιχορήγηση εργασιών που έγιναν στο παρελθόν, σε περίοδο που δεν υπήρχαν κίνητρα ή δεν υπήρχαν τα
συγκεκριμένα κίνητρα για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση, εκτός αν δόθηκε για τούτο ειδική άδεια. Εννοείται ότι
δεν δίνονται κίνητρα για εργασίες που έγιναν στην οικοδομή πριν αυτή κηρυχθεί ως Διατηρητέα, έστω και αν αυτές
εκτελέστηκαν με βάση εγκεκριμένα σχέδια.
Επιπλέον, σε περίπτωση που παραμένει μικρό τμήμα της Διατηρητέας Οικοδομής, τα κίνητρα παρέχονται μόνο για
τη συντήρηση και επιδιόρθωση του συγκεκριμένου αυθεντικού τμήματος και των προσθηκών που του αναλογούν
στο αυθεντικό τμήμα της οικοδομής που υπάρχει επιτόπου. Σε καμιά περίπτωση δεν επιχορηγείται η ανακατασκευή
νέας οικοδομής στα ίχνη παλιάς που κατεδαφίστηκε ή κατέρρευσε, ανεξάρτητα με την απαίτηση της Πολεοδομικής
ή Τοπικής Αρχής για επαναφορά στην αρχική της κατάσταση.
Περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα που παρέχονται για τους ιδιοκτήτες ή/και τους ενοικιαστές
διατηρητέων οικοδομών, μπορείτε να βρείτε στο ‘Εγχειρίδιο για τις Διατηρητέες Οικοδομές’ που διατίθεται από
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και στην Κ.Δ.Π. 88/2015.
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Τα ισχύοντα χρηματοδοτικά κίνητρα, έχουν ήδη επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Αυτά τα κίνητρα όμως, ενώ δεν αποκλείουν επεμβάσεις για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των Διατηρητέων Οικοδομών, δεν περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα ή/και χορηγίες για τον
σκοπό αυτόν. Η συνολική δε, χρηματοδότηση δεν θεωρείται επαρκής έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και
επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, επομένως τέτοιες επεμβάσεις δεν αποτελούν προτεραιότητα κατά την
αποκατάσταση Διατηρητέων κτηρίων.

Ενεργειακή αναβάθμιση Διατηρητέων Οικοδομών
Στις 13/11/2020 δημοσιεύτηκε ο Νόμος που τροποποιεί τους περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
νόμους του 2006 έως 2017 (Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020 31). Η τροποποίηση του υπό αναφορά νόμου, αφορούσε και τις Διατηρητέες Οικοδομές.
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Πριν την πιο πάνω τροποποίηση, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες Διατηρητέες Οικοδομές εξαιρούνταν από τις
ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις και την έκδοση ΠΕΑ, ενώ στις νέες βοηθητικές οικοδομές για την εξυπηρέτηση
των ΚΑΚ, έπρεπε να εφαρμόζονται μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης από εμβαδόν άνω των 50τμ. ωφέλιμης
επιφάνειας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι και πριν την τροποποίηση της Νομοθεσίας για την ενεργειακή αναβάθμιση
(και) των Διατηρητέων οικοδομών, στην περίπτωση που οι Ιδιοκτήτες/Μελετητές πρότειναν από δική τους
πρωτοβουλία στο στάδιο της αδειοδότησης της αποκατάστασής τους, την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου ή
επί μέρους στοιχείων τους καθώς και μικρών επεκτάσεών τους, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εξέταζε
κατά πόσον οι προτάσεις αυτές αλλοίωναν τον αυθεντικό χαρακτήρα και τις λεπτομέρειες κατασκευής αυτών των
στοιχείων. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αδειοδότησης τέτοιων μέτρων, η δαπάνη τους συνεξεταζόταν στο
πλαίσιο των ισχυουσών κρατικών χορηγιών και δεν προβλεπόταν ξεχωριστή οικονομική ενίσχυση για την
υλοποίησή τους.
Το απόσπασμα της εν λόγω αναθεώρησης του πιο πάνω νόμου που αφορά και τις Διατηρητέες οικοδομές
αναφέρει:
….«(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (6) δεν εφαρμόζονται στα κτήρια που εμπίπτουν στις κατηγορίες
κτηρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ και σε κτήρια που έχουν κηρυχθεί ως Διατηρητέες Οικοδομές,
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου ή έχουν κηρυχθεί ως Αρχαία Μνημεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, όπου η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής
απόδοσης αλλοιώνει, κατά τρόπο μη αποδεκτό, τον χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους, υπό την προϋπόθεση
υποβολής από τον ιδιοκτήτη προς τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή τον Διευθυντή του
Τμήματος Αρχαιοτήτων ή την Αρμόδια Τοπική Αρχή, όπου ισχύει, του συνόλου των επεμβάσεων ή/και
τροποποιήσεων ενεργειακής αναβάθμισης της οικοδομής και επαρκούς τεκμηρίωσης των εξαιρέσεων».
Δηλαδή θα οφείλουν πλέον οι Μελετητές/Ιδιοκτήτες να υποβάλλουν προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των
Διατηρητέων Οικοδομών ή να παρέχουν επαρκή τεκμηρίωση γιατί η συγκεκριμένη Διατηρητέα Οικοδομή θα
πρέπει να εξαιρεθεί τέτοιων μέτρων. Οι δε, αρμόδιες υπηρεσίες (Κλάδος Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς),
θα εξετάζουν αυτές τις προτάσεις και στην περίπτωση που αυτές δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα ή την εμφάνιση
των οικοδομών κατά τρόπο μη αποδεκτό, θα επιτρέπεται η υλοποίησή τους στο σύνολο, ή μέρους τους.
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Βλ. Κεφάλαιο 7.1
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Εικόνα 8: Εξοχική Διατηρητέα
διώροφη κατοικία στη Βάσα
Κοιλανίου. Έχει αποκατασταθεί
και λήφθηκαν μέτρα
ενεργειακής απόδοσης /
αναβάθμισης, όπως
θερμομόνωση στην οροφή και
διπλά τζάμια © Ενεργειακό
Γραφείο Κύπρου
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Παραδοσιακές Οικοδομές – Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα – Αξιόλογοι Παραδοσιακοί Οικισμοί:
Μια παραδοσιακή οικοδομή δεν είναι απαραίτητα κηρυγμένη ως Διατηρητέα, ακόμη κι αν η αρχιτεκτονική της αξία
και παλαιότητα είναι αυταπόδεικτη. Από την άλλη, μια μεμονωμένη Διατηρητέα ή παραδοσιακή οικοδομή ανήκει
σε ένα ευρύτερο σύνολο το οποίο έχει δημιουργηθεί σε παλαιότερες ή νεότερες ιστορικές της εν λόγω οικοδομής
περιόδους, και αυτό το σύνολο χρήζει διατήρησης ή/και ειδικής διαχείρισης ως ενιαίο σύνολο. Υπολογίζεται ότι
στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν πέραν των 11,000 παραδοσιακών οικοδομών, πέραν
από τις κηρυγμένες ως Διατηρητέες ή Αρχαίων Μνημείων Β΄ Πίνακα. Σε αυτές τις 11,000 οικοδομές
περιλαμβάνονται όλα τα παραδοσιακά και ιστορικά κτήρια περιλαμβανομένων των κτηρίων του κυπριακού
μοντερνισμού [Γράφημα 1].
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναγνωρίζοντας τη σημασία περιοχών με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά ή/και
φυσικά χαρακτηριστικά, έχει κηρύξει ως Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα [ΠΕΧ], περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων οι
οποίες υποδεικνύονται στους χάρτες των Σχεδίων Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων και της Δήλωσης Πολιτικής
για την Ύπαιθρο. Η πρώτη δημοσίευση των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς
και η πρώτη δημοσίευση της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο έγιναν με την πλήρη εφαρμογή του Νόμου την
1η Δεκεμβρίου 1990.
•

•

Τα Τοπικά Σχέδια αποσκοπούν στον ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό προγραμματισμό, στην
προαγωγή και ρύθμιση της ανάπτυξης και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κυπριακού χώρου. Στο πλαίσιο των
Σχεδίων Ανάπτυξης τα οποία απορρέουν από τα Τοπικά Σχέδια των Αστικών Συμπλεγμάτων Λευκωσίας,
Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς, στα οποία περιλαμβάνονται ιστορικοί/παραδοσιακοί
πυρήνες, αυτοί έχουν καθοριστεί ως περιοχές ΠΕΧ.
Η Δήλωση Πολιτικής αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου με βάση του οποίου
προάγεται, ρυθμίζεται, ελέγχεται και υλοποιείται η ανάπτυξη στην ύπαιθρο, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη
αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιφέρειας ή περιοχής καθώς και την προστασία του
περιβάλλοντος. Εφαρμόζεται σε όλες τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές που δεν
καλύπτονται από Τοπικά Σχέδια.
Στη Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο (Παράρτημα Ζ) 32 έχουν καθοριστεί ΠΕΧ σε ιστορικούς/
παραδοσιακούς πυρήνες Κοινοτήτων και Δήμων όπου δεν έχουν εκπονηθεί ακόμη Τοπικά Σχέδια. Στο
πλαίσιο της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο καθορίστηκαν 168 χωριά ως αξιόλογοι παραδοσιακοί
οικισμοί με ιδιαίτερο κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό και άλλο ενδιαφέρον ή χαρακτήρα.
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Αναπτύξεις στις περιοχές ΠΕΧ ελέγχονται με άλλους περιορισμούς πέραν των μέγιστων συντελεστών της
πολεοδομικής ζώνης στην οποία ανήκουν. Σε περιοχές ΠΕΧ για παράδειγμα, δεν υιοθετείται συνήθως η αύξηση
του καθορισμένου ύψους που επιτρέπεται σε άλλες περιοχές ή άλλα κίνητρα αύξησης του ύψους. Επίσης δεν
μπορεί να ανεγερθεί νέα οικοδομή σε πιλοτή και αναπτύξεις δεν υπόκεινται στη δυνατότητα διείσδυσης της
εμπορικής ζώνης σε ΠΕΧ.
Για αναπτύξεις επίσης σε περιοχές ΠΕΧ και σε πυρήνες χωριών που διατηρούν την παλιά δομή και τον χαρακτήρα
τους και ταξινομήθηκαν ως αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί, παρέχονται επίσης ορισμένες χορηγίες όπως το
‘Σχέδιο Παροχής Επιχορηγήσεων του κόστους ανέγερσης ή επιδιόρθωσης οικοδομών οι οποίες επηρεάζονται
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Πολιτική για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος στην ύπαιθρο και
στα χωριά, Παράρτημα Ζ’. Θα αντικατασταθεί από Τοπικό Σχέδιο, έχει γίνει ήδη η μελέτη της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης των Ορεινών
Κοινοτήτων.
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από όρους που απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων παραδοσιακών υλικών’. Τέτοιοι όροι επιβάλλονται, τόσο για
υφιστάμενες όσο και για νέες οικοδομές που ανεγείρονται ή επιδιορθώνονται μέσα σε τμήματα των
ιστορικών/παραδοσιακών πυρήνων που διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, κατά την έκδοση
πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας. Για παράδειγμα μπορεί να επιβληθούν όροι για την κατασκευή τοιχοποιιών
από πέτρα ή ωμόπλινθους, την εφαρμογή ξύλινων κουφωμάτων, την αντικατάσταση τσίγκων με πήλινα
κεραμίδια, την απόκρυψη ντεπόζιτων και ηλιακών κλπ. Οι Διατηρητέες Οικοδομές εξαιρούνται αυτών των
χορηγιών γιατί εμπίπτουν σε άλλες χορηγίες. Άλλες χορηγίες, πρότυπα και προδιαγραφές για την ενεργειακή
αναβάθμιση κτηρίων σε ΠΕΧ ή για υφιστάμενες οικοδομές που επιδιορθώνονται και βρίσκονται σε
ιστορικούς/παραδοσιακούς πυρήνων δεν υπάρχουν, εκτός από αυτά που ισχύουν κατά περίπτωση για όλες τις
οικοδομές που ανακαινίζονται.
Στην περίπτωση επίσης έκδοσης ΠΕΑ και Συστάσεων βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου (ΣΕΑΚ) για
παραδοσιακές οικοδομές σε ΠΕΧ, όσον αφορά την ποσοστιαία ενεργειακή τους απόδοση (αναβάθμιση επί μέρους
στοιχείων όπως πορτοπαράθυρα, οροφές, τοίχοι/κολώνες/δοκοί, σύστημα φωτισμού, κλιματισμού, θέρμανσης,
εφαρμογή βιοκλιματικών στοιχείων) και την αναβάθμιση τους σε άλλη κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης,
προνοούνταν κατά καιρούς διάφορες χορηγίες από Ευρωπαϊκά ή κρατικά Ταμεία (π.χ. το πρόγραμμα Εξοικονομώ
και Αναβαθμίζω και τα προγράμματα για θερμομόνωση οροφής και εγκατάσταση φωτοβολταΐκών από το Ταμείο
ΑΠΕ και ΕΞ.Ε).
Σημειώνεται ότι σε περιοχές ΠΕΧ, όπως φυσικά και για άλλες περιοχές, μπορούν να ληφθούν και συλλογικά μέτρα
εφαρμογής ΑΠΕ όπως τη δημιουργία κοινοτικών φωτοβολταϊκών/ενεργειακών πάρκων ή άλλα μέτρα όπως
οικονομικός οδικός φωτισμός και άλλα.

Εικόνα 9: Δρομάκι στον παραδοσιακό οικισμό
Λόφου ο οποίος είναι ΠΕΧ © Μαρία Αχιλλέως
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7.2.2 Αρχαία Μνημεία και Ελεγχόμενες Περιοχές
Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα
Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να ανακηρύσσει Αρχαία Μνημεία κατόπιν σύστασης του Διευθυντή του
Τμήματος Αρχαιοτήτων και έτσι ανακηρύσσει μεταξύ άλλων, οποιοδήποτε κτήριο το οποίο θεωρεί ότι είναι
δημοσίου συμφέροντος από απόψεως ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα επίσης με τον Περί Αρχαιοτήτων Νόμο, «αρχαιότητα» σημαίνει και τμήμα ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο
αποτελεί έργο αρχιτεκτονικής τέχνης που έχει κατασκευαστεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ύλη πριν
από τα τελευταία εκατό χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, «Αρχαίο Μνημείο» σημαίνει και οποιοδήποτε κτήριο ή
χώρο ιδιωτικής ιδιοκτησίας που ορίζεται στον Πρώτο (Α’) 33 και Δεύτερο (Β΄) 34 Πίνακα του εν λόγω Νόμου. Τα
κτήρια-Μνημεία που συγκαταλέγονται στον Β’ Πίνακα, με τα οποία καταπιάνεται το παρόν εγχειρίδιο,
υπολογίζονται πάνω από 300 – εξαιρουμένων των θρησκευτικών Μνημείων.
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Ο ιδιοκτήτης ενός Αρχαίου Μνημείου Β΄ Πίνακα δεν μπορεί να προβαίνει σε μεταβολές, προσθήκες ή
επιδιορθώσεις που επηρεάζουν τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα ή στην κατεδάφισή του. Ο ιδιοκτήτης ενός
Αρχαίου Μνημείου Β΄ Πίνακα μπορεί μόνο να προβαίνει στην εφαρμογή όρων γραπτής άδειας που λήφθηκε
προηγουμένως από τον Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Οι μελετητές και οι ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν υπόψη τους συγκεκριμένες αρχές και προϋποθέσεις συντήρησης/
αποκατάστασης για Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα οι οποίες προβλέπονται από τον αρμόδιο φορέα. Επιγραμματικά
αυτές αφορούν:
[α]. τον σεβασμό στο ίδιο το μνημείο (στην αρχική του υπόσταση και τα αυθεντικά του στοιχεία), καθώς και το
άμεσο περιβάλλον του,
[β]. τυχόν μη αντιστρέψιμες επεμβάσεις (κατεδαφίσεις ή αλλαγές που αλλοιώνουν τη μορφολογία, το
κέλυφος, τους όγκους ή τα ύψη του μνημείου και τον άμεσό του περίγυρο) δεν είναι επιτρεπτές παρά μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν αυτό κριθεί αναγκαίο για σκοπούς λειτουργικότητας,
[γ]. η ένταξη νέων στοιχείων και οι διαμορφώσεις χώρων στο μνημείο επιτρέπονται, δεδομένου ότι είναι
απαραίτητες για τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του. Οι κατασκευές αυτές να είναι αντιστρέψιμες, να
εντάσσονται αρμονικά και διακριτικά στο μνημείο και να διαφοροποιούνται από τα αυθεντικά μέλη ως προς
τη μορφή και τα υλικά τους. Σε καμία περίπτωση να επιβαρύνουν το μνημείο με τον όγκο και τη μορφή
τους,
[δ]. το φυσικό περιβάλλον των μνημείων που βρίσκονται σε πλαγιές και πρανή, κοντά σε όχθες ποταμών, σε
περιοχές με αναβαθμίδες (παραδοσιακές δόμες) θα πρέπει επίσης να διατηρείται,
[ε]. η χρήση παραδοσιακών υλικών και τεχνικών και η διατήρηση των αυθεντικών κατασκευαστικών υλικών
για την αποκατάσταση του μνημείου είναι θεμιτή και πρέπει να εφαρμόζεται στον μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό,
[στ]. στις περιπτώσεις χρήσης νέων υλικών, αυτά να είναι συμβατά με τα υφιστάμενα παραδοσιακά υλικά
δόμησης και να συνάδουν αισθητικά με την αρχιτεκτονική του μνημείου.

33
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Αρχαία μνημεία στον Πρώτο (Α’) Πίνακα, αποτελούν ιδιοκτησία της Κυβέρνησης.
Αρχαία μνημεία στον Δεύτερο (Β΄) Πίνακα, αποτελούν ιδιωτική ιδιοκτησία.
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Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχαίων Μνημείων Β’ Πίνακα
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων παραχωρεί επιχορήγηση για τη συντήρηση και αποκατάσταση Μνημείων Β΄ Πίνακα, το
ποσό της οποίας παραχωρείται για ολοκληρωμένες και αδειοδοτημένες εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης, ανάλογα με τις αποδεδειγμένες δαπάνες και την πρόοδο των εργασιών, και εφόσον τηρούνται
οι όροι της αδειοδότησης.
Το ποσό επιχορήγησης καταβάλλεται βάσει του άρθρου 8 του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου σύμφωνα με τον οποίον
ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, με εξουσιοδότηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων, δύναται να χορηγήσει ποσό βοηθείας σε πρόσωπο που έχει συμφέρον σε Αρχαίο Μνημείο, για τη
συντήρηση και αποκατάσταση του, με γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικών Επιχορηγήσεων
σε Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα, με ποσά προνοίας στους ετήσιους προϋπολογισμούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Αναλυτικότερα, σχετικές αιτήσεις για επιχορήγηση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης Αρχαίου Μνημείου
Β΄ Πίνακα εξετάζονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και την Επιτροπή Επιχορηγήσεων μόνο όταν πληροί
προϋποθέσεις όπως η δαπάνη των εργασιών να είναι άνω των €5,000, να έχει εξασφαλιστεί η Άδεια του Τμήματος
Αρχαιοτήτων, καθώς και Άδεια Οικοδομής από την οικεία Αρχή. Η μέγιστη επιχορηγούμενη δαπάνη ανέρχεται στις
€200,000 ενώ η χορηγία αφορά ποσοστό 50% επί των εγκεκριμένων από το Τμήμα Αρχαιοτήτων εργασιών, με
μέγιστο το ποσό των €100,000. Το ποσό της επιχορήγησης παραχωρείται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.
Δικαίωμα επιχορήγησης ισχύει και για άμεσες εργασίες σωστικής φύσης, με σκοπό τη διασφάλιση της στατικής
επάρκειας των οικοδομών.
Η επιχορήγηση παρέχεται για ολοκληρωμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μια μόνο φορά. Είναι
δυνατό να παρασχεθεί εκ νέου για ολοκληρωμένη συντήρηση οικοδομής μετά από περίοδο τριάντα χρόνων από
τον πρώτο κύκλο ολοκληρωμένων εργασιών. Σε περίπτωση που κάτω από ειδικές συνθήκες, για τις οποίες δεν
φέρει ευθύνη αμέλειας ο ιδιοκτήτης, δημιουργηθούν φθορές που επιβάλλουν νέο κύκλο εργασιών, τότε
εξετάζεται κατ’ εξαίρεση ενδιάμεση επιχορήγηση.
Καταβάλλεται επίσης επιχορήγηση της δαπάνης, για την ετοιμασία των μελετών και την επίβλεψη των εργασιών
από Αρχιτέκτονα/Πολιτικό Μηχανικό, και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κατά 50% της αμοιβής με ανώτατο ποσό
επιχορήγησης για Αρχιτέκτονα/ Πολιτικό Μηχανικό €3,900 και για Ηλεκτρολόγο Μηχανικό €1,700.

Τα ισχύοντα χρηματοδοτικά κίνητρα, έχουν ήδη επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Αυτά τα κίνητρα όμως, ενώ δεν αποκλείουν επεμβάσεις για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των Αρχαίων Μνημείων Β’ Πίνακα, δεν περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα ή/και χορηγίες για
τον σκοπό αυτόν. Η συνολική δε, χρηματοδότηση δεν θεωρείται επαρκής έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και
επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, επομένως τέτοιες επεμβάσεις δεν αποτελούν προτεραιότητα κατά την
αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων Β’ Πίνακα.
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Ενεργειακή αναβάθμιση Αρχαίων Μνημείων Β’ Πίνακα
Στις 13/11/2020 δημοσιεύτηκε ο Νόμος που τροποποιεί τους περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
νόμους του 2006 έως 2017 (Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020 35). Η τροποποίηση του υπό αναφορά νόμου, αφορούσε και τα Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα.
31F

Πριν την πιο πάνω αναθεώρηση, τα Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα εξαιρούνταν από τις ελάχιστες ενεργειακές
απαιτήσεις, ενώ στις επεκτάσεις έπρεπε να εφαρμόζονται μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης από εμβαδόν άνω των
50τμ. ωφέλιμης επιφάνειας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι και πριν την αναθεώρηση της Νομοθεσίας για την
ενεργειακή αναβάθμιση (και) των Αρχαίων Μνημείων Β΄ Πίνακα, στην περίπτωση που οι Ιδιοκτήτες/Μελετητές
πρότειναν από δική τους πρωτοβουλία την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου ή επί μέρους στοιχείων τους
καθώς και μικρών επεκτάσεών τους στο στάδιο της αδειοδότησης της αποκατάστασής τους, το Τμήμα
Αρχαιοτήτων μπορούσε να εξετάσει κατά πόσον οι προτάσεις αυτές αλλοίωναν τον αυθεντικό χαρακτήρα κατά
τρόπο μη αποδεκτό, και τις λεπτομέρειες κατασκευής αυτών των στοιχείων. Σημειώνεται επίσης ότι στην
περίπτωση έγκρισης και αδειοδότησης τέτοιων μέτρων, η δαπάνη τους συνεξεταζόταν στο πλαίσιο των
ισχυουσών κρατικών χορηγιών και δεν προβλεπόταν ξεχωριστή οικονομική ενίσχυση για την υλοποίησή τους..
Οι Μελετητές/Ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των Αρχαίων Μνημείων
Β΄ Πίνακα, ή επαρκούς τεκμηρίωσης γιατί κάποιο Αρχαίο Μνημείο Β΄ Πίνακα θα πρέπει να εξαιρεθεί τέτοιων
μέτρων. Οι δε, αρμόδιες αρχές (Τμήμα Αρχαιοτήτων), θα εξετάζουν αυτές τις προτάσεις και στην περίπτωση που
αυτές δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα ή την εμφάνιση των οικοδομών κατά τρόπο μη αποδεκτό, θα επιτρέπεται
η υλοποίησή τους στο σύνολο, ή μέρους τους.

Εικόνα 10: Κοινοτικά Γραφεία σε
οικοδομές (Αρχαία Μνημεία) στα
Πέρα Ορεινής. Έχουν αποκατασταθεί
και λήφθηκαν μέτρα ενεργειακής
απόδοσης/αναβάθμισης από το
Τμήμα Αρχαιοτήτων © Ενεργειακό
Γραφείο Κύπρου
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Βλ. Κεφάλαιο 7.1
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Γειτνίαση με Αρχαία Μνημεία - Ελεγχόμενες Περιοχές
Σε οικοδομές ή τεμάχια που βρίσκονται μέσα σε Ελεγχόμενες Περιοχές ή κοντά σε Αρχαία Μνημεία δεν μπορεί να
γίνει καμία ανάπτυξη χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή βάσει του Περί
Αρχαιοτήτων Νόμου και της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο. Άδεια χρειάζεται ακόμα και για εργασίες
περιορισμένης κλίμακας, όπως χρωματισμός εξωτερικών όψεων, επισκευές στη στέγη ή στο μπαλκόνι και
συντήρηση/αντικατάσταση κουφωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται
στον οικείο Έπαρχο, Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση που πρέπει να
υποβάλουν.
Η άδεια παραχωρείται όταν εξασφαλιστεί η έγκριση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το οποίο ελέγχει την ανάπτυξη
όσον αφορά το ύψος και την εξωτερική εμφάνιση. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων δύναται να θέσει στην αίτηση για
ανάπτυξη τους όρους που κρίνει απαραίτητους για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού/δομημένου
περιβάλλοντος του Αρχαίου Μνημείου που βρίσκεται στην περιοχή της ανάπτυξης.
Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω κάποιες γενικές προδιαγραφές που αφορούν αναπτύξεις σε ελεγχόμενες
περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων:
[α]. οι νέες οικοδομές εκτός πυρήνα 36 θα πρέπει να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα κάθε οικισμού σε
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ότι αφορά τα ύψη, τους όγκους και χρωματισμούς, ώστε να εντάσσονται στο περιβάλλον και να μην
επηρεάζουν τα παρακείμενα μνημεία,
[β]. σε νέες οικοδομές εκτός πυρήνα να χρησιμοποιούνται παραδοσιακά τοπικά υλικά, μόνα τους ή σε
συνδυασμό με σύγχρονα, ουδέτερα υλικά όπως το μπετόν και το γυαλί, για να επιτυγχάνεται μια πιο
διακριτική παρουσία. Δεν επιτρέπονται υλικά που μιμούνται το ξύλο ή την πέτρα, ούτε πέτρα εκτός
περιοχής ή εισαγόμενη. Η χρήση χρωματισμών της περιοχής (χρώματα τοπικής πέτρας και χώματος) στις
εξωτερικές όψεις συνίσταται,
[γ]. οι νέες οικοδομές εντός πυρήνα θα πρέπει να ακολουθούν τα τοπικά πρότυπα σε ότι αφορά τη μορφή, τα
ύψη, τον αριθμό ορόφων, τους όγκους και τους χρωματισμούς, ώστε να εντάσσονται στο δομημένο
περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ανοίγματα ώστε η μορφή, θέση και διαστάσεις τους,
καθώς και η αναλογία πλήρους και κενού να είναι σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Οι όψεις
μπορούν να είναι πετρόκτιστες, πλινθόκτιστες ή κτισμένες με συνδυασμό παραδοσιακών και σύγχρονων
υλικών. Δεν επιτρέπεται να παραμείνει εμφανές τούβλο ή άλλο σύγχρονο οικοδομικό υλικό,
[δ]. οι προσθήκες/επεκτάσεις θα πρέπει να σέβονται και να εναρμονίζονται με την παραδοσιακή μορφολογία
και τυπολογία της υφιστάμενης οικοδομής. Συστήνεται να διαφοροποιούνται από αυτή με διακριτικό
τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται η εποχή τους, και να τοποθετούνται στο πίσω μέρος της οικοδομής και όχι
στις όψεις που βλέπουν στον δρόμο.

36

Ελεγχόμενη περιοχή ή γειτνίαση με Αρχαίο Μνημείο.
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7.2.3 Τουριστικά Καταλύματα σε Παραδοσιακές Οικοδομές
Το Υφυπουργείο Τουρισμού το οποίο από τον Ιανουάριο του 2019 αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού, εντάσσει ως τουριστικά καταλύματα, οικοδομές οι οποίες είναι Διατηρητέες, Αρχαία Μνημεία και
Παραδοσιακές, μετά από διεκπεραίωση της απαραίτητης διαδικασίας αδειοδότησης (Πολεοδομική Άδεια /
Συναίνεση, Άδεια Αλλαγής Χρήσης, Άδεια Οικοδομής Τελική Έγκριση και Άδεια Λειτουργίας ως Τουριστικό
Κατάλυμα), σύμφωνα με τον ‘Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών
Καταλυμάτων Νόμο του 2019 (34(I)/2019)’.
Στην περίπτωση που μια παραδοσιακή οικοδομή δεν είναι κηρυγμένη ως Διατηρητέα από το Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως, ή Αρχαίο Μνημείο Β΄ Πίνακα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τότε υποβάλλεται αίτηση από τους
ιδιοκτήτες στο Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο και τη χαρακτηρίζει ως Παραδοσιακή οικοδομή υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή είναι κτισμένη με παραδοσιακά υλικά και χωρίς επεκτάσεις και αλλοιώσεις. Οι τρεις πιο
πάνω περιπτώσεις οικοδομών (Διατηρητέα, Αρχαίο Μνημείο Β΄ Πίνακα και Παραδοσιακή οικοδομή), μπορούν να
ενταχθούν στο Υφυπουργείο Τουρισμού ως Τουριστικό Κατάλυμα σε Παραδοσιακή Οικοδομή, αφού
αποκατασταθούν και διαρρυθμιστούν κατάλληλα, οπόταν και εκδίδεται ακολούθως άδεια λειτουργίας από το
Υφυπουργείο σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς της κείμενης Νομοθεσίας και τους Γενικούς
Κανονισμούς.
Για τα Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα χρειάζεται πρώτα η έγκριση του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την αλλαγή χρήσης
και την αποκατάσταση ενός κτηρίου. Ακολούθως, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και για τις 3 περιπτώσεις
(Αρχαίο Μνημείο, Διατηρητέα οικοδομή και Παραδοσιακή του Υφυπουργείο Τουρισμού) εκδίδει Πολεοδομική
Άδεια αλλαγής χρήσης, αποκατάστασης/επιδιόρθωσης και αναδιαρρύθμισης για σκοπούς λειτουργίας ενός
κτηρίου ως Τουριστικό Κατάλυμα. Η Άδεια Οικοδομής για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις εκδίδεται είτε από τον
οικείο Δήμο είτε από την Επαρχιακή Διοίκηση της αντίστοιχης Επαρχίας, και η Άδεια Λειτουργίας εκδίδεται από το
Υφυπουργείο Τουρισμού. Το Υφυπουργείο αναφέρει ότι και για τις τρεις περιπτώσεις μέχρι το 2021 είχαν εγκριθεί
187 Μονάδες/1638 κλίνες [Γράφημα 1].

Σχέδιο Επιχορήγησης τουριστικών καταλυμάτων σε παραδοσιακές οικοδομές
Κονδύλια επιχορήγησης μέρους της δαπάνης αποκατάστασης/ανακαίνισης/μετατροπής σε τουριστικά
καταλύματα οικοδομών που βρίσκονται σε χωριά και είναι κηρυγμένες ως Παραδοσιακές από το ΥΤ, προνοούνται
από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Σχεδίου
Αγροτουρισμού 37 και αφορούν την ανάπτυξη της Υπαίθρου. Τα κονδύλια αυτά διαχειριζόταν το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως ως ο ενδιάμεσος φορέας. Στο πιο πάνω Σχέδιο περιλαμβάνεται, έμμεσα και όχι
ξεχωριστά, η χορηγία τυχόν ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων αυτών ενώ μέχρι και την τροποποίηση της
σχετικής νομοθεσίας (13/11/2020), δεν επιβάλλονταν τέτοια μέτρα με την προϋπόθεση ότι δεν γίνονταν
σημαντικές αλλαγές στο κέλυφος των οικοδομών.
3F
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη [Διαρκούσε μέχρι το 2020]. Το κείμενο του Οδηγού είναι διαθέσιμο
εδώ. Με τη νέα προγραμματική περίοδο [2021-2027], το Σχέδιο αυτό ενδέχεται να μεταβληθεί, ή να ακυρωθεί. Δεν είναι γνωστό επί της
παρούσης.
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Εικόνα 11: Ξενοδοχείο παραδοσιακού τύπου σε παραδοσιακή οικοδομή του
Υφυπουργείου Τουρισμού στην Καλαβασό. Έχει αποκατασταθεί και λήφθηκαν
μέτρα ενεργειακής απόδοσης/αναβάθμισης και εφαρμογή ηλιακών και
φωτοβολταϊκών © Αντωνία Θεοδοσίου
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Ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων σε παραδοσιακές οικοδομές
Η ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων σε παραδοσιακές οικοδομές καλύπτεται από την
αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας (13/11/2020) όπως αυτή περιγράφεται στις περιπτώσεις των Διατηρητέων
οικοδομών και Αρχαίων Μνημείων Β΄ Πίνακα. Δηλαδή και πάλι οφείλουν οι ιδιοκτήτες/μελετητές να υποβάλλουν
προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των παραδοσιακών οικοδομών ή επαρκούς τεκμηρίωσης γιατί μια
παραδοσιακή οικοδομή θα πρέπει να εξαιρεθεί τέτοιων μέτρων. Οι δε, αρμόδιες αρχές, θα εξετάζουν αυτές τις
προτάσεις και στην περίπτωση που αυτές δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα ή την εμφάνιση των οικοδομών κατά
τρόπο μη αποδεκτό θα επιτρέπεται η υλοποίησή τους στο σύνολο, ή μέρους τους. Ωστόσο, στην περίπτωση
παραδοσιακών οικοδομών που δεν είναι κηρυγμένες ως Διατηρητέες ή Αρχαία Μνημεία, η εξεύρεση λύσεων για
ενεργειακή αναβάθμιση, θεωρείται πιο ευέλικτη.

Εικόνα 12: Ξενοδοχείο παραδοσιακού τύπου σε
παραδοσιακή οικοδομή του Υφυπουργείου
Τουρισμού στη Λόφου © Μαρία Αχιλλέως
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8.1.

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για κτήρια αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς

Κατά τη διάρκεια του VIOLET, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που εντοπίσθηκε, ήταν η αβεβαιότητα ως προς
την ενεργειακή απόδοση των ΚΑΚ σε αντιπαραβολή με το σύνηθες, νεότερο κτηριακό απόθεμα, καθώς επίσης και
σε αντιπαραβολή ως προς τα νεόδμητα κτήρια, τα οποία καλούνται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης. Ενώ η ενσωμάτωση παθητικών στρατηγικών και η διαμόρφωσή τους βάσει των αρχών
του βιοκλιματικού σχεδιασμού τα καθιστά εμπειρικά αποδοτικότερα από το μέσο κτηριακό απόθεμα, η συνεισφορά
των χαρακτηριστικών αυτών δεν είχε ποσοτικοποιηθεί ως προς την ενεργειακή τους απόδοση. Παράλληλα,
καθώς η έκδοση ΠΕΑ δεν ήταν υποχρεωτική για τα Διατηρητέα κτήρια/Αρχαία Μνημεία πριν από την εφαρμογή
του Τροποποιητικού Νόμου, ακόμη και αν είχαν εφαρμοστεί οικειοθελώς μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια
αυτά, δεν συλλέγονταν πληροφορίες σχετικά με τον απόδοση των μέτρων που είχαν ληφθεί.
Επομένως, κρίθηκε απαραίτητο να αξιολογηθεί δειγματοληπτικά η ενεργειακή απόδοση των ΚΑΚ, βάσει της
υφιστάμενης Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου [ΜΥΕΑΚ], ώστε να διαφανεί κατά πόσο
τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας αποδίδουν, και αν ναι, σε τι βαθμό. Για την εξέταση της υφιστάμενης
ενεργειακής κατάστασης των παραδοσιακών κτηρίων στην Κύπρο, επιλέχθηκαν για την έκδοση ΠΕΑ σε πιλοτικό
στάδιο, 14 κτήρια διαφορετικής μορφολογίας από ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα.

Συγκεκριμένα, για την επιλογή των κτηρίων είχαν τεθεί τα πιο κάτω κριτήρια:
▪ γεωγραφική διασπορά των κτηρίων σε όλες τις κλιματικές ζώνες της Κύπρου [Εικόνες 13 και 14]
▪ συμπερίληψη δημόσιων κτηρίων και ιδιωτικών κτηρίων [διαφορετικές χρήσεις]
▪ συμπερίληψη κτηρίων διαφορετικού μεγέθους
▪ συμπερίληψη κηρυγμένων και μη κηρυγμένων κτηρίων
▪ συμπερίληψη κτηρίων που είχαν αποκατασταθεί και αποτυπωθεί
▪ συμπερίληψη κτηρίων τα οποία έχουν, ή δεν έχουν, εφαρμόσει μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης
▪ συμπερίληψη κτηρίων με διαφορετικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
▪ πρόθεση του ιδιοκτήτη να συνεργαστεί και να παρέχει πληροφορίες
▪ πρόθεση του υπευθύνου αρχιτέκτονα/μελετητή να συνεργαστεί και να παρέχει πληροφορίες
▪ να τελούν υπό καθεστώς διατήρησης ή να έχουν σημαντική αισθητική, ιστορική και πολιτιστική αξία

Στην τελική επιλογή συμπεριλαμβάνονταν πέντε κτήρια - κατοικίες που έχουν αποκατασταθεί λαμβάνοντας μέτρα
εξοικονόμησης ενέργειας, τρία κτήρια- κατοικίες που έχουν αποκατασταθεί χωρίς να έχει ληφθεί κανένα μέτρο
εξοικονόμησης ενέργειας, και έξι κτήρια άλλων χρήσεων από κατοικίες (μια βιβλιοθήκη, ένα μουσείο, ένα κτήριο
γραφείων Κοινοτικού Συμβουλίου, ένα νηπιαγωγείο, ένα ξενοδοχείο και μια Δημοτική Αγορά που μετατράπηκε σε
Δημοτικό πολυδύναμο κέντρο) τέσσερα από τα οποία έχουν εφαρμόσει μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον Πίνακα 1.
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Εικόνα 13: Οι μετεωρολογικές ζώνες όπως καθορίζονται στη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων. Η Κύπρος
διακρίνεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες. Οι κλιματικές ζώνες είναι απαραίτητο δεδομένο για υπολογιστική αξιολόγηση της ενεργειακής
απόδοσης του κτηρίου και ως εκ τούτου, είναι αυτά τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη συμμόρφωσης του κτηρίου με τη
μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ενέργειας όπως αυτή καθορίζεται στα ισχύοντα Διατάγματα. © Τεχνικός Οδηγός για τα κτήρια με
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, Υπηρεσία Ενέργειας, Δεκέμβριος 2015

Εικόνα 14: Περιοχές επιλεγμένων κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς για έκδοση ΠΕΑ στο πλαίσιο του έργου VIOLET. Με κόκκινο
χρώμα υποδεικνύονται τα κτήρια τα οποία εμπίπτουν στην Κατηγορία Α, με κίτρινο τα κτήρια στην Κατηγορία Β και με γαλάζιο, τα κτήρια
στην Κατηγορία Γ (βλ. Πίνακα 1) © Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου
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Πίνακας 1: Κτήρια που επιλέγηκαν στο πλαίσιο του έργου VIOLET για έκδοση ΠΕΑ βάσει της ισχύουσας ΜΥΕΑΚ κατά το 2019

Εμβαδόν
[τ.μ.]
Α Κατηγορία: κατοικίες - είτε επιδιορθωμένες είτε όχι - οι οποίες κατοικούνται ή χρησιμοποιούνται περιστασιακά και στις
οποίες δεν έχουν ληφθεί μέτρα ενεργειακής απόδοσης / αναβάθμισης

Α/Α

Κτήριο, περιοχή, κατάσταση διατήρησης

1.

Διατηρητέα διώροφη εξοχική κατοικία στα Λεύκαρα (επαρχία Λάρνακας) σε πολύ καλή κατάσταση.
Έχει αποκατασταθεί και εφαρμοστεί μέτρο ενεργειακής απόδοσης/αναβάθμισης με διπλά γυαλιά.

160

2.

Διατηρητέα διώροφη μόνιμη αστική κατοικία στους Αγίους Ομολογητές (Λευκωσία) σε πολύ καλή
κατάσταση (έλαβε βραβεία Europa Nostra και ICOMOS). Έχει αποκατασταθεί και δεν έχουν εφαρμοστεί
μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
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3.

Διατηρητέα διώροφη εξοχική κατοικία στην Άλωνα (επαρχία Λευκωσίας) σε πολύ καλή κατάσταση.
Έχει αποκατασταθεί και δεν έχουν εφαρμοστεί μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

76

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Β Κατηγορία: επιδιορθωμένες κατοικίες οι οποίες κατοικούνται ή χρησιμοποιούνται περιστασιακά και
στις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα ενεργειακής απόδοσης / αναβάθμισης
Διατηρητέα διώροφη εξοχική κατοικία στη Βάσα Κοιλανίου (επαρχία Λεμεσού). Έχει αποκατασταθεί
και λήφθηκαν μέτρα ενεργειακής απόδοσης/αναβάθμισης, όπως θερμομόνωση στην οροφή και διπλά
γυαλιά.
Διώροφη Διατηρητέα μόνιμη κατοικία στο Καϊμακλί με επέκταση (επαρχία Λευκωσίας). Έχει
αποκατασταθεί και λήφθηκαν μέτρα ενεργειακής απόδοσης/αναβάθμισης, όπως θερμομόνωση στην
οροφή και διπλά γυαλιά.
Διατηρητέα ισόγεια αστική κατοικία νεοκλασικού τύπου στον Άγιο Ανδρέα (Λευκωσία) σε μέτρια
κατάσταση διατήρησης. Βρίσκεται στο στάδιο της ολοκληρωμένης αποκατάστασης και εφαρμόζονται
μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης όπως θερμομόνωση στην οροφή, διπλά γυαλιά, συστήματα
φωτισμού και κλιματισμού και ηλιακοί συλλέκτες. Θα είναι μόνιμη κατοικία.
Δυο ισόγειες Διατηρητέες εξοχικές κατοικίες στις Πάνω Αρόδες (επαρχία Πάφου). Έχουν
αποκατασταθεί και λήφθηκαν μέτρα ενεργειακής απόδοσης/αναβάθμισης, όπως θερμομόνωση στην
οροφή, διπλά γυαλιά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συλλεκτών στο δώμα.
Δυο διώροφες κατοικίες (Αρχαία Μνημεία) στα Πέρα Ορεινής (επαρχία Λευκωσίας) σε πολύ καλή
κατάσταση. Λειτουργούν ως “τουριστικά καταλύματα σε παραδοσιακές οικοδομές" στο πλαίσιο του
σχετικού προγράμματος του Υφυπουργείου Τουρισμού. Έχουν αποκατασταθεί και έχει εφαρμοστεί
θερμομόνωση οροφής και ηλιακοί συλλέκτες.
Γ Κατηγορία: επιδιορθωμένα κτήρια άλλων χρήσεων τα οποία χρησιμοποιούνται
και στα οποία είτε έχουν ληφθεί μέτρα ενεργειακής απόδοσης / αναβάθμισης είτε όχι
Διατηρητέο ισόγειο κτήριο – Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Λευκωσία). Έχουν
αποκατασταθεί και έχει εφαρμοστεί μέτρο ενεργειακής απόδοσης/αναβάθμισης, τοποθετήθηκε
θερμομόνωση στην οροφή.
Επτά Διατηρητέες, εκ των οποίων οι έξι είναι ισόγειες και η μια είναι διώροφη. Λειτουργούν ως
Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνάσιου (Λευκωσία). Έχουν αποκατασταθεί και λήφθηκαν μέτρα
ενεργειακής απόδοσης/αναβάθμισης όπως θερμομονώσεις στην οροφή.
Διώροφες οικοδομές - Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα - Κοινοτικά Γραφεία στα Πέρα Ορεινής (επαρχία
Λευκωσίας). Έχουν αποκατασταθεί και λήφθηκαν μέτρα ενεργειακής απόδοσης/αναβάθμισης από το
Τμήμα Αρχαιοτήτων, όπως θερμομόνωση στην οροφή και δεύτερα εσωτερικά τζαμλίκια.
Νηπιαγωγείο της Σχολικής Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, σε διώροφη
Διατηρητέα οικοδομή με επέκταση (Λευκωσίας). Λήφθηκαν μέτρα ενεργειακής
απόδοσης/αναβάθμισης όπως θερμομόνωση στην οροφή και τα μεσοπατώματα, εγκατάσταση
ηλιακών συλλεκτών, διπλά γυαλιά και σύστημα κλιματισμού/θέρμανσης.
Ξενοδοχείο σε παραδοσιακή οικοδομή, Υφυπουργείο Τουρισμού στην Καλαβασό (επαρχία Λάρνακας).
Έχει αποκατασταθεί και λήφθηκαν μέτρα ενεργειακής απόδοσης/αναβάθμισης όπως εφαρμογή
ηλιακών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών, μηχανολογικό σύστημα κλιματισμού και θερμομόνωση
στην οροφή και τα μεσοπατώματα.
Πολυδύναμο Κέντρο σε παραδοσιακή οικοδομή – πρώην Δημοτική Αγορά στην Παλλουριώτισσα. Σύμμικτη
κατασκευή από πέτρα και σκυρόδεμα (Λευκωσία). Δεν λήφθηκαν μέτρα ενεργειακής απόδοσης, μόνο
θερμομόνωση οροφής και διπλά παράθυρα στην αίθουσα εκδηλώσεων (μέρος του κτηρίου).
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Παράλληλα, με τη δράση αυτή, εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν σημεία στην ισχύουσα ΜΥΕΑΚ τα οποία
ενδεχομένως να επηρεάζουν την κατάταξη των παραδοσιακών/ιστορικών κτηρίων στα ΠΕΑ. Το βήμα αυτό
σηματοδότησε την αρχή για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των
παραδοσιακών/ιστορικών κτηρίων της Κύπρου, ανάλογα με τα κατασκευαστικά τους στοιχεία, την περιοχή που
βρίσκονται, και τη χρήση τους. Η βάση αυτή αναμένεται να εμπλουτιστεί σημαντικά με την αλλαγή της υφιστάμενης
νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση (βλ. Κεφάλαιο 7.1).

Από την πιο πάνω διαδικασία προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, στη βάση των οποίων υλοποιήθηκε το
εγχειρίδιο αυτό. Ταυτοχρόνως, η διαδικασία αυτή αποκάλυψε ένα μεγάλο ποσοστό ελλείψεων/περιορισμών οι
οποίοι αφορούσαν τα εξής:
▪ η μη αξιολόγηση των βιοκλιματικών στοιχείων και των παθητικών στρατηγικών που χαρακτηρίζει την
πλειοψηφία των παραδοσιακών κτηρίων στην παρούσα ΜΥΕΑΚ (έλλειψη ποιοτικής αξιολόγησης έναντι
της ποσοτικής),
▪ η χρήση μηνιαίου βήματος υπολογισμού (κλιματολογικών δεδομένων) αντί ωριαίου στη μεθοδολογία
ενεργειακής απόδοσης, δεν δίνει τη δυνατότητα για αξιολόγηση του ημερήσιου προφίλ που είναι
σημαντικό στα παραδοσιακά κτήρια αφού εκεί εμπερικλείονται τα θετικά στοιχεία του βιοκλιματικού
σχεδιασμού, όπως η θερμοχωρητικότητα και η χρονική υστέρηση, τα οποία δρουν ως ένα βαθμό ως
‘θερμομονωτικά’ στοιχεία για τα παραδοσιακά κτήρια,
▪ η γενική έλλειψη επαρκών στοιχείων για τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών υλικών, ειδικά για τα
πετρώματα και τις τοιχοποιίες,
▪ η έλλειψη επαρκών στοιχείων για τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών υλικών, ειδικά για τα
πετρώματα και τις τοιχοποιίες στον οδηγό θερμομόνωσης – Η σύγκριση των χαρακτηριστικών των
παραδοσιακών υλικών που απορρέουν από την έρευνα και αυτών που συμπεριλαμβάνονται στον οδηγό
θερμομόνωσης μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα καθώς αποκλίνουν σημαντικά σε κάποιες
περιπτώσεις,
▪ η διαφορετική ονοματολογία και κατηγοριοποίηση, ιδιαίτερα των πετρωμάτων, στον Οδηγό
Θερμομόνωσης από ότι στην αρχιτεκτονική ορολογία και στα δημοσιευμένα αποτελέσματα έρευνας στο
πεδίο αυτό,
▪ η σημαντικά διαφορετική απόδοση των παραδοσιακών υλικών σε υγρές και ξηρές συνθήκες (εύρος
τιμών),
▪ η έλλειψη πιστοποιημένων προϊόντων με στοιχεία σε τυπικές συνθήκες (π.χ. από κατασκευαστές
ωμόπλινθων),
▪ η έλλειψη επαρκούς τεχνογνωσίας από τους μελετητές ώστε να επιλεχθούν τα σωστά υλικά και τα
αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους για εισαγωγή στο εργαλείο υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης,
▪ η έλλειψη στοιχείων για την κατασκευή ολόκληρου ή μέρους του κελύφους (π.χ. διπλή παρειά
πετρωμάτων στην τοιχοποιία με υλικό πλήρωσης στο κέντρο που δεν είναι γνωστό).

Το 2ο στάδιο της διαδικασίας αφορούσε την αξιολόγηση των κατασκευαστικών υλικών βάσει τοπικών
χαρακτηρισμών/μετρήσεων και όχι βάσει του Οδηγού Θερμομόνωσης και την επανέκδοση ανεπίσημων ΠΕΑ για
την αξιολόγηση αυτών των παραμέτρων στην ολική ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Συγκεκριμένα,
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από τον Πίνακα στο Παράρτημα Β, τα οποία αφορούν αξιολογήσεις του Τμήματος
Γεωλογικής Επισκόπησης (Εικόνα 15) αλλά και του Εργαστήριου Χαρακτηρισμού Παραδοσιακών Υλικών
"ΛΗΔΡΑ" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου (Εικόνα
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16), έγιναν ξανά οι υπολογισμοί για ΠΕΑ. Τα νέα αυτά ΠΕΑ περιλαμβάνονται στον Πίνακα στο Παράρτημα Γ, και
όπως διαφαίνεται δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες μεταβολές, έστω και αν οι συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας
(λ) των πετρωμάτων, των βασικότερων δηλαδή χαρακτηριστικών του κελύφους των παραδοσιακών κτηρίων,
έχει υπολογιστεί σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και στο 1/5 αυτού που αναγράφεται στον Οδηγό Θερμομόνωσης.

Εικόνα 15: Θερμική αγωγιμότητα πετρωμάτων ανάλογα των
γεωλογικών σχηματισμών στην Κύπρο, σύμφωνα με τις μετρήσεις του
Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης © Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης,
‘Διερεύνηση και καθορισμός γεωθερμικών παραμέτρων του εδάφους
της Κύπρου, για τη δημιουργία του Γεωθερμικού χάρτη του νησιού, 2012
- 2014’.
Διαθέσιμο: https://bit.ly/3izcDSD

Εικόνα 16: Αποτελέσματα Μετρήσεων για τους
συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας (λ) σε συνάρτηση
με την ειδική θερμοχωρητικότητα (cp) βασικών
πετρωμάτων της Κύπρου © Φιλοκύπρου, Μ., Μιχαήλ,
Α., Θραβάλου, Σ., & Ηρακλέους, Χ. (2014). Η
βιοκλιματική διάσταση της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής της Κύπρου. Ερευνητικό Πρόγραμμα
BIOVERNACULAR [σελ. 45].
Διαθέσιμο: https://bit.ly/3pI2tAE

Από αυτό καταλήγουμε στο ότι υπάρχει αναγκαιότητα για αλλαγή και προσαρμογή της υφιστάμενης μεθοδολογίας
για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των παραδοσιακών κτηρίων, βάσει της οποίας θα
θεσπίζονται οι αντίστοιχες πολιτικές. Στην παρούσα φάση, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη ΜΥΕΑΚ,
επομένως ένα εκδιδόμενο ΠΕΑ, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό της εκτιμώμενης κατανάλωσης
ενέργειας για τα ΚΑΚ.

49

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αφορούσε την αξιολόγηση επιπρόσθετων σεναρίων για την ενεργειακή
απόδοση επιλεγμένων κτηρίων από τον πιο πάνω κατάλογο (όσα κτήρια είχαν λάβει μέτρα ενεργειακής απόδοσης).
Συγκεκριμένα, μετά και από τα επίσημα ΠΕΑ που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του έργου VIOLET, το Ενεργειακό
Γραφείο Κύπρου προχώρησε στην αξιολόγηση επιπρόσθετων σεναρίων ενεργειακής απόδοσης για τα υπό εξέταση
κτήρια, ώστε να διαφανεί ο αντίκτυπος των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και το περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης
αφού αυτό δεν είχε εξεταστεί προηγουμένως.
Ενδεικτικά σενάρια που είχαν αξιολογηθεί κατά περίπτωση σε κάθε κτήριο ήταν η μη εφαρμογή θερμομόνωσης
οροφής, η μη τοποθέτηση δεύτερης σειράς τζαμλικιών με διπλά γυαλιά ή η αντικατάσταση υφιστάμενων μονών
γυαλιών με διπλά γυαλιά με διάκενο, η επιλογή φωτιστικών που δεν ήταν φωτοδιόδοι [LED], η περίπτωση που
είχαν εγκατασταθεί διαφορετικού τύπου συστήματα θέρμανσης/ψύξης (μονάδες κλιματισμού) 38 και η μη εφαρμογή
περισσότερων από του ενός μέτρου (συνδυαστικό σενάριο).
34F

Από τις πιο πάνω αξιολογήσεις διαφαίνεται πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί στα κτήρια αυτά, έχουν σημαντικό
αντίκτυπο, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η διαφορά άγγιζε και τις δυο κατηγορίες στο ΠΕΑ. Τα αποτελέσματα
των ‘αντίστροφων’ σεναρίων παρουσιάζονται στους Πίνακες 2-9. Αξίζει να σημειωθεί πως η Κατηγορία Γ
θεωρείται πάνω από το μέσο όρο της πλειοψηφίας του υφιστάμενου εθνικού κτηριακού αποθέματος το οποίο
κυμαίνεται μεταξύ της Δ και Ε κατηγορίας 39.
35F

Σημειώνεται επίσης πως τα πιο κάτω αποτελέσματα είναι ενδεικτικά και παρουσιάζονται για σκοπούς σύγκρισης,
καθώς στην πραγματικότητα η ενεργειακή απόδοση κτηρίου εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες όπως
το μικρόκλιμα, η χρήση, και οι χρήστες του κτηρίου. Τέλος επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα εμπεριέχουν
κάποιους περιορισμούς, καθώς στην υφιστάμενη ΜΥΕΑΚ δεν προσμετρούνται κάποια στοιχεία που παρουσιάζουν
τα ΚΑΚ και τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων αυτών. Στα στοιχεία
αυτά περιλαμβάνονται η μεγάλη θερμική μάζα (πέτρινες τοιχοποιίες) λόγω της οποίας διατηρούνται οι εσωτερικές
θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της μέρας, ο φυσικός αερισμός, η σκίαση κ.α. .

Επομένως, προτού καθοριστούν αυτοί οι παράμετροι στη ΜΥΕΑΚ, ή προτού να γίνει ποιοτική αξιολόγησή τους,
είναι σημαντικό να μη λαμβάνονται αποφάσεις για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που βασίζονται μόνο στις
ενδείξεις του ΠΕΑ, καθώς αυτή η πρακτική μπορεί να λειτουργήσει καταστρεπτικά ως προς το ίδιο το ΚΑΚ. Είναι
δηλαδή σημαντικό όπως το ΠΕΑ να αξιοποιηθεί μόνο ως εργαλείο σύγκρισης για το τι θα γινόταν αν δεν
λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα, αντί του να συγκριθεί με ένα τυπικό κτήριο αναφοράς ή με ένα νεόδμητο κτήριο.

38

Σημειώνεται ότι βάσει της υφιστάμενης ΜΥΕΑΚ (Παράρτημα Ζ), αν δεν υπάρχουν στοιχεία για την εποχιακή απόδοση του συστήματος
χρησιμοποιούνται ενδεικτικές προκαθορισμένες τιμές. Επομένως, για την έκδοση του επίσημου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης των
δύο κτηρίων είχαν χρησιμοποιηθεί οι προκαθορισμένες τιμές, ενώ το Σενάριο 5 εξετάζει την περίπτωση που τα κλιματιστικά που
τοποθετούνται είναι υψηλής απόδοσης, όπως είναι και το αναμενόμενο. Επομένως τα αποτελέσματα του Σεναρίου 5, είναι πιο κοντά στην
επικείμενη ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.
39
‘Κτιριακό απόθεμα της Κύπρου, Υφιστάμενη κατάσταση, τάσεις και προοπτικές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης’, Ενεργειακό
Γραφείο Κύπρου (2021). Διαθέσιμο εδώ.
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Πίνακας 2: Κατοικία Καϊμακλί, Λευκωσία (Β2)

Σενάριο

Περιγραφή

Κατανάλωση
ενέργειας
kWh/m2/year

Κατηγορία ΠΕΑ

Εξοικονόμηση
kWh/m2/year
(ποσοστιαία
διαφορά)

-

Υφιστάμενο ΠΕΑ

322

Δ

Δ/Ε

1.

Χωρίς θερμομόνωση στην οροφή και στο
εκτεθειμένο δάπεδο

394

Ε

- 72 (-22%)

2.

Με μονά υαλοστάσια

379

Ε

-57 (-18%)

3.

Χωρίς θερμομονωτικό τούβλο

338

Ε

-16 (-5%)

4.

Συνδυασμός [1], [2], [3]

455

Ζ

-133 (-41%)

Πίνακας 3: Κατοικία Άγιος Αντρέας, Λευκωσία (Β3)

Σενάριο

Περιγραφή

Κατανάλωση
ενέργειας
kWh/m2/year

Κατηγορία ΠΕΑ

Εξοικονόμηση
kWh/m2/year
(ποσοστιαία
διαφορά)

-

Υφιστάμενο ΠΕΑ (τυπικά συστήματα)

344

Γ

Δ/Ε

1.

Με συστήματα ψηλής απόδοσης

218

Β

+126 (+37%)

2.

Χωρίς θερμομόνωση στην οροφή

483

Δ

-139 (-40%)

Πίνακας 4: Κατοικία 1 Πάνω Αρόδες, Πάφος (Β4α)

Σενάριο

Περιγραφή

Κατανάλωση
ενέργειας
kWh/m2/year

Κατηγορία ΠΕΑ

Εξοικονόμηση
kWh/m2/year
(ποσοστιαία
διαφορά)

-

Υφιστάμενο ΠΕΑ

187

Γ

Δ/Ε

1.

Χωρίς θερμομόνωση στην οροφή

231

Δ

-44 (-23.5%)

2.

Με μονά υαλοστάσια

224

Δ

-37 (-20%)

3.

Χωρίς φωτοβολταϊκά

326

Ε

-139 (-74%)

4.

Χωρίς ηλιακά πλαίσια

210

Δ

-23 (-12%)

5.

Συνδυασμός [1], [2], [3, [4]

431

H

-244
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Πίνακας 5: Κατοικία 2 Πάνω Αρόδες, Πάφος (Β4β)

Σενάριο

Περιγραφή

Κατανάλωση
ενέργειας
kWh/m2/year

Κατηγορία ΠΕΑ

Εξοικονόμηση
kWh/m2/year
(ποσοστιαία
διαφορά)

-

Υφιστάμενο ΠΕΑ

176

Γ

Δ/Ε

1.

Χωρίς θερμομόνωση στην οροφή

224

Δ

-48 (-27%)

2.

Με μονά υαλοστάσια

201

Δ

-25 (-14%)

3.

Χωρίς φωτοβολταϊκά

254

Δ

-78 (-44%)

4.

Χωρίς ηλιακά πλαίσια

193

Γ

-17 (-10%)

5.

Συνδυασμός [1], [2], [3, [4]

346

Ζ

-170

Πίνακας 6: Κοινοτικά Γραφεία 1 Πέρα Ορεινής, Λευκωσία (Γ3α)

Σενάριο

Περιγραφή

Κατανάλωση
ενέργειας
kWh/m2/year

Κατηγορία ΠΕΑ

Εξοικονόμηση
kWh/m2/year
(ποσοστιαία
διαφορά)

-

Υφιστάμενο ΠΕΑ (τυπικά συστήματα)

482

Γ

Δ/Ε

1.

Χωρίς θερμομόνωση στην οροφή

677

Δ

-195 (-40%)

495

Γ

-13 (-3%)

525

Δ

-43 (-9%)

2.
3.

Χωρίς 2η σειρά κουφωμάτων με διπλό
υαλοστάσιο
Χωρίς λαμπτήρες LED (με λαμπτήρες
φθορισμού)

4.

Με συστήματα ψηλής απόδοσης

291

Β

+191 (40%)

5.

Συνδυασμός [1], [2]

690

Δ

-208 (-43%)

Σημ. για τα σενάριο 2: Το ποσοστό των υαλοστασίων είναι περίπου 4.5% του εκτεθειμένου κελύφους (τοιχοποιία)
[12 τ.μ./270τ.μ.], για αυτό δεν παρουσιάζονται μεγάλες μεταβολές
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Πίνακας 7: Κοινοτικά Γραφεία 2 - Βιβλιοθήκη Πέρα Ορεινής, Λευκωσία (Γ3β)

Σενάριο

Περιγραφή

Κατανάλωση
ενέργειας
kWh/m2/year

Κατηγορία ΠΕΑ

Εξοικονόμηση
kWh/m2/year
(ποσοστιαία
διαφορά)

-

Υφιστάμενο ΠΕΑ (τυπικά συστήματα)

655

Δ

Δ/Ε

1.

Χωρίς θερμομόνωση στην οροφή

793

E

-138 (-21%)

680

Δ

-25 (4%)

682

Δ

-27 (-4%)

2.
3.

Χωρίς 2η σειρά κουφωμάτων με διπλό
υαλοστάσιο
Χωρίς λαμπτήρες LED (με λαμπτήρες
φθορισμού)

4.

Με συστήματα ψηλής απόδοσης

324

Β

331 (51%)

5.

Συνδυασμός [1], [2]

817

E

-162 (-25%)

Κατανάλωση
ενέργειας
kWh/m2/year

Κατηγορία ΠΕΑ

Εξοικονόμηση
kWh/m2/year
(ποσοστιαία
διαφορά)

Πίνακας 8: Νηπιαγωγείο Λευκωσία (Γ4)

Σενάριο

Περιγραφή

-

Υφιστάμενο ΠΕΑ

237

Δ

Δ/Ε

1.

Με μονά υαλοστάσια

250

Δ

-13 (-5.5%)

2.

Χωρίς ηλιακά πλαίσια

245

Δ

-8 (3%)

Πίνακας 9: Τουριστικό Κατάλυμα Καλαβασός, Λάρνακα (Γ5)

Σενάριο

Περιγραφή

Κατανάλωση
ενέργειας
kWh/m2/year

Κατηγορία ΠΕΑ

Εξοικονόμηση
kWh/m2/year
(ποσοστιαία
διαφορά)

-

Υφιστάμενο ΠΕΑ

716

Γ

Δ/Ε

1.

Με μονά υαλοστάσια

735

Δ

-19 (-3%)

2.

Χωρίς ηλιακά πλαίσια

789

Δ

-73 (10%)
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8.2 Μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης για τα κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Στο πλαίσιο της αποκατάστασης ή ανακαίνισης ΚΑΚ, είτε αυτές είναι κηρυγμένες ως Διατηρητέες, Αρχαία Μνημεία
Β΄ Πίνακα, Παραδοσιακές του ΥΤ, είτε είναι ιστορικές/παραδοσιακές οικοδομές χωρίς καθεστώς χαρακτηρισμού
κήρυξης, μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα ενεργειακής μερικής ή ολικής αναβάθμισής τους κατόπιν σχετικού
προβληματισμού, τεκμηρίωσης και μελέτης.
Οι Σύμβουλοι του Έργου χρειάζεται να αποτελούν διεπιστημονική ομάδα η οποία κατά το στάδιο της μελέτης
καλείται να συνεργαστεί και διαβουλευτεί με τις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης έτσι ώστε να συνεξεταστούν και
συμφωνηθούν μέθοδοι επέμβασης μερικής ή ολικής ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτηρίου με τρόπο που να
μην αλλοιώνεται κατά τρόπο μη αποδεκτό ο χαρακτήρας και η ιστορική/παραδοσιακή του φυσιογνωμία. Οι
αποφάσεις θα πρέπει να γίνονται κατά περίπτωση εφόσον κάθε κτήριο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και
λεπτομέρειες και έτσι οι δυνατότητες και λεπτομέρειες εφαρμογής μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης θα
διαφέρουν. Λαμβάνοντας το προαναφερόμενο υπόψη, έπεται ότι μέτρα τα οποία τυχόν να εφαρμόζονται σε ένα
κτήριο δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως λύση για όλες τις περιπτώσεις. Παράλληλα, τονίζεται πως προτού
υλοποιηθεί οποιοδήποτε μέτρο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η οικοδομή είναι στατικά
επαρκής.

Εικόνα 17: Απόσπασμα από το ενημερωτικό βίντεο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργο VIOLET για την ενεργειακή αναβάθμιση
των κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς © Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Τα δομικά μέρη ενός ιστορικού κτηρίου τα οποία χρήζουν μελέτης αναφορικά με τις δυνατότητες παρέμβασης
ενεργειακής αναβάθμισής τους, είναι τα ίδια με μια νεότερη οικοδομή. Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται μια απόπειρα
επιγραμματικής ανάλυσης των μερών ενός ιστορικού κτηρίου που μπορούν να εξετάζονται όσον αφορά την
ενεργειακή τους αναβάθμιση.
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8.2.1 Κέλυφος κτηρίου
[α]. Τοιχοποιίες
Κατά το στάδιο της διαμόρφωσης προτάσεων ενδεχόμενης ενεργειακής αναβάθμισης της τοιχοποιίας, θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες οι οποίες είναι ενσωματωμένες στην τοιχοποιία,
η θέση των πορτοπαραθύρων στα ανοίγματα, τυχόν ύπαρξη περίθυρων και πλαισίων παραθύρων από ξύλο ή
πέτρα, γωνιόλιθοι, βάσεις από ισόδομη πέτρα, γείσα, περίμετρος τοιχοποιίας κάτω από το καρκάνι κλπ.

Λιθοδομή/οπτοπλινθοδομή εξωτερικά και
εσωτερικά εμφανής: Σε αυτή την περίπτωση
δεν μπορεί να εφαρμοστεί μέτρο βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης είτε στη δομή της
λιθοδομής είτε σε επαφή με αυτήν γιατί είναι
θεμιτό αυτή να παραμένει εμφανής και όσο το
δυνατό αυθεντική. Στην περίπτωση όμως που η
αρχιτεκτονική λύση αναδιαρρύθμισης και
επέκτασης μιας οικοδομής το ευνοεί, θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν είτε χώροι
επεκτάσεων εξωτερικά της οικοδομής οι οποίοι
να είναι σχεδιασμένοι ενεργειακά αποδοτικοί,
είτε εσωτερικοί ενδιάμεσοι μεταβατικοί χώροι
οι οποίοι να βοηθούν την ενεργειακή απόδοση
των πιο μέσα χώρων. Αυτή η λύση απαιτεί
βέβαια την ύπαρξη μεγαλύτερων ενιαίων
εσωτερικών χώρων στη διατηρητέα οικοδομή.
Λιθοδομή/οπτοπλινθοδομή
εξωτερικά
εμφανής, εσωτερικά επιχρισμένη: Στην
εξωτερική πλευρά όπου η λιθοδομή είναι
εμφανής, δεν μπορεί να εφαρμοστεί μέτρο
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης είτε
στην ίδια τη δομή της λιθοδομής, είτε σε
επαφή με αυτή γιατί είναι θεμιτό να παραμένει
εμφανής και όσο το δυνατό αυθεντική. Στην
περίπτωση όμως που η λύση το ευνοεί, θα
μπορούσαν να προταθούν χώροι επεκτάσεων
εξωτερικά της οικοδομής οι οποίοι να είναι
σχεδιασμένοι ενεργειακά αποδοτικοί. Στην
εσωτερική πλευρά που η λιθοδομή είναι
επιχρισμένη, και στην περίπτωση που είναι
λείο το επίχρισμα, εναπόκειται στην αρμόδια
αρχή να κρίνει κατά πόσον θα επιτρεπόταν η
εφαρμογή θερμομόνωσης με τελική

Εικόνα 18: Κτήρια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας με εξωτερικά
εμφανή λιθοδομή © Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου
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επιφάνεια λείο επίχρισμα, είτε με τελική επιφάνεια γυψοσανίδες και σπάτουλα. Υπάρχουν επίσης και άλλα
ενεργειακά αποδοτικά επιχρίσματα 40 καθώς και νανο-τροποποιημένα επιχρίσματα, για τα οποία θα πρέπει να
διερευνηθεί περεταίρω ο βαθμός της ενεργειακής τους απόδοσης, κατά πόσο η τελική τους επιφάνεια συνάδει και
είναι συμβατή με τα παραδοσιακά υλικά και κατά πόσο αυτά θα εγκρίνονταν από τις αρμόδιες αρχές. Άλλη λύση,
είναι η δημιουργία εσωτερικών ενδιάμεσων μεταβατικών χώρων οι οποίοι να βοηθούν τη θερμική απόδοση των
πιο μέσα χώρων. Αυτή η λύση απαιτεί βέβαια την ύπαρξη μεγαλύτερων ενιαίων εσωτερικών χώρων στη
διατηρητέα οικοδομή.
36F

Εικόνα 19: Διατηρητέα κατοικία στον Άγιο Δομέτιο. Στην προέκταση των καμάρων δημιουργήθηκε νέα καλυμμένη βεράντα με γυάλινες,
συρόμενες πόρτες δημιουργώντας έτσι μια νέα ζώνη μεταξύ εξωτερικού περιβάλλοντος και εσωτερικής τοιχοποιίας (μεταβατικός
χώρος) © Αρχιτέκτονας: Κάριν Γεωργιάδου Φωτο: Χρίστος Παπαντωνίου. Πηγή: https://bit.ly/3nKS32C

Λιθοδομή/οπτοπλινθοδομή/ωμοπλινθοδομή εξωτερικά και εσωτερικά επιχρισμένη: Σε αυτές τις περιπτώσεις και
όπου είναι λείο το επίχρισμα, εναπόκειται στην αρμόδια αρχή να κρίνει κατά πόσον θα επιτρεπόταν η εφαρμογή
εξωτερικής ή/και εσωτερικής επένδυσης/θερμομόνωσης με τελική επιφάνεια λείο επίχρισμα, είτε με τελική

40

«Η ενίσχυση της θερμικής συμπεριφοράς των παραδοσιακών οικοδομών μπορεί να επιτευχθεί, στις περιπτώσεις επιχρισμένης
τοιχοποιίας, με τη χρήση κατάλληλων επιχρισμάτων με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Η χρήση, σε εξωτερικές επιφάνειες,
επιχρισμάτων ασβέστη με κατάλληλες θερμοχημικές ιδιότητες εξασφαλίζει τη βελτίωση των θερμομονωτικών χαρακτηριστικών της
τοιχοποιίας και κατ’ επέκταση και της ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών οικοδομών. Σε εσωτερικές επιφάνειες προτείνεται η
χρήση επιχρισμάτων με βάση τον γύψο, λόγω της συμβατότητάς τους με τα παραδοσιακά υλικά και ιδιαίτερα με τον ωμόπλινθο.»
Απόσπασμα από: ‘Η βιοκλιματική διάσταση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Κύπρου’, 2014, σσ 54 - Διαθέσιμο:
https://bit.ly/3pI2tAE
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επιφάνεια γυψοσανίδες και σπάτουλα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν αρχιτεκτονικά
διακοσμητικά περίτεχνα στοιχεία περίθυρων, πλαισίων παράθυρων, γείσων, γωνιόλιθων (από ξύλο, πέτρα, γύψο
ή με άλλα υλικά). Θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στις περιπτώσεις που η οικοδομή εφάπτεται δρόμου ή
πεζοδρομίου, να μην γίνεται πρόταση επένδυσης η οποία να επενέβαινε σε δημόσιο χώρο. Υπάρχουν και άλλα
ενεργειακά αποδοτικά επιχρίσματα καθώς και νανο-τροποποιημένα επιχρίσματα τα οποία θα πρέπει να
διερευνηθούν περεταίρω όσον αφορά τον βαθμό της ενεργειακής τους απόδοσης, την τελική τους επιφάνεια κατά
πόσο αυτή συνάδει ή/και είναι συμβατή με τα παραδοσιακά υλικά και κατά πόσον αυτά εγκρίνονται από τις
αρμόδιες αρχές. Άλλη λύση, είναι η δημιουργία εξωτερικών, ενεργητικά αποδοτικών επεκτάσεων, είτε
δημιουργίας εσωτερικών ενδιάμεσων μεταβατικών χώρων οι οποίοι να βοηθούν τη θερμική απόδοση των χώρων
ενδότερα. Αυτή η λύση απαιτεί βέβαια την ύπαρξη μεγαλύτερων ενιαίων εσωτερικών χώρων στη διατηρητέα
οικοδομή.

Λιθοδομή/οπτοπλινθοδομή εξωτερικά
επιχρισμένη, εσωτερικά εμφανής: Σε
αυτές τις περιπτώσεις και όπου είναι λείο
το εξωτερικό επίχρισμα, εναπόκειται στην
αρμόδια αρχή να κρίνει κατά πόσον θα
επιτρεπόταν η εφαρμογή εξωτερικής
θερμομονωτικής επένδυσης με τελική
επιφάνεια λείο επίχρισμα, είτε με τελική
επιφάνεια γυψοσανίδες και σπάτουλα.
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου
υπάρχουν αρχιτεκτονικά διακοσμητικά
περίτεχνα στοιχεία περίθυρων, πλαισίων
παράθυρων, γείσων, γωνιόλιθων (από
ξύλο, πέτρα, γύψο ή με άλλα υλικά). Θα
πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στις
περιπτώσεις που η οικοδομή εφάπτεται
δρόμου ή πεζοδρομίου, να μην γίνεται
πρόταση επένδυσης η οποία να
επενέβαινε σε δημόσιο χώρο. Υπάρχουν
και άλλα ενεργειακά αποδοτικά
επιχρίσματα
καθώς
και
νανοτροποποιημένα επιχρίσματα τα οποία θα
πρέπει να διερευνηθούν περεταίρω όσον
αφορά τον βαθμό της ενεργειακής τους
απόδοσης, την τελική τους επιφάνεια
κατά πόσο αυτή συνάδει ή/και είναι
συμβατή με τα παραδοσιακά υλικά και
κατά πόσον αυτά εγκρίνονται από τις
αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά την
εσωτερική εμφανή λιθοδομή, δεν μπορεί
να εφαρμοστεί μέτρο βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης είτε στη δομή της

Εικόνα 20: Οικοδομή με εσωτερικά εμφανή λιθοδομή © Αντωνία Θεοδοσίου
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λιθοδομής είτε σε επαφή με αυτήν γιατί είναι θεμιτό αυτή να παραμένει εμφανής και όσο το δυνατό αυθεντική. Στην
περίπτωση όμως που η αρχιτεκτονική λύση αναδιαρρύθμισης και επέκτασης μιας οικοδομής το ευνοεί, θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν εσωτερικοί ενδιάμεσοι μεταβατικοί χώροι οι οποίοι να βοηθούν τη θερμική απόδοση
των πιο μέσα χώρων. Αυτή η λύση απαιτεί βέβαια την ύπαρξη μεγαλύτερων ενιαίων εσωτερικών χώρων στη
διατηρητέα οικοδομή. Άλλη λύση, είναι η δημιουργία εξωτερικών, ενεργητικά αποδοτικών επεκτάσεων, οι οποίοι
να βοηθούν την ενεργειακή απόδοση των πιο μέσα χώρων.
Τολμάς/Τσατμάς/Μπαγδαντί εσωτερικά εξωτερικά επιχρισμένος: Στην περίπτωση τολμά, και ειδικά αυτού που
αποτελεί το εξωτερικό κέλυφος κιοσκιών/σαχνισιών, λαμβάνοντας και υπόψη ότι το πάχος της κατασκευής ενός
τολμά είναι μικρό (γύρω στα 8εκ.) και επειδή το επίχρισμα στην επιφάνειά του είναι συνήθως ομαλό και λείο, είναι
δυνατό να εφαρμοστούν μέτρα θερμομόνωσης είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, όπως θερμομονωτικά επιχρίσματα
(με νανο-τροποποιημένα επιχρίσματα ή άλλα υλικά), ή άλλη θερμομονωτική επένδυση με τελικό λείο επίχρισμα ή
επένδυση με γυψοσανίδες και εγκιβωτισμένη θερμομόνωση.

Εικόνα 21: Κτήριο στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας με τολμάς (μπαγδαντί) κατά τη φάση αποκατάστασης του © Αντωνία
Θεοδοσίου
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Λιθοδομή σε υπόγειο ή ημιυπόγειο επιχρισμένη εσωτερικά: Στην περίπτωση αυτή, όπου εσωτερικά η τοιχοποιία
είναι επιχρισμένη και το αυθεντικό επίχρισμα είναι ομαλό, όπου δηλαδή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
παρουσίασης της υφής της από κάτω τοιχοποιίας, θα μπορούσε να εξεταστεί από τους μελετητές και τις αρμόδιες
Αρχές, η εφαρμογή εσωτερικά, ενεργειακά αποδοτικής, επένδυσης η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τη διαπνοή
της τοιχοποιίας για αποφυγή της δημιουργίας υγρασιών. Ωστόσο, λόγω του ότι οι θερμοκρασία στο φυσικό έδαφος
παραμένει σχεδόν σταθερή όλο το έτος χωρίς έντονες διακυμάνσεις, λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικότητας
των υλικών του υπεδάφους, οι υπόγειοι/ημιυπόγειοι χώροι αναμένεται να έχουν επίσης σταθερές θερμοκρασίες,
ανεξάρτητα των εξωτερικών κλιματολογικών συνθηκών και επομένως η τοποθέτηση θερμομόνωσης δεν
κρίνεται ως αναγκαία.

Εικόνα 22: Επιχρισμένη τοιχοποιία στο υπόγειο εγκαταλελειμμένης οικοδομής η οποία έχει υποστεί σημαντικές φθορές από την
αναδυόμενη υγρασία © Μαρία Αχιλλέως

Λιθοδομή σε υπόγειο ή ημιυπόγειο εμφανής εσωτερικά: Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που μπορεί να γίνει είναι
η εξωτερική εκσκαφή για την εφαρμογή συστήματος υγρομόνωσης οπόταν θα είναι δυνατή η εφαρμογή
εξωτερικής θερμομόνωσης. Ωστόσο, λόγω του ότι οι θερμοκρασία στο φυσικό έδαφος παραμένει σχεδόν σταθερή
όλο το έτος χωρίς έντονες διακυμάνσεις, λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικότητας των υλικών του υπεδάφους,
οι υπόγειοι/ημιυπόγειοι χώροι αναμένεται να έχουν επίσης σταθερές θερμοκρασίες, ανεξάρτητα των εξωτερικών
κλιματολογικών συνθηκών και επομένως η τοποθέτηση θερμομόνωσης δεν κρίνεται ως αναγκαία.
Σημείωση 1: Η κατασκευαστική επιλογή δημιουργίας τοίχων και οροφών σημαντικού πάχους προσφέρει θερμική αδράνεια
στο κέλυφος, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματική βιοκλιματική στρατηγική για το θερμό και ξηρό μεσογειακό
κλίμα. Η μεγάλη θερμοχωρητικότητα των υλικών επιτρέπει στο κέλυφος να αποθηκεύει τα θερμικά κέρδη κατά τη διάρκεια
της ημέρας του χειμώνα και να τα αποδίδει στο εσωτερικό του χώρου κατά τη διάρκεια της νύκτας, όταν οι θερμοκρασίες
είναι σχετικά χαμηλές. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι η στρατηγική αυτή έχει θετική επίδραση σε συνδυασμό με τον σκιασμό και
τον νυκτερινό δροσισμό. Κατά τη διάρκεια της νύκτας του καλοκαιριού, το κέλυφος ψύχεται μέσω αερισμού και στη
συνέχεια διατηρεί χαμηλό επίπεδο θερμοκρασίας κατά την επόμενη μέρα.
Σημείωση 2: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δίνεται στη ρύθμιση της σχετικής υγρασίας στον εσωτερικό χώρο καθώς
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο τα κατασκευαστικά στοιχεία, όσο και την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.
Σημείωση 3: Στην περίπτωση προσθήκης εσωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος
συμπύκνωσης υδρατμών σε σημεία που αποτελούν θερμογέφυρες (βλ. σχετικό λήμμα στην ορολογία). Γενικότερα
συνίσταται η προσθήκη φράγματος υδρατμών στη θερμότερη παρειά της θερμομονωτικής στρώσης.
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[β]. Οροφές/Στέγες
Δώμα και κρόδωμα, εμφανής κεκλιμένη κεραμοσκεπής (χωρίς ψευδοτάβανο): Μεταξύ της εσωτερικής πλευράς
ενός δώματος ή μιας κεκλιμένης οροφής (βολίτσια/μορίνες καλάμια/σανίδια/ψάθες) και του εξωτερικού
περιβλήματος (τελειώματα δώματος/κεραμίδια), δύναται να ενσωματωθεί θερμομόνωση υπό την προϋπόθεση
ότι τα κροδώματα και τα καρκάνια διατηρούνται στην παραδοσιακή τους μορφή και δεν είναι εξωτερικά εμφανής
η παρέμβαση αυτή. Παραδοσιακά, σε αρκετές περιπτώσεις, πάνω από τα δώματα τοποθετούνταν κληματαριές (σε
μεταλλικές σωλήνες και πλέγμα), οι οποίες προσέφεραν δροσισμό στην άνω επιφάνεια του δώματος και
λειτουργούσαν βιοκλιματικά. Στο στάδιο αποκατάστασης ενός τέτοιου κτηρίου αυτές οι κληματαριές να
παραμένουν.

Εικόνα 23: Στέγες σε παραδοσιακά κτήρια όπου δύναται να εφαρμοστούν λύσεις θερμομόνωσης © Αντωνία Θεοδοσίου

Εικόνα 24: Νέα στέγη σε κτήριο του οποίου η αρχική είχε καταρρεύσει. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εφαρμοστούν λύσεις
θερμομόνωσης ευκολότερα © Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου
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Κεραμοσκεπής κεκλιμένη (με ψευδοτάβανο): Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί θερμομόνωση σε
επαφή με το κάτω μέρος της κεραμοσκεπής ή πάνω από το ψευδοτάβανο.
Κεκλιμένη στέγη με μεταλλικό έλασμα: Στην περίπτωση κεκλιμένης στέγης με τελική υφιστάμενη επικάλυψη
μεταλλικό έλασμα και εσωτερικό ψευδοτάβανο μπορεί να εφαρμοστεί θερμομόνωση κάτω από το κεκλιμένο
επίπεδο εφόσον αυτή δεν θα είναι εμφανής. Στην περίπτωση αντικατάστασης του ελάσματος με νέο, όταν π.χ. αυτό
αποτελείται από κυματοειδή τσίγκο που διαβρώθηκε, είτε είναι από αμίαντο, τότε θα μπορούσε να διερευνηθεί σε
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές η εφαρμογή διπλής μεταλλικής νέας επικάλυψης με ενσωματωμένη εσωτερική
θερμομόνωση, είτε από λιτή τραπεζοειδή λαμαρίνα, είτε με κυματοειδή λαμαρίνα κλπ.

Εικόνα 25: Εγκαταλειμμένο μεταλλείο αμιάντου στο Τρόοδος. Κτήριο στο μεταλλείο με μεταλλική στέγη - φάση αποκατάστασης.
Μετατράπηκε σε Περιβαλλοντικό Κέντρο (Τμήμα Δασών) © Αντωνία Θεοδοσίου

Άλλες περιπτώσεις: Υπάρχουν περιπτώσεις κτηρίων κυρίως της αποικιακής περιόδου, τα οποία έχουν διπλή
μεταλλική οροφή με ενδιάμεσο διάκενο κυκλοφορίας του αέρα, όπου στις μετόπες τοποθετούνταν θυρίδες
αερισμού. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να προσεχθεί να μη σφραγίζονται αυτές οι θυρίδες γιατί
λειτουργούν βιοκλιματικά για σκοπούς δροσισμού/αερισμού. Σε άλλες περιπτώσεις, επίσης της αποικιοκρατικής
περιόδου, υπερυψώνεται τμηματικά η κορυφή της στέγης και στα κατακόρυφα σημεία της υπερύψωσης
διαμορφώνονται επίσης βιοκλιματικές θυρίδες αερισμού οι οποίες δεν πρέπει να σφραγίζονται.

[γ]. Δάπεδα
Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος [Αφορά τις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ενδοδαπέδια θέρμανση]: Παρά το
γεγονός ότι οι κανονισμοί για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων (Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης) δεν
απαιτούν την εφαρμογή θερμομόνωσης σε αυτή την περίπτωση [Παράρτημα Α] και παρά το γεγονός ότι το φυσικό
έδαφος προσφέρει μεγάλη θερμοχωρητικότητα και επομένως πιο σταθερές θερμοκρασίες ολόχρονα, η
τοποθέτηση θερμομόνωσης κάτω από τη δαπεδόστρωση, δύναται να εφαρμοστεί για περαιτέρω μείωση των
απωλειών θερμότητας. Σημειώνεται πως αυτό θα επιφέρει πρόσθετο κόστος και πιθανόν να εμπερικλείει
σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, επομένως είναι στην κρίση του μελετητή ή/και του ιδιοκτήτη αν θα το επιλέξει.
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Δάπεδο μεσοπατώματος [Αφορά τις
περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται
ενδοδαπέδια
θέρμανση]:
Οι
κανονισμοί για την ενεργειακή
απόδοση δεν απαιτούν την εφαρμογή
θερμομόνωσης
σε
αυτή
την
περίπτωση [Παράρτημα Α]. Ενδεχόμενη εφαρμογή θερμομόνωσης,
μπορεί να γίνει εντός του πατώματος,
αλλά η συνεισφορά στην ενεργειακή
απόδοση του κτηρίου είναι πολύ
περιορισμένη.
Εκτεθειμένο δάπεδο (σε κιόσκια):
Βάσει των υφιστάμενων κανονισμών
για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων
(Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης) απαιτείται η εφαρμογή
θερμομόνωσης στα οριζόντια δομικά
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των
πυλωτών και των προβόλων, τα οποία
είναι εκτεθειμένα στον ατμοσφαιρικό
αέρα. Για τον λόγο αυτόν,
ενθαρρύνεται
η
τοποθέτηση
θερμομόνωσης στο πάχος της
κατασκευής του πατώματος εφόσον
αυτό είναι τεχνικά δυνατόν και δεν
αλλοιώνει την υφιστάμενη κατασκευή.
Διπλά δάπεδα με ρεύμα αέρα:
Υπάρχουν περιπτώσεις κτηρίων
κυρίως της αποικιακής περιόδου, τα
οποία έχουν διπλή κατασκευή
δαπέδων με ενδιάμεσο διάκενο
κυκλοφορίας του αέρα, όπου στους
εξωτερικούς τοίχους τοποθετούνταν
θυρίδες αερισμού. Σε αυτή την
περίπτωση είναι σημαντικό να
προσεχθεί να μη σφραγίζονται αυτές οι
θυρίδες
γιατί
λειτουργούν
βιοκλιματικά για σκοπούς δροσισμού/
αερισμού.
Περισσότερες πληροφορίες για υλικά
θερμομόνωσης
παρέχονται
στο
Παράρτημα Δ.

Εικόνα 26: Εκτεθειμένο δάπεδο σε παραδοσιακή οικοδομή στην εντός των τειχών
πόλη της Λευκωσίας όπου δύναται να εφαρμοστούν λύσεις θερμομόνωσης ©
Αντωνία Θεοδοσίου
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[δ]. Ανοίγματα
Πόρτες, παράθυρα και φεγγίτες με υαλοπίνακες: Στην περίπτωση αποκατάστασης υφιστάμενων
πορτοπαραθύρων/κασωμάτων με υαλοπίνακες, μπορεί να εξετάζεται η εφαρμογή διπλών, ενεργειακά
αποδοτικών υαλοπινάκων με διάκενο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διακριτική εφαρμογή επιπλέον ξύλινων
στερεώσεων των υαλοπινάκων με τρόπο που να μην αλλοιώνεται η παραδοσιακή μορφή των
πορτοπαραθύρων/κασωμάτων. Το εσωτερικό αλουμίνιο του γυαλιού ενδείκνυται να είναι παρόμοιου χρώματος
με αυτό του κασώματος. Μπορεί επίσης να διαμορφωθεί κανάλι είτε στην κάσα είτε στο κάσωμα όπου να
εφαρμοστούν ειδικές βούρτσες ή ειδικές λαστιχένιες λωρίδες για τη σφράγιση του μεσοδιαστήματος από τη
διαρροή αέρα/θερμοκρασίας. Στην περίπτωση υφιστάμενων φεγγιτών εκτός από την αντικατάσταση των
υαλοπινάκων τους με νέους ενεργειακά αποδοτικούς υαλοπίνακες, ενδείκνυται να γίνονται ανοιγόμενοι για
λόγους βιοκλιματισμού (φυσικού αερισμού). Τέλος, στην περίπτωση που το πάχος της τοιχοποιίας το επιτρέπει,
και κατόπιν άδειας από τις αρμόδιες αρχές, μπορεί να προστεθεί δεύτερη σειρά κουφωμάτων στην εσωτερική
παρειά, η οποία να φέρει διπλούς υαλοπίνακες.

Εικόνα 27: Αντικατάσταση μονών υαλοπινάκων με διπλούς υαλοπίνακες σε υφιστάμενα κασώματα κατά τη φάση αποκατάστασης του
κτηρίου © Αντωνία Θεοδοσίου

Πόρτες, παράθυρα και φεγγίτες με υαλοπίνακες: Στην περίπτωση που θα κατασκευαστούν νέα πορτοπαράθυρα
με υαλοπίνακες στη θέση παραδοσιακών που έχουν ήδη αφαιρεθεί ή που δεν μπορούν να σωθούν, τότε αυτά
μπορούν να προβλεφθούν εξαρχής με λεπτομέρειες που να μπορούν να φέρουν διπλούς υαλοπίνακες. Το
εσωτερικό αλουμίνιο του γυαλιού ενδείκνυται να είναι παρόμοιου χρώματος με αυτό του κασώματος. Σε κάθε
περίπτωση μπορεί να διαμορφωθεί κανάλι είτε στην κάσα είτε στο κάσωμα όπου να εφαρμοστούν ειδικές
βούρτσες ή ειδικές λαστιχένιες λωρίδες για τη σφράγιση του μεσοδιαστήματος από τη διαρροή
αέρα/θερμοκρασίας.
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Πόρτες, παράθυρα χωρίς υαλοπίνακες: Στην περίπτωση που μια οικοδομή έχει μόνο σανιδωτά πορτοπαράθυρα,
μπορούν να προστεθούν στην εσωτερική πλευρά ενεργειακά αποδοτικά πορτοπαράθυρα με γυαλί.
Εξωτερικά φύλλα πορτών, περσιάνες/σανιδωτές/νταμπλαδωτές: Μπορεί να διαμορφωθεί κανάλι είτε στην κάσα,
είτε στο κασμά, όπου να εφαρμοστούν ειδικές βούρτσες ή λάστιχα για τη σφράγιση του μεσοδιαστήματος από τη
διαρροή αέρα /θερμοκρασίας.
Αρσέρες (μικρά ανοίγματα που βρίσκονται στα ψηλότερα τμήματα των όψεων): Είναι χρήσιμο να εξακολουθούν
να λειτουργούν για σκοπούς φυσικού αερισμού και δροσισμού, καθώς εξασφαλίζουν την απαγωγή/άρση θερμού
αέρα προς το εξωτερικό του κτηριακού κελύφους 41. Κατά τις αποκαταστάσεις, ενδείκνυται να τοποθετούνται
μηχανισμοί για το ανοιγοκλείσιμό τους, ενώ στην περίπτωση αρσέρων με ικανοποιητικό μέγεθος, μπορούν να
εφαρμόζονται ενεργειακά αποδοτικά ανοιγόμενα κουφώματα.
37F

Φεγγίτες οροφής: Δύναται να εξεταστεί η διάνοιξη φεγγιτών στην οροφή με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα
αλλοιώνουν σημαντικά τον χαρακτήρα της οικοδομής και θα επιτρέπονται από την αρμόδια αρχή. Γενικά οι
φεγγίτες οροφής είναι χρήσιμο να εφαρμόζονται για σκοπούς φυσικού αερισμού και δροσισμού.

Εικόνα 28: Αριστερά: οικοδομή με αρσέρες πάνω από τα κύρια ανοίγματα στο ισόγειο. Δεξιά: Φεγγίτης οροφής © Αντωνία Θεοδοσίου

Σημείωση: Στο πλαίσιο της ανακαίνισης ειδικά στην περίπτωση παρουσίασης ειδικών τεχνικών προβλημάτων, μπορούν
να γίνουν και επεμβάσεις με νέα υλικά συμβατά με τα παραδοσιακά όπως στεγανωτικά αρμολογήματα, επιχρίσματα και
χρώματα, εφαρμογή κατασκευών για την ηχομόνωση και την ακουστική των χώρων (π.χ. ανάρτηση απορροφητικών
οροφών, εσωτερικοί ελαφριοί διαχωρισμοί χαμηλότεροι των οροφών, νέες δαπεδοστρώσεις με υλικά παραδοσιακού
τύπου ή άλλες δαπεδοστρώσεις αισθητικά συμβατές με τις παραδοσιακές).

41

Λόγω της διαφοράς στη θερμοκρασία και την πυκνότητα του αέρα, κατά τη θερινή περίοδο, οι θερμές μάζες αέρα ωθούνται προς τα
ψηλότερα στρώματα του χώρου και στη συνέχεια προς το εξωτερικό περιβάλλον.
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8.2.2 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, υποδομές, εξοπλισμός
[α]. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Φωτιστικά και συσκευές: Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ή τοποθέτηση νέων)
για τον φωτισμό πρέπει να γίνονται με την απαραίτητη προσοχή στο ιστορικό/αυθεντικό κέλυφος του κτηρίου και
να πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση να
λαμβάνει υπόψη τον στατικό φορέα του κτηρίου και να σέβεται τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Οι δε νέες συσκευές
και φωτιστικά να είναι ψηλής ενεργειακής απόδοσης όπως αυτό ενδείκνυται και για νέες οικοδομές. Πέραν των
πιο πάνω, μπορεί στο πλαίσιο της ανακαίνισης/αποκατάστασης, να γίνουν και άλλες επεμβάσεις εκσυγχρονισμού
του κτηρίου όπως εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού (φωτισμού/θερμοκρασίας/σχετικής υγρασίας κ.α.), που
να ενημερώνουν τον χρήστη ώστε να μπορεί να προβεί σε προσαρμοστικές δράσεις (χειροκίνητα ή μη). Μπορούν
επίσης να εγκατασταθούν συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και εξαερισμού.

Εικόνα 29: Εγκατάσταση νέων φωτιστικών εσωτερικού χώρου σε διατηρητέα οικοδομή © Αντωνία Θεοδοσίου
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[β]. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Θέρμανση:
Υφιστάμενες
παραδοσιακές
εστίες/τσιμινιές
αποκαθίστανται όσον αφορά την κατασκευαστική τους δομή και την
εύρυθμη λειτουργία τους. Τυχόν κατασκευή ή εγκατάσταση έτοιμων
τζακιών, ενδείκνυται αυτά να μην μιμούνται τα παραδοσιακά και να
είναι λιτής μορφής. Επίσης τα νέα τζάκια χρειάζεται να είναι κλειστού
τύπου/ενεργειακά αποδοτικά. Τα φουγάρα των τζακιών να είναι
σύγχρονα μεταλλικά διπλού τοιχώματος με 5εκ. μόνωση, με το
ελάχιστο λειτουργικά αναγκαίο ύψος και να μην μιμούνται τις
παραδοσιακές μορφές. Τυχόν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης,
αυτή ενδείκνυται, όπως και σε νέα κτήρια, να συνδυάζεται με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να είναι ψηλής ενεργειακής
απόδοσης. Συστήνονται συστήματα γεωθερμίας, ηλιακής
θέρμανσης και χρήση αντλιών θερμότητας. Ως γενική αρχή οι
εγκαταστάσεις δεν πρέπει να επεμβαίνουν στην αρχιτεκτονική του
κτηρίου, πρέπει να είναι διακριτικές, να τοποθετούνται σε θέση που
να μην αποτελούν οπτική ενόχληση και δεν θα προκαλούν φθορά
στο κτήριο. Σε περίπτωση που προστεθεί νέα βοηθητική οικοδομή
για το ΚΑΚ, η οποία διαθέτει σύστημα θέρμανσης και θα
χρησιμοποιείται ως κατοικία, η μέγιστη ζήτηση ενέργειας για
θέρμανση ορίζεται στις 15kWh/m2·y [Παράτημα Α].

Εικόνα 30: Αντλία θερμότητας εγκατεστημένη στον
εξωτερικό χώρο παραδοσιακής οικοδομής © S&S
Consultancy & Associates

Δροσισμός/Ψύξη: Ο δροσισμός πέρα των φυσικών, παθητικών στρατηγικών, μπορεί να ενισχύεται με ανεμιστήρες
οροφής. Αν κριθεί απαραίτητο να τοποθετηθούν αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες ή κεντρικά συστήματα
κλιματισμού, τότε αυτό θα πρέπει να γίνεται με τις ελάχιστες παρεμβάσεις στο κέλυφος του παραδοσιακού κτηρίου.
Οι εξωτερικές μονάδες, όπως αεροσυμπιεστές, θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που να μην είναι εμφανή
από δημόσιους χώρους, να αποφεύγεται η εγκατάσταση στην παραδοσιακή στέγη (δώμα, ή κεραμοσκεπή) για να
διαφυλάσσεται το «τοπίο» των στεγών και γενικά να μην είναι περίοπτες. Οι συσκευές αυτές χρειάζεται να
αποκρύπτονται με κατάλληλες κατασκευές αποτελούμενες από νέα υλικά, και με τέτοιο τρόπο που να μην
προκαλούνται προβλήματα στη λειτουργία των συσκευών (εύρυθμη κυκλοφορία του αέρα). Ως γενική αρχή οι
εγκαταστάσεις δεν πρέπει να επεμβαίνουν στην αρχιτεκτονική του κτηρίου, πρέπει να είναι διακριτικές, να
τοποθετούνται σε θέση που να μην αποτελούν οπτική ενόχληση και δεν θα προκαλούν φθορά στο κτήριο.

Εικόνα 31: Τύποι εσωτερικών μονάδων κλιματισμού σε παραδοσιακές οικοδομές © S&S Consultancy & Associates
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Εικόνα 32: Εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού σε παραδοσιακές οικοδομές © S&S Consultancy & Associates

Εικόνα 33: Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού ενταγμένη σε κτήριο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς © Daikin (VRV IV i-series)
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Εικόνα 34: Ανεμιστήρες οροφής σε παραδοσιακές οικοδομές για ενίσχυση της θερμικής άνεσης (δροσισμός) © Αντωνία Θεοδοσίου

Σημείωση: Η υποχρέωση για τακτική επιθεώρηση, ρύθμιση και ελέγχου των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
και η εφαρμογή απαιτήσεων σε τεχνικά συστήματα, εφαρμόζονται σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια και ανεξαιρέτως αν θα
ανακαινισθούν ή όχι. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κεφάλαιο 7.1 .
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[γ]. Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Θερμικά Ηλιακά για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης: Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών δύναται να γίνει
απευθείας στις παραδοσιακές στέγες (δώμα ή κεραμοσκεπή) ακολουθώντας την κλίση της στέγης και χωρίς να
είναι ορατοί από τον δημόσιο δρόμο. Ωστόσο, αν υπάρχει δυνατότητα, αυτά ενδείκνυται να τοποθετούνται σε νέες
επεκτάσεις, ή σε περιφράξεις, και να μην είναι εμφανή από τον δρόμο ή άλλον δημόσιο χώρο για να διαφυλάσσεται
το «τοπίο» των στεγών. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ο κύλινδρος ζεστού νερού να μην τοποθετείται εξωτερικά,
στις στέγες ή σε μεταλλικούς πύργους και αν δεν υπάρχει άλλη λύση, να είναι ενταγμένος διακριτικά στην αυλή.
Τα πιο πάνω θα πρέπει να εξετάζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και να περιλαμβάνονται στη μελέτη
αποκατάστασης κατά το στάδιο της Πολεοδομικής Άδειας/Συναίνεσης Υπουργού Εσωτερικών/Έγκρισης του
Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Εικόνα 35: Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και δημιουργία υπόγειας δεξαμενής νερού στην αυλή παραδοσιακής
οικοδομής © Αντωνία Θεοδοσίου
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Εικόνα 37: Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών σε επέκταση παραδοσιακής οικοδομής που χρησιμοποιείται ως τουριστικό κατάλυμα ©
Αντωνία Θεοδοσίου
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Φωτοβολταϊκά: Όπως και στην περίπτωση των ηλιακών πλαισίων για Ζεστό Νερό Χρήσης, η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι καλά να αποφεύγεται να γίνεται στις οροφές (δώμα ή κεραμοσκεπή) για να
διαφυλάσσεται το «τοπίο» των στεγών και γενικά να μην είναι περίοπτα. Λόγω του ότι η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά πλαίσια απαιτεί σχετικά μεγάλη επιφάνεια, αυτά ενδείκνυται να τοποθετούνται σε
κατασκευές στην αυλή (όπως σκίαστρα κ.α.), ή σε επεκτάσεις ή σε περιφράξεις και να μην είναι εμφανή από τον
δρόμο, ή άλλον δημόσιο χώρο. Τα πιο πάνω θα πρέπει να εξετάζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και
να περιλαμβάνονται στη μελέτη αποκατάστασης κατά το στάδιο της της Πολεοδομικής Άδειας/Συναίνεση
Υπουργού Εσωτερικών/Έγκρισης Τμήματος Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση που εγκριθεί η τοποθέτηση
φωτοβολταΐκών στο δώμα της παραδοσιακής οικοδομής ή στην προσθήκη, τότε μπορεί να υιοθετηθούν λύσεις
οι οποίες δεν επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό την αισθητική αξία του κτηρίου, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά με χρώμα
[Εικόνα 40]. Η λύση αυτή ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος, ωστόσο δύναται να γίνει πιο εύκολα αποδεκτή
καθώς έχει μικρότερο αντίκτυπο στο κτήριο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Εικόνα 38: Τοποθέτηση φωτοβολταΐκών πλαισίων σε διατηρητέα οικοδομή. Τα πλαίσια τοποθετήθηκαν σε μικρή κλίση για να μην είναι
περίοπτα © Αντωνία Θεοδοσίου
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Εικόνα 39: Τοποθέτηση φωτοβολταΐκών πλαισίων σε
επέκταση διατηρητέας οικοδομής © Αντωνία Θεοδοσίου
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Εικόνα 40: Τοποθέτηση φωτοβολταΐκών πλαισίων σε παραδοσιακή οικοδομή. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του συστήματος
τοποθετήθηκαν σε υδρορροή ώστε να μην αλλοιώσουν σημαντικά την όψη της οικοδομής © S&S Consultancy & Associates
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Εικόνα 41: : Τοποθέτηση φωτοβολταΐκών πλαισίων άσπρου χρώματος για να συνάδει με το τοπίο σε παραδοσιακή οικοδομή στην
Ελλάδα © BISOL Spectrum

Ανεμογεννήτριες: Η λύση αυτή δε δύναται να εφαρμοστεί, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα χωροταξική
πολιτική 42, δεν επιτρέπεται μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών εντός ήδη καθορισμένου ορίου
ανάπτυξης ή σε αρχαιολογικό χώρο ή αρχαίο μνημείο Πίνακα Α ή Β, ακόμη και αν αφορά μικρή κλίμακα. Σε
περίπτωση που η πολιτική αυτή αναθεωρηθεί, τότε υπάρχει μεγάλο δυναμικό για αξιοποίηση ανεμογεννητριών
μικρής κλίμακας (είτε κυλινδρικές, είτε μικρές κατακόρυφου άξονα) σε παραδοσιακές οικοδομές, χωρίς ωστόσο
να επηρεάζεται αρνητικά το κέλυφος του κτηρίου και ο περιβάλλων χώρος του. Σημειώνεται πως για τους
παραδοσιακούς πυρήνες, όπου τα κτήρια είναι πυκνοδομημένα ή ακόμη σε περιοχές πυρήνων που βρίσκονται σε
χαμηλό υψόμετρο και περιβάλλονται από βουνά/λοφίσκους, οι ανεμογεννήτριες δεν ενδείκνυνται, καθώς δεν
λειτουργούν αποτελεσματικά.
38F

42

Ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, Εντολή αρ. 2 του 2006, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου.
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Ανεμόμυλοι: Στην περίπτωση υφιστάμενων ανεμόμυλων ενδείκνυται αυτοί να συντηρούνται και να αποκαθίσταται
η λειτουργία τους όσον αφορά την άντληση νερού.

Σημείωση 1: Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ώστε
να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών του χρήστη, χωρίς να αλλοιώνεται το αυθεντικό κέλυφος, και χωρίς να
μειώνεται η αισθητική αξία του κτηρίου με επεμβάσεις στις όψεις του. Αν πρόκειται για κτήριο υπό καθεστώς διατήρησης,
τότε πρέπει να υπάρχει η έγκριση των Αρμόδιων Αρχών.
Σημείωση 2: Υπάρχουν και περισσότερες λύσεις οι οποίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
και αφορούν την ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ στο ίδιο το παραδοσιακό κέλυφος. Τα συστήματα αφορούν τόσο την
παραγωγή ηλεκτρισμού (Building integrated photovoltaics) καθώς και τη θέρμανση των κτηρίων (π.χ. Q-Roof system).
Σημειώνεται πως η θέρμανση κτηρίων με το Q-Roof system βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό επίπεδο, και παράλληλα τα
ενσωματωμένα συστήματα φωτοβολταΐκών, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως σε θέματα συμβατότητας και καταλληλόλητας
για τα ιστορικά κτήρια. Για την έγκριση τους από τις Αρμόδιες Αρχές, πρέπει να υπάρξει πρώτα ωρίμανση της τοπικής
αγοράς η οποία θα μειώσει τόσο το κόστος εισαγωγής και εγκατάστασης, ενώ παράλληλα θα αυξήσει τις συμβατές
κατασκευαστικές λύσεις.

8.2.3 Στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού/Περιβάλλων χώρος
Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται όσα στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, την ενεργειακή
απόδοση ενός κτηρίου και τα οποία εμφανίζονται σε πολλές παραδοσιακές οικοδομές. Είναι δηλαδή στοιχεία τα
οποία υπάγονται κυρίως στον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις παθητικές στρατηγικές θέρμανσης/δροσισμού. Σε
αυτά ανήκουν τα σκίαστρα, οι πέργολες, οι πρόβολοι και άλλοι μέθοδοι ηλιοπροστασίας (αρχιτεκτονικές
προεξοχές, εξώστες, περσίδες, φύτευση), οι ημιυπαίθριοι ηλιακοί, αλλά και η διαμόρφωση της αυλής (βλάστηση,
υλικά δαπεδόστρωσης κτλ.) και η σχέση της με τους κλειστούς και ημιυπαίθριους χώρους, τα οποία μπορούν να
επηρεάσουν το μικρόκλιμα τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό των παραδοσιακών οικοδομών.
Επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το μικρόκλιμα, είναι η χωροθέτηση/προσανατολισμός της
οικοδομής, η σχέση της με το άμεσο περιβάλλον της (θέση στον αστικό ιστό, ζητήματα γειτνίασης με άλλες
οικοδομές) και το μέγεθος των ανοιγμάτων της.

[α]. Θέρμανση
Η επικρατέστερη παθητική στρατηγική θέρμανσης που απαντάται στην πλειοψηφία των παραδοσιακών οικοδομών
είναι η αξιοποίηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (ηλιακών κερδών), μέσω των ημιυπαίθριων ηλιακών και των
ανοιγμάτων, ιδίως αυτών που βρίσκονται στο νότο. Η προσπίπτουσα ακτινοβολία, πέραν της άμεσης διείσδυσης
μέσω των ανοιγμάτων, απορροφάται επίσης και από το κέλυφος της οικοδομής (τοιχοποιία και στέγη)
θερμαίνοντας τα στοιχεία αυτά, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία τους να αποδίδεται στο εσωτερικό περιβάλλον όταν
η θερμοκρασία του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη. Η αποθήκευση ηλιακών κερδών στα δομικά
στοιχεία ενός παραδοσιακού κτηρίου αποδίδεται στη μεγάλη θερμοχωρητικότητα τους (ύπαρξη σημαντικής
θερμικής μάζας – μεγάλο πάχος τοιχοποιίας).
Ακόμη ένα στοιχείο που συμβάλλει στη διατήρηση κατάλληλων θερμοκρασιών στο εσωτερικό του κτηρίου κατά
τη διάρκεια του Χειμώνα είναι η μείωση των θερμικών απωλειών από τα ανοίγματα, ειδικά αυτών που βρίσκονται
στη βόρεια πλευρά όπου δεν υπάρχει άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ο περιορισμός αυτός των θερμικών απωλειών
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μπορεί να γίνεται με το κλείσιμο των υαλοπινάκων ή/και των σκούρων (παντζουριών). Παράλληλα, οι ημιυπαίθριοι
χώροι (ηλιακοί) μπορεί να κλείσουν με τζαμαρίες, λειτουργώντας ως ένας τύπος προσαρτημένου θερμοκηπίου για
το κτήριο. Στα πιο πάνω σημαντικό ρόλο παίζει και η ύπαρξη φύτευσης και άλλων στοιχείων περιμετρικά του
κτηρίου, καθώς μπορεί να επηρεάσουν την προσπίπτουσα ακτινοβολία. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται να
φυτεύονται φυλλοβόλα φυτά στην ανατολική, δυτική και κυρίως στη νότια όψη τα οποία διατηρούν το φύλλωμα
τους κατά τους θερμούς μήνες και φιλτράρουν την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες το
φύλλωμα πέφτει οπόταν και διεισδύει η ακτινοβολία στο κτήριο. Στην περίπτωση φύτευσης στη βόρεια πλευρά,
προτείνεται η επιλογή αιθαλών δέντρων/φυτών.

[β]. Δροσισμός
Όσον αφορά τον δροσισμό των κτηρίων, αυτός δύναται να επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης ηλιοπροστασίας σε
συνδυασμό με τον επαρκή και κατάλληλο αερισμό. Όπου υπάρχουν εξωτερικά σκούρα (παντζούρια), αυτά
προτείνεται να παραμένουν κλειστά κατά τις θερινές ώρες με έντονη προσπίπτουσα ακτινοβολία και να ανοίγουν
κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες που η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, ώστε να
επιτυγχάνεται η απαγωγή του ζεστού αέρα από το εσωτερικό του κτηρίου. Σημειώνεται ωστόσο, πως θα πρέπει να
υπάρχει ροή αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες εναλλαγές καθ’ όλη τη
διάρκεια της μέρας. Γενικότερα, η ροή του αέρα στο εσωτερικό των κτηρίων εξαρτάται από το μέγεθος, το σχήμα
και τη χωροθέτηση των ανοιγμάτων. Η τοποθέτηση των ανοιγμάτων με τρόπο που να επιτυγχάνεται διαμπερής
αερισμός, θεωρείται ως η καταλληλότερη λόγω της αυξημένης ροής αερισμού η οποία ενισχύει τον δροσισμό και
αυξάνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Επομένως, τα ανοίγματα σε παραδοσιακές οικοδομές, θα πρέπει να
μην επηρεάζονται και να διατηρούν τις αρχικές τους ιδιότητες, ή να ενισχύονται, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Στην περίπτωση των μικρών ανοιγμάτων στα ψηλότερα τμήματα των εξωτερικών τοίχων (αρσέρες) τα οποία
εξασφαλίζουν την απαγωγή/άρση του θερμού αέρα προς το εξωτερικό του κτιριακού κελύφους, δροσίζοντας με
αυτό τον τρόπο τον εσωτερικό χώρο, ενδείκνυται να τοποθετούνται μηχανισμοί για το ανοιγοκλείσιμο τους. Οι
αρσέρες θα πρέπει να διατηρούνται ανοικτές κατά τους θερινούς μήνες και να λειτουργούν για δροσισμό, ενώ κατά
τους χειμερινούς μήνες θα πρέπει να κλείνουν για να περιορίζονται οι απώλειες θερμότητας. Στην περίπτωση
τοποθέτησης τζαμαριών στους ημιυπαίθριους χώρους (ή ηλιακούς), αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτοί κατά
τους θερμούς μήνες, για να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των χώρων. Για την ηλιοπροστασία του κτηρίου μπορεί
να αξιοποιηθεί επίσης και ο χώρος περιμετρικά του κτηρίου για την τοποθέτηση σκίαστρων ή/και για κατάλληλη
φύτευση που θα προσφέρει σκίαση και δροσισμό ή ακόμη, να χρησιμοποιηθούν ελαφρές κατασκευές με
αναρριχόμενα φυτά.
Η ύπαρξη υγρών στοιχείων στην αυλή ενός κτηρίου (σιντριβάνια, αυλάκια, επιφανειακά νερά) είναι επίσης
επωφελής κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου καθώς προσφέρει τη δυνατότητα δροσισμού του υπαίθριου
χώρου γιατί μέσω της εξάτμισης του νερού, μειώνεται η θερμοκρασία της αυλής και επομένως, του περιβάλλοντα
χώρου. Τέλος, κατά τη θερινή περίοδο, οι εξωτερικές συνθήκες του μικροκλίματος μπορεί να βελτιωθούν με το
πότισμα των φυτών και τη διαβροχή των αυλών διατηρώντας χαμηλή τη θερμοκρασία τους, ειδικά κατά τις
πρωινές ώρες.

76

Εικόνα 42: Ημιυπαίθριος ηλιακός που έχει κλείσει με τζαμαρία σε διατηρητέα
οικοδομή. Στο βάθος ξεχωρίζει η βλάστηση και τα υλικά δαπεδόστρωσης
στην αυλή τα οποία ενισχύουν το μικροκλίμα © Μαρία Αχιλλέως
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Εικόνα 43: Σκίαση με αναρριχόμενα φυτά στην αυλή διατηρητέας οικοδομής © Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

[γ]. Γενικά Στοιχεία
Η περίμετρος του κτηρίου, είναι γενικότερα προτιμητέο να αποτελείται από μαλακές επιφάνειες, διαπερατά και
διάτρητα υλικά έναντι της τοποθέτησης ενιαίων και σκληρών επιφανειών, καθώς με αυτόν τον τρόπο
απορροφάται λιγότερη θερμότητα, γεγονός που βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας επιφανειών και άρα στη
μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Παράλληλα, με την αυξημένη ικανότητα διήθησης των όμβριων
υδάτων, τα διαπερατά υλικά ενισχύουν τα υπόγεια ύδατα συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση νερού, ιδιαίτερα σε
περιόδους ξηρασίας. Στα θετικά των μαλακών επιφανειών συγκαταλέγεται επίσης και η αυξημένη
απορροφητικότητα των υδάτων (έως 80-100%) κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, μειώνοντας τα
πλημμυρικά φαινόμενα και το κόστος από υλικές ζημιές στο κτήριο, ενώ αποφεύγεται και η διάβρωση του
εδάφους.
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Εικόνα 44: Διαμόρφωση αυλής σε διατηρητέα οικοδομή με μαλακές επιφάνειες, διαπερατά και διάτρητα υλικά © Αντωνία Θεοδοσίου

Όλα τα πιο πάνω είναι φυσικά αλληλένδετα με τον χρήστη του κτηρίου, και η επιτυχία των παθητικών στρατηγικών
εναπόκειται κυρίως σε αυτόν. Ο χρήστης είναι αυτός που καθορίζει το άνοιγμα/κλείσιμο των παράθυρών και των
σκίαστρων, τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά του κτηρίου και γενικότερα τη ρύθμιση του εσωτερικού
περιβάλλοντος. Επομένως γίνεται κατανοητό ότι χωρίς τον κατάλληλο χρήστη, τα παραδοσιακά κτήρια ενδέχεται
να υπολειτουργήσουν, οδηγώντας σε συνθήκες εκτός του ορίου άνεσης, και επομένως σε υψηλότερες
ενεργειακές καταναλώσεις.

Σημείωση: Πληροφορίες ως προς τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των παραδοσιακών κτηρίων της Κύπρου υπάρχουν στην
έκδοση: ‘Η βιοκλιματική διάσταση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Κύπρου’ [ΒIOVERNACULAR, 2014]. Πληροφορίες
σχετικά με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό, τις φυτεύσεις και τις λύσεις βασισμένες στη φύση υπάρχουν στις εκδόσεις
‘Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και κήπος’ και ‘Λύσεις Βασισμένες στη Φύση, Nature-Based Solutions (NBS), Οδηγός για
εφαρμογή σε νοικοκυριά και ιδιωτικές περιουσίες’ [Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου].

79

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

Σύνοψη
Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είναι στο προσκήνιο τα τελευταία
χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, διαφαίνεται πως υπάρχει
μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών θερμικής άνεσης στα κτήρια
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κύπρου. Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της
έρευνας και των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε αυτόν τον τομέα, επισημαίνοντας πιθανές
παρεμβάσεις και κενά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων αυτών.

“Ως μια συνολική προσέγγιση
για την ενεργειακή αναβάθμιση
των κτηρίων κληρονομιάς, η
ενίσχυση των βιοκλιματικών
πτυχών της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής εμφανίζεται ως
κύρια προτεραιότητα. Μετά
ακολουθούν μεμονωμένες ή
συνδυαστικές παρεμβάσεις στο
κέλυφος και η εγκατάσταση
ενεργειακά αποδοτικών
συστημάτων.„

Αν και εντοπίζονται κοινές προσεγγίσεις και (αποδεκτά) μέτρα στα οποία
μπορεί να δοθεί προτεραιότητα για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτηρίων αυτών, γίνεται κατανοητό πως δεν υπάρχει μια
τυποποιημένη λύση ή εφαρμογές που μπορεί να λειτουργήσουν σε κάθε
περίπτωση. Η εξεύρεση συμβατών λύσεων με τις αρχές αποκατάστασης
(αναστρεψιμότητα, αυθεντικότητα) είναι πάντοτε προτεραιότητα ως μέσο
για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των κτηρίων αυτών.
Επομένως, κάθε προτεινόμενο μέτρο για εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει
να εξετάζεται κατά περίπτωση και στη βάσει πολυκριτηριακής ανάλυσης
ώστε να ληφθούν αποφάσεις, σε συμφωνία πάντοτε με τις αρμόδιες αρχές
και την υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί
ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν στοχεύουν στην ικανοποίηση των
ελάχιστων απαιτήσεων όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία για την
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, αλλά αποβλέπουν στη βελτίωση των
εσωτερικών συνθηκών και της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του
κτηρίου, χωρίς να αποσκοπούν στην εξάλειψη της ειδικής προσέγγισης για
τα κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Ένα ενεργειακά αποδοτικό κτήριο, πέραν των πλεονεκτημάτων που προσφέρει σε οικονομικό επίπεδο με την
εξοικονόμηση χρημάτων, ανεβάζει επίσης την ποιότητα του περιβάλλοντος στο εσωτερικό του κτηρίου,
προσφέροντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους χρήστες. Ταυτοχρόνως, με την αποκατάσταση των κτηρίων
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κατασκευαστικού τομέα, πρωτίστως
γιατί αποφεύγεται η δημιουργία νέων οικοδομών με την αντίστοιχη επιβάρυνση στο περιβάλλον, και λόγω του ότι
αξιοποιούνται τα (ως επί τω πλείστον) φυσικά υλικά του κτηρίου τα οποία έχουν χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια.
Παράλληλα, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, συμβάλει στο πλαίσιο
διατήρησης τους και συνέχισης χρησιμοποίησής τους. Η ανάγκη για τη διατήρηση των παραδοσιακών/ιστορικών
κτηρίων και συνόλων, είναι επίσης συνυφασμένη με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές, για την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της διαφύλαξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς ως μέσο ενίσχυσης της ταυτότητας κάθε μέρους.
Σε εθνικό επίπεδο, φαίνεται ότι απαιτείται ακόμη περισσότερη έρευνα και πρακτικές εφαρμογές, τόσο για τη
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς όσο και για την απόδοση των
παραδοσιακών/φυσικών δομικών υλικών και την ενσωμάτωση ή εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών
συστημάτων. Παράλληλα, απαιτείται η προσαρμογή της υφιστάμενης Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτηρίων, ώστε να λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται και απαντώνται στα
κτήρια αυτά. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορούν επίσης να δημιουργηθούν και να εμπλουτιστούν οι βάσεις
δεδομένων με την ενεργειακή απόδοση διαφόρων παραδοσιακών κτηρίων ανά τύπο ή/και περιοχή, το οποίο
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κρίνεται ως απαιτούμενο για να επηρεάσει την τρέχουσα πολιτική (νομοθεσίες, οδηγίες κλπ.) και πρακτική. Αυτό
μπορεί επίσης να συμβάλει στον καθορισμό κοινού τρόπου προσέγγισης και συγκεκριμένων κατευθυντήριων
γραμμών και ορθών πρακτικών, που μπορούν να αναπαραχθούν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κτηρίου.
Τέλος, η αξιολόγηση του θέματος μέσω μιας πιο σφαιρικής προσέγγισης όπως η Ανάλυση Κύκλου Ζωής, παρόλο
που εμπεριέχει σημαντικές μεταβλητές πτυχές, φαίνεται ότι είναι το πιο κατάλληλο εργαλείο για τον εντοπισμό και
την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Για να
βελτιωθεί αυτό, απαιτείται προσαρμογή των υφιστάμενων εργαλείων (υιοθέτησης ποιοτικών και όχι μόνο
ποσοτικών δεδομένων), ή/και δημιουργία νέων κατάλληλων εργαλείων που μπορούν να εκτιμήσουν
αντικειμενικά τον αντίκτυπο των προτεινόμενων λύσεων.

“Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει τη βάση προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, με γνώμονα την ενίσχυση της διατήρησή τους. Ωστόσο, καθώς το πεδίο
αυτό εξελίσσεται σημαντικά, θα πρέπει να επιδιώκεται η ανεύρεση συμβατών και αποδεκτών λύσεων,
να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις υφιστάμενες οδηγίες/νομοθεσίες/κανονισμούς και να υπάρχει
δυνατότητα άσκησης κριτικής αξιολόγησης για κάθε μέτρο ή ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών/ιστορικών κτηρίων.„
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι
A/A

Πηγή

Τίτλος

Σύνδεσμος

1

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Έργο VIOLET
(preserVe tradItiOnal buiLdings
through Energy reduction)

https://www.cea.org.cy/violet/

2

Υπηρεσία Ενέργειας

Νομοθετικό Πλαίσιο

https://energy.gov.cy/ &
https://bit.ly/3zivZBs

3

Υπηρεσία Ενέργειας

Μακροπρόθεσμη Στρατηγική
Ανακαίνισης κτηρίων, 2020

https://bit.ly/3mMe14u

4

Υπηρεσία Ενέργειας

Οδηγός Θερμομόνωσης κτηρίων
[2η έκδοση]

https://bit.ly/3xfkedi

5

Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως, Κλάδος
Διατήρησης της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

6

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Νομοθεσία

https://bit.ly/3zlyx1K

7

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Energy efficient buildings

https://bit.ly/3xbsfje

8

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

EU climate action and the
European Green Deal

https://bit.ly/3zMg0LW

7

Υπουργείο Ενέργειας
Εμπορίου και Βιομηχανίας

Σχέδια χορηγιών

https://meci.gov.cy/gr/sxediaxorigion

8

Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε

Σχέδια χορηγιών

https://resecfund.org.cy/el/sxedia

9

Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης

Γεωλογικός Χάρτης της Κύπρου

https://bit.ly/3cwutSQ

10

Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης

Πληροφορίες για τα πετρώματα
(Γεωλογία της Κύπρου ⇢
Γεωτεκτονικές Ζώνες)

https://bit.ly/3rzU8hL &
https://bit.ly/3foXhyo &
https://bit.ly/3u0k47V

Πολιτιστική Κληρονομιά
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https://bit.ly/3gtlu5t

Παραρτήματα
Α: Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
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Κατοικίες

Πίνακας 1 : Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης για νέα κτήρια κατοικίας [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας] –
Παρέχεται για σκοπούς σύγκρισης

Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης
21.12.07
μέχρι
31.12.10

1.1.10
μέχρι
10.12.13

11.12.13
μέχρι
29.10.15

30.10.15
μέχρι
31.12.16

1.1.17
μέχρι
1.07.20

ΚΔΠ
568/2007

ΚΔΠ
446/2009

ΚΔΠ
432/2013

ΚΔΠ
359/2015

ΚΔΠ
119/2016

1.8.14
μέχρι
1.7.20
[ΚΣΜΚΕ]
ΚΔΠ
366/2014

-

≥Β

≥Β

≥Β

≥Β

Α

(και για
ανακαίνιση)

Α

U* τοιχοποιίας &
κολώνων, δοκών,
τοιχίων

≤ 0.85
W/m2.K

≤ 0.85
W/m2.K

≤ 0.72
W/m2.K

≤ 0.72
W/m2.K

≤ 0.40
W/m2.K

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

U οριζόντιων δομικών
στοιχείων

≤ 0.75
W/m2.K

≤ 0.75
W/m2.K

≤ 0.63
W/m2.K

≤ 0.63
W/m2.K

≤ 0.40
W/m2.K

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

U δαπέδων
υπερκείμενων μη
θερμαινόμενων
χώρων

≤ 2.0
W/m2.K

≤ 2.0
W/m2.K

≤ 2.0
W/m2.K

≤ 2.0
W/m2.K

-

-

-

-

U κουφωμάτων

≤ 3.8
W/m2.K

≤ 3.8
W/m2.K

≤ 3.23
W/m2.K

≤ 3.23
W/m2.K

≤ 2.90
W/m2.K

≤ 2.25
W/m2.K
(μέσος)

≤ 2.25
W/m2.K
(μέσος)

≤ 2.25
W/m2.K
(μέσος)

Μέσο U (Τοιχοποιία και
κουφώματα)

-

1.3
W/m2.K

≤ 1.3
W/m2.K

≤ 1.3
W/m2.K

-

-

-

-

Μέγιστη κατανάλωση
πρωτογενούς
ενέργειας

-

-

-

-

-

100
kWh/m2.
year

100
kWh/m2.
year

100
kWh/m2.
year

Μέγιστη ζήτηση
ενέργειας θέρμανσης

-

-

-

-

-

15
kWh/m2.
year

15
kWh/m2.
year

15
kWh/m2.
year

Μέγιστος συντελεστής
σκίασης κουφωμάτων

-

-

0.63

0.63

0.63

-

0.63

-

Ηλιακός +
Πρόνοια
ΦΒ

Ηλιακός +
Πρόνοια
ΦΒ

(Μονοκατ)

-

Ηλιακός +
Πρόνοια
ΦΒ

25%

25%

25%

Κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης

Μερίδιο ΑΠΕ στην
κατανάλωση
πρωτογενούς
ενέργειας

1.7.20 και
μετά

1.7.20 και
μετά
[ΚΣΜΚΕ]

ΚΔΠ
121/2020

ΚΔΠ
122/2020

Α

25%
3%
(Κτιριακές
Μονάδες)

*Συντελεστής θερμοπερατότητας
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ΜΗ
Κατοικίες

Πίνακας 2: Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης για νέα κτήρια εκτός κατοικίας [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας] –
Παρέχεται για σκοπούς σύγκρισης

Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης
21.12.07
μέχρι
31.12.10

1.1.10
μέχρι
10.12.13

11.12.13
μέχρι
29.10.15

30.10.15
μέχρι
31.12.16

1.1.17
μέχρι
1.07.20

ΚΔΠ
568/2007

ΚΔΠ
446/2009

ΚΔΠ
432/2013

ΚΔΠ
359/2015

ΚΔΠ
119/2016

1.8.14
μέχρι
1.7.20
[ΚΣΜΚΕ]
ΚΔΠ
366/2014

-

≥Β

≥Β

≥Β

≥Β

Α

(Β+ για
ανακαίνιση)

Α

U* τοιχοποιίας &
κολώνων, δοκών,
τοιχίων

≤ 0.85
W/m2.K

≤ 0.85
W/m2.K

≤ 0.72
W/m2.K

≤ 0.72
W/m2.K

≤ 0.40
W/m2.K

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

U οριζόντιων δομικών
στοιχείων

≤ 0.75
W/m2.K

≤ 0.75
W/m2.K

≤ 0.63
W/m2.K

≤ 0.63
W/m2.K

≤ 0.40
W/m2.K

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

≤ 0.4
W/m2.K
(μέσος)

U δαπέδων
υπερκείμενων μη
θερμαινόμενων
χώρων

≤ 2.0
W/m2.K

≤ 2.0
W/m2.K

≤ 2.0
W/m2.K

≤ 2.0
W/m2.K

-

-

-

-

U κουφωμάτων

≤ 3.8
W/m2.K

≤ 3.8
W/m2.K

≤ 3.23
W/m2.K

≤ 3.23
W/m2.K

≤ 2.90
W/m2.K

≤ 2.25
W/m2.K
(μέσος)

≤ 2.25
W/m2.K
(μέσος)

≤ 2.25
W/m2.K
(μέσος)

Μέσο U (Τοιχοποιία
και κουφώματα)

-

≤1.8
W/m2.K

≤1.8
W/m2.K

≤1.8
W/m2.K

-

-

-

-

Μέγιστη κατανάλωση
πρωτογενούς
ενέργειας

-

-

-

-

-

Μέγιστη κατανάλωση
πρωτογενούς
ενέργειας για
ξενοδοχεία

-

-

-

-

-

Μέγιστος
συντελεστής σκίασης
κουφωμάτων

-

-

0.63

0.63

0.63

Κατηγορία
ενεργειακής
απόδοσης

1.7.20 και
μετά

1.7.20 και
μετά
[ΚΣΜΚΕ]

ΚΔΠ
121/2020

ΚΔΠ
122/2020

Α

125
kWh/m2.
year
ear

125
kWh/m2.
year
220
kWh/m2.
year

125
kWh/m2.
year

-

0.63

-

25%

10 W/m2

Μερίδιο ΑΠΕ στην
κατανάλωση
πρωτογενούς
ενέργειας

-

Ηλιακός +
Πρόνοια
ΦΒ

3% ΑΠΕ +
Πρόνοια
ΦΒ

3% ΑΠΕ +
Πρόνοια
ΦΒ

7% ΑΠΕ +
Πρόνοια
ΦΒ

25%

9% για
ξενοδοχεία
και 25% για
όλους τους
άλλους
τύπους
κτηρίων

Μέγιστη
εγκατεστημένη ισχύς
φωτισμού σε γραφεία

-

-

-

-

10 W/m2

10 W/m2

10 W/m2

*Συντελεστής θερμοπερατότητας
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Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων
Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση του ΠΕΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

⇢ Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας μεριμνά για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής
απόδοσης κτηρίου για κτήρια ή κτηριακές μονάδες που κατασκευάζονται, που διατίθενται προς πώληση
ή/και πωλούνται, που διατίθενται προς εκμίσθωση ή/και εκμισθώνονται σε νέο ενοικιαστή, και για κτήρια
στα οποία η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων
χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.
⇢ Κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση κτηρίου ή κτηριακής μονάδας επιδεικνύεται πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης κτηρίου ή αντίγραφό του στον υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή και παραδίδεται
στον αγοραστή ή ενοικιαστή.
⇢ Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και
τιμές αναφοράς, όπως τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, ώστε να επιτρέπει στους
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν
την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας.
⇢ Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου περιλαμβάνει επίσης συστάσεις για τη βέλτιστη από
πλευράς κόστους ή οικονομικά συμφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή της
κτηριακής μονάδας, εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε σύγκριση με τις
ισχύουσες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση.
⇢ Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίου διεξάγεται με ανεξάρτητο
τρόπο και εκδίδεται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες.
⇢ Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου είναι δεκαετούς ισχύος, κατ’ ανώτατο όριο.

Σημ. Μέχρι σήμερα, μόνο 10,6% από τον συνολικό αριθμό ΠΕΑ, αφορά υφιστάμενα κτήρια γεγονός που οφείλεται
σε πολλούς παράγοντες και περισσότερο στην απουσία νομοθεσίας που να συνδέει το ΠΕΑ με το αγορά-πωλητήριο
έγγραφο και το συμβόλαιο ενοικίασης, αλλά και στην έλλειψη ενημέρωσης των υποψήφιων αγοραστών ή
ενοικιαστών κτηρίων για το ΠΕΑ. Για τον λόγο αυτό, έχει προγραμματιστεί για το εγγύς μέλλον η αύξηση των
επιθεωρήσεων για εφαρμογή του Νόμου στις εμπορικές διαφημίσεις για την πώληση ή την ενοικίαση ακινήτων,
ενώ αναμένεται επίσης η αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου πώλησης και ενοικίασης κτηρίων
και η σύνδεση του ΠΕΑ με χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα.
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Μερίδιο ΑΠΕ
Ενέργεια από ΑΠΕ

▪
▪

2

Εκπομπές CO

κτήριο αναφοράς

Λόγος σε σχέση με το

▪

▪

Κατανάλωση πρωτογενούς

▪

ενέργειας ανά τετραγωνικό

Ενεργειακή κλάση

▪

Πληροφορίες που παρέχονται
από το πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για σκοπούς σύγκρισης

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

Β: Χαρακτηριστικά πετρωμάτων στα υπό αναφορά κτήρια για
σκοπούς έκδοσης ΠΕΑ
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Λεύκαρα

Α3

Β1

Βάσα
Κοιλανίου

Γ6

Γ4

Γ2

Γ1

Β3

B2

Άλωνα

Λευκωσία

Α1

Περιοχή

Α2

Αρ. Κτηρίου

Ασβεστόλιθος με
χαλικώματα από
μικρότερες πέτρες της
ίδιας σύστασης

Απαντάται επίσης ως:
‘Πέτρα Τροόδους’

Πυριγενή πετρώματα με
χαλικώματα από
οπτόπλινθους (τουβλάκια)
ή κεραμίδι σε ποσοστό
περίπου 50% και μερικώς
από πετρώματα της ίδιας
σύστασης με το κυρίως
πέτρωμα.

Απαντάται επίσης ως:
Πέτρα Γερόλακκου,
Πουρόπετρα

Μαλακός Ασβεστόλιθος,
ή
ασβεσταρενίτης

Απαντάται επίσης ως:
Κλιμάρα

Πυριτιωμένες Κρητίδες με
χαλικώματα από
πετρώματα της ίδιας
σύστασης με το κυρίως
πέτρωμα.

Πέτρωμα

Επίχρισμα συνήθως: ασβεστοκονίαμα 2.5 εκ.
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[δ] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες πέτρες και πλήρωση από ασβεστολιθικές μικρότερες
πέτρες της ίδιας σύστασης. Εμφανής εξωτερική και εσωτερική λιθοδομή.

[γ] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες πέτρες και πλήρωση από ασβεστολιθικές μικρότερες
πέτρες της ίδιας σύστασης. Εμφανής εξωτερική λιθοδομή και επίχρισμα εσωτερικά.

[β] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες πέτρες και πλήρωση από ασβεστολιθικές μικρότερες
πέτρες της ίδιας σύστασης. Εξωτερικό επίχρισμα και εμφανής λιθοδομή εσωτερικά.

[α] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες πέτρες και πλήρωση από ασβεστολιθικές μικρότερες
πέτρες της ίδιας σύστασης. Εξωτερικό και εσωτερικό επίχρισμα.

Επίχρισμα συνήθως: ασβεστοκονίαμα 2.5 εκ.
Για το χόλιασμα: πηλός ή τσιμέντο (συνήθης λύση)

[β] Ανεπίχριστη τοιχοποιία με ακανόνιστες πέτρες εξωτερικά και επίχρισμα εσωτερικά.

[α] Ανεπίχριστη τοιχοποιία με ακανόνιστες πέτρες εξωτερικά και εσωτερικά.

Επίχρισμα συνήθως: ασβεστοκονίαμα 2.5 εκ.

[δ] Διπλής παρειάς βάση από εμφανή ισόδομη λιθοδομή χωρίς ή με ελάχιστο αρμό. Αργολιθοδομή και
επίχρισμα εξωτερικά και εσωτερικά σε ψηλότερο επίπεδο, άνωθεν της ισόδομη λιθοδομής.

[γ] Διπλής παρειάς αργολιθοδομή με χόλιασμα, εξωτερικό και εσωτερικό επίχρισμα.

[β] Διπλής παρειάς ισόδομη λιθοδομή χωρίς ή με ελάχιστο αρμό εμφανής εξωτερικά και με επίχρισμα
εσωτερικά.

[α] Διπλής παρειάς ισόδομη λιθοδομή χωρίς ή με ελάχιστο αρμό εμφανής εξωτερικά και εσωτερικά.

Επίχρισμα συνήθως: ασβεστοκονίαμα 2.5 εκ.

[δ] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες κυρίως πλακοειδείς πέτρες και πλήρωση από
ασβεστολιθικές μικρότερες πέτρες της ίδιας σύστασης. Εμφανής εξωτερική και εσωτερική λιθοδομή.

[γ] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες κυρίως πλακοειδείς πέτρες και πλήρωση από
ασβεστολιθικές μικρότερες πέτρες της ίδιας σύστασης. Εμφανής εξωτερική λιθοδομή και επίχρισμα
εσωτερικά.

[β] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες κυρίως πλακοειδείς πέτρες και πλήρωση από
ασβεστολιθικές μικρότερες πέτρες της ίδιας σύστασης. Εξωτερικό επίχρισμα και εμφανής λιθοδομή
εσωτερικά.

[α] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες κυρίως πλακοειδείς πέτρες και πλήρωση από
ασβεστολιθικές μικρότερες πέτρες της ίδιας σύστασης. Εξωτερικό και εσωτερικό επίχρισμα.

Είδη Δόμησης

Πάχνας

Οφιόλιθος
Τροόδους για
τα κύρια
πετρώματα
και
οπτόπλινθοι

Λευκωσίας

Λευκάρων

Γεωλογικός
σχηματισμός

Ημίσκληρος
Ασβεστόλιθος

Για
οπτόπλινθους:
Τούβλα
(αργιλικά)

Για κυρίως
πέτρωμα:
Βασάλτης

Πολύ
Μαλακός
Ασβεστόλιθος

Ημίσκληρος
Ασβεστόλιθος

αναφορά

1.40

0.70

3.50

0.85

1.40

2,000

1,600

2,7003,000

1,600

2,000

ρ***
[kg/m3]

λ**
[W/(mK)]

Οδηγός Θερμομόνωσης

1.27

Δ/Ε

2.24

0.538****

0.90

1.44

[W/(mK)]

1,950

Δ/Ε

2,650

1,370****

1,720

1,990

[kg/m3]

Μετρήσεις Τμήμα
Γεωλογικής
Επισκόπησης*
λ
ρ

Φωτογραφίες

Β5α
και
Β5β
Γ3α
και
Γ3β

Γ2

Β2

Γ5

Γ3α
και
Γ3β

(μπορεί να υπάρχει και με
μεγάλο αδρανές άμμου –
χαλίκια)

Πλινθάρι (ωμόπλινθοι) με
περίπου 30% ποσοστό
αχύρου (σύνηθες)

Απαντάται επίσης ως:
Κλιμάρα

Πυριτιωμένες Κρητίδες με
χαλικώματα από
πετρώματα της ίδιας
σύστασης με το κυρίως
πέτρωμα.

Απαντάται επίσης ως:
‘Πέτρα Τροόδους’

Πυριγενή πετρώματα
με χαλικώματα από
ασβεστολιθικά πετρώματα
σε ποσοστό περίπου 40%50%.

Ασβεστόλιθος με
χαλικώματα σε μεγάλο
ποσοστό από πέτρες της
ίδιας σύστασης

Πέτρωμα

Επίχρισμα συνήθως: ασβεστοκονίαμα 2.5 εκ.

[β] Τοιχοποιία από πλινθάρι χωρίς επίχρισμα.

[α] Τοιχοποιία από πλινθάρι από εξωτερικό και εσωτερικό επίχρισμα.

Πάχος τοιχοποιίας: 40-50 εκ. περίπου
Βάση τοιχοποιίας από εμφανή ή επιχρισμένη λιθοδομή.

Επίχρισμα συνήθως: ασβεστοκονίαμα 2.5 εκ.

[δ] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες κυρίως πλακοειδείς πέτρες και πλήρωση από
ασβεστολιθικές μικρότερες πέτρες της ίδιας σύστασης. Εμφανής λιθοδομή εσωτερικά και εξωτερικά

[γ] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες κυρίως πλακοειδείς πέτρες και πλήρωση από
ασβεστολιθικές μικρότερες πέτρες της ίδιας σύστασης. Εμφανής εξωτερική λιθοδομή και επίχρισμα
εσωτερικά

[β] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες κυρίως πλακοειδείς πέτρες και πλήρωση από
ασβεστολιθικές μικρότερες πέτρες της ίδιας σύστασης. Εξωτερικό επίχρισμα και εμφανής λιθοδομή
εσωτερικά

Τα πιο πάνω μπορούν να αποτελέσουν επίσης μόνο τη βάση της τοιχοποιίας, άνωθεν της οποίας θα
τοποθετηθούν ωμόπλινθοι (πλινθάρι).
[α] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες κυρίως πλακοειδείς πέτρες και πλήρωση από
ασβεστολιθικές μικρότερες πέτρες της ίδιας σύστασης. Εξωτερικό και εσωτερικό επίχρισμα

Επίχρισμα συνήθως: ασβεστοκονίαμα 2.5 εκ.

[δ] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με στρογγυλεμένες πέτρες του ποταμού και πλήρωση από ασβεστολιθικές
μικρότερες πέτρες. Εξωτερικά και εσωτερικά εμφανής.

[γ] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με στρογγυλεμένες πέτρες του ποταμού και πλήρωση από ασβεστολιθικές
μικρότερες πέτρες. Εξωτερικά επίχρισμα και εσωτερικά εμφανής.

[β] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με στρογγυλεμένες πέτρες του ποταμού και πλήρωση από ασβεστολιθικές
μικρότερες πέτρες. Εξωτερικά εμφανής και εσωτερικό επίχρισμα.

[α] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με στρογγυλεμένες πέτρες του ποταμού και πλήρωση από ασβεστολιθικές
μικρότερες πέτρες. Εξωτερικό και εσωτερικό επίχρισμα.

Το ενδιάμεσο των δυο παριών έχει πολύ πηλό και χαλικώματα [πετρώματα]

[β] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες πέτρες και πλήρωση από ασβεστολιθικές μικρότερες
πέτρες σε μεγάλο ποσοστό της ίδιας σύστασης. Εξωτερικά εμφανής λιθοδομή και εσωτερικά
ασβέστωμα 1,5εκ ή επίχρισμα 2,5εκ.

[α] Διπλής παρειάς τοιχοποιία με ακανόνιστες πέτρες και πλήρωση από ασβεστολιθικές μικρότερες
πέτρες σε μεγάλο ποσοστό της ίδιας σύστασης. Εμφανής λιθοδομή και εξωτερικά και εσωτερικά.

Είδη Δόμησης

Δ/Ε

Καλαβασού

Οφιόλιθος
Τροόδους για
τα κύρια
πετρώματα,
οπτόπλινθοι
και
Απαλού για τα
χαλικώματα

Μαμωνιών

Γεωλογικός
σχηματισμός

Πλίνθοι μετ’
άχυρου ωμοί

Ημίσκληρος
Ασβεστόλιθος

Για
χαλικώματα:
Μαλακός
Ασβεστόλιθος

Για κυρίως
πέτρωμα:
Βασάλτης

Ημίσκληρος
Ασβεστόλιθος

αναφορά

0.70

1.40

1,10

3.50

1,300

2,000

1,800

2,7003,000

2,000

[kg/m3]

[W/(mK)]

1.40

ρ***

λ**

Οδηγός Θερμομόνωσης

0.44****

1.23

0.60

2.24

Δεν
υπάρχει
μέτρηση

[W/(mK)]

1,012****

2,070

1,640

2,650

Δεν
υπάρχει
μέτρηση

[kg/m3]

Μετρήσεις Τμήμα
Γεωλογικής
Επισκόπησης*
λ
ρ

Φωτογραφίες
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*δείγματα σε ξηρή κατάσταση || **ρ: πυκνότητα || ***λ: θερμική αγωγιμότητα σχεδιασμού ||
**** Μετρήσεις από το Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Παραδοσιακών Υλικών "ΛΗΔΡΑ" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου
Σημ.: Καθώς πρόκειται για φυσικό υλικό, η ανομοιομορφία των χαρακτηριστικών είναι αποδεκτή. Επίσης, σε υφιστάμενες κατασκευές, με υπαρκτή πιθανότητα διάβρωσης των λιθοσωμάτων, η πυκνότητα αναμένεται να κυμαίνεται πιο κοντά στις εργαστηριακές μετρήσεις που
έγιναν στο Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Παραδοσιακών Υλικών "ΛΗΔΡΑ".

Πέρα
Ορεινής

Λευκωσία

Καλαβασός

Πέρα
Ορεινής

Πάνω
Αρόδες

Β5α
και
Β5β

Β4α
και
Β4β

Περιοχή

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

Αρ. Κτηρίου

Γ: Εκδιδόμενα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης σε
παραδοσιακά και ιστορικά κτήρια, στο πλαίσιο του
έργου VIOLET

463

Διατηρητέα διώροφη
μόνιμη αστική κατοικία
στους Αγίους
Ομολογητές (Λευκωσία)
σε πολύ καλή κατάσταση
(έλαβε βραβεία Europa
Nostra και ICOMOS). Έχει
αποκατασταθεί και δεν
έχουν εφαρμοστεί μέτρα
ενεργειακής απόδοσης.

Δ/Ε

2.

92

160

Δ/Ε

1.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Πληροφορίες
Μέγεθος
Φωτογραφία
Επίσημη έκδοση ΠΕΑ
Επανέκδοση
Α Κατηγορία: κατοικίες - είτε επιδιορθωμένες είτε όχι - οι οποίες κατοικούνται ή χρησιμοποιούνται περιστασιακά και στις οποίες δεν έχουν ληφθεί μέτρα ενεργειακής απόδοσης / αναβάθμισης

Διατηρητέα διώροφη
εξοχική κατοικία στα
Λεύκαρα (επαρχία
Λάρνακας) σε πολύ καλή
κατάσταση.
Έχει αποκατασταθεί και
εφαρμοστεί μέτρο
ενεργειακής απόδοσης /
αναβάθμισης με διπλά
γυαλιά..

Α/Α

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

1.

3.

76

Δ/Ε
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Διατηρητέα διώροφη
εξοχική κατοικία στη
Βάσα Κοιλανίου (επαρχία
Λεμεσού). Έχει
αποκατασταθεί και
λήφθηκαν μέτρα
ενεργειακής
απόδοσης/αναβάθμισης,
όπως θερμομόνωση
στην οροφή και διπλά
γυαλιά.

160

Β Κατηγορία: επιδιορθωμένες κατοικίες οι οποίες κατοικούνται ή χρησιμοποιούνται περιστασιακά και
στις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα ενεργειακής απόδοσης / αναβάθμισης

Δ/Ε

Διατηρητέα διώροφη
εξοχική κατοικία στην
Άλωνα (επαρχία
Λευκωσίας) σε πολύ
καλή κατάσταση.
Έχει αποκατασταθεί και
δεν έχουν εφαρμοστεί
μέτρα ενεργειακής
απόδοσης.

3.

2.

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων

Δ/Ε
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210

214

Διώροφη Διατηρητέα
μόνιμη κατοικία στο
Καϊμακλί με επέκταση
(επαρχία Λευκωσίας).
Έχει αποκατασταθεί και
λήφθηκαν μέτρα
ενεργειακής
απόδοσης/αναβάθμισης,
όπως θερμομόνωση
στην οροφή και διπλά
γυαλιά.

Διατηρητέα ισόγεια
αστική κατοικία στον Άγιο
Αντρέα σε πολύ καλή
κατάσταση διατήρησης.
Βρίσκεται στο τελικό
στάδιο της
αποκατάστασης για να
χρησιμοποιηθεί ως
μόνιμη κατοικία.
Εφαρμόζονται μέτρα
ενεργειακής
αναβάθμισης στην
οροφή, στο δάπεδο, στα
κουφώματα και στην
ηλεκτρομηχανολογική
εγκατάσταση.

Δ/Ε

Δ/Ε

4α.

4β.
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Δυο ισόγειες Διατηρητέες
εξοχικές κατοικίες στις
Πάνω Αρόδες (επαρχία
Πάφου). Έχουν
αποκατασταθεί και
λήφθηκαν μέτρα
ενεργειακής
απόδοσης/αναβάθμισης,
όπως θερμομόνωση
στην οροφή, διπλά
γυαλιά και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών και
ηλιακών συλλεκτών στο
δώμα.

220

Δ/Ε

Δ/Ε

5α.

5β.

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων
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Δυο διώροφες κατοικίες
(Αρχαία Μνημεία) στα
Πέρα Ορεινής (επαρχία
Λευκωσίας) σε πολύ
καλή κατάσταση.
Λειτουργούν ως
“τουριστικά καταλύματα
σε παραδοσιακές
οικοδομές" στο πλαίσιο
του σχετικού
προγράμματος του
Υφυπουργείου
Τουρισμού. Έχουν
αποκατασταθεί και έχει
εφαρμοστεί
θερμομόνωση οροφής
και ηλιακοί συλλέκτες.

449

2.

1.

Δ/Ε
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380

610

Διατηρητέο ισόγειο
κτήριο – Βιβλιοθήκη του
Τμήματος Πολεοδομίας
και Οικήσεως
(Λευκωσία). Έχουν
αποκατασταθεί και έχει
εφαρμοστεί μέτρο
ενεργειακής απόδοσης /
αναβάθμισης,
τοποθετήθηκε
θερμομόνωση στην
οροφή.

Επτά Διατηρητέες, εκ
των οποίων οι έξι είναι
ισόγειες και η μια είναι
διώροφη. Λειτουργούν
ως Μουσεία του
Παγκυπρίου Γυμνάσιου
(Λευκωσία). Έχουν
αποκατασταθεί και
λήφθηκαν μέτρα
ενεργειακής
απόδοσης/αναβάθμισης
όπως θερμομονώσεις
στην οροφή.

Γ Κατηγορία: επιδιορθωμένα κτήρια άλλων χρήσεων τα οποία χρησιμοποιούνται
και στα οποία είτε έχουν ληφθεί μέτρα ενεργειακής απόδοσης / αναβάθμισης είτε όχι

3β.

3α.

Εγχειρίδιο για την ενεργειακή απόδοση και
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Διώροφες οικοδομές Αρχαία Μνημεία Β΄
Πίνακα - Κοινοτικά
Γραφεία στα Πέρα
Ορεινής (επαρχία
Λευκωσίας). Έχουν
αποκατασταθεί και
λήφθηκαν μέτρα
ενεργειακής
απόδοσης/αναβάθμισης
από το Τμήμα
Αρχαιοτήτων, όπως
θερμομόνωση στην
οροφή και δεύτερα
εσωτερικά τζαμλίκια.

280

707

Ξενοδοχείο σε
παραδοσιακή οικοδομή,
Υφυπουργείο Τουρισμού
στην Καλαβασό (επαρχία
Λάρνακας).
Έχει αποκατασταθεί και
λήφθηκαν μέτρα
ενεργειακής
απόδοσης/αναβάθμισης
όπως εφαρμογή ηλιακών
συλλεκτών και
φωτοβολταϊκών,
μηχανολογικό σύστημα
κλιματισμού και
θερμομόνωση στην
οροφή και τα
μεσοπατώματα.

Δ/Ε

Δ/Ε

4.

5.

99

250

Νηπιαγωγείο της
Σχολικής Εφορείας
Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων
Λευκωσίας, σε διώροφη
Διατηρητέα οικοδομή με
επέκταση (Λευκωσίας).
Λήφθηκαν μέτρα
ενεργειακής
απόδοσης/αναβάθμισης
όπως θερμομόνωση
στην οροφή και τα
μεσοπατώματα,
εγκατάσταση ηλιακών
συλλεκτών, διπλά γυαλιά
και σύστημα κλιματισμού
/ θέρμανσης.

6.
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Δ/Ε

100

Πολυδύναμο Κέντρο σε
παραδοσιακή οικοδομή –
πρώην Δημοτική Αγορά
στην Παλλουριώτισσα.
Σύμμικτη κατασκευή από
πέτρα και σκυρόδεμα
(Λευκωσία). Δεν
λήφθηκαν μέτρα
ενεργειακής απόδοσης,
μόνο θερμομόνωση
οροφής και διπλά
παράθυρα στην αίθουσα
εκδηλώσεων (μέρος του
κτηρίου).

540

Δ. Θερμομονωτικά υλικά (θερμοφυσικές ιδιότητες)
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Στην περίπτωση των κτηρίων η θερμότητα ρέει με φυσικό τρόπο από ένα θερμό χώρο σε έναν ψυχρότερο.
Ταυτόχρονα, η θερμότητα διαφεύγει από τις ατέλειες του περιβλήματος/ κυρίως σημεία τομής δομικών στοιχείων.
Οι απώλειες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με τους διάφορους τρόπους μόνωσης.

Οι απώλειες θερμότητας ενός κτηρίου εξαρτώνται από:
[1]. Το κλίμα της περιοχής
[2]. Τη θέση του κτηρίου
[3]. Τα δομικά χαρακτηριστικά του κτηρίου

Τα θερμομονωτικά υλικά έχουν ως προορισμό τους να μειώσουν τον συντελεστή θερμοπερατότητας των
δομικών στοιχείων με στόχο τη μείωση των θερμικών απωλειών κατά τη χειμερινή περίοδο και μείωση της
θερμικής προσόδου κατά τη περίοδο δροσισμού. Σημαντικές ιδιότητες των θερμομονωτικών υλικών είναι:
• Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) [W/(m·k)]
Είναι ο συντελεστής που περιγράφει το ποσό της θερμότητας που περνά ανά μονάδα επιφάνειας του υλικού και για
διαφορά θερμοκρασίας μιας μονάδας μεταξύ των δύο όψεων του. Όσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής λ, τόσο
μικρότερη η ροή θερμότητας και, επομένως, τόσο καλύτερη η θερμομονωτική του ικανότητα. Είναι σημαντικό ο
συντελεστής λ να δίνεται συναρτήσει με το πάχος του υλικού που είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό του UValue.
• Η Πυκνότητα του (ρ) [kg/m3]
Η πυκνότητα (Kg/m³) επηρεάζει το βάρος του υλικού και τον συντελεστή λ του υλικού. Η πυκνότητα των υλικών
δίνεται σε όλους τους πίνακες με τις χαρακτηριστικές τιμές των θερμομονωτικών υλικών.
• Η ειδική θερμοχωρητικότητα του υλικού (c) [kJ/(kgK)]
Είναι το ποσό θερμότητας που απαιτεί η μονάδα μάζας του σώματος (κιλό, kg) για την αύξηση της θερμοκρασίας
του κατά ένα βαθμό (Κ).

Πέραν τούτων, η μηχανική, φυσική και χημική συμπεριφορά, του υλικού καθώς και η επίδραση των κλιματικών
συνθηκών και η αλλοίωση του υλικού στο χρόνο, είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η
φιλικότητα θερμομονωτικών υλικών στο περιβάλλον είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική, επομένως θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη ο τρόπος παραγωγής τους, η τοξικότητα τους, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους αλλά
και ο τρόπος απόρριψης τους. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να καθορίσουν την τελική απόφαση, είναι το κόστος
και η συμβατότητα με άλλα υλικά.
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Ταξινόμηση Θερμομονωτικών Υλικών
Προέλευση
•Οργανικά
•Ανόργανα

Δομή
• Ινώδη
• Κυψελωτά
• Κοκκώδη

Τρόπος
Παρασκευής

Τελική Μορφή

•Τεχνητά
•Φυσικά

• Πλάκες
• Άκαμπτα
• Εύκαμπτα

Ιδιότητες
•Αντοχές
•Τιμή λ
•Υγρασία

Βάρος
•Μικρή
Πυκνότητα
•Μεγάλη
Πυκνότητα

Ιδιότητες Θερμομονωτικών Υλικών
Φυσικές Ιδιότητες: περιγράφουν τη συμπεριφορά του υλικού υπό ορισμένες συνθήκες
Περιβαλλοντικές ιδιότητες: περιγράφουν τον οικολογικό χαρακτήρα του υλικού

Θερμική Αγωγιμότητα
Θερμοκρασίες λειτουργίας

Περιβαλλοντικές ιδιότητες

Φυσικές Ιδιότητες

Συμπεριφορά στην παρούσια
υγρασίας

Μηχανική Αντοχή

Αντοχή σε φωτιά

Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά

Εμπεριεχόμενη ενέργεια

Αντοχή στην ηλιακή
ακτινοβολία
Αντοχή σε χημική επίδραση
διαφόρων ουσιών
Απελευθέρωση επικίνδυνων
ουσιών

Ηχομομονωτική Ιδιότητα
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Πίνακας 10: Κατηγορίες και βασικά χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών υλικών - Πηγή: Ελένη Αλεξάνδρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΕΜΠ, MArchII UCLA, από την παρουσίαση ‘Βιώσιμη και βιοκλιματική Συμπεριφορά κτηρίων, θερμική προστασία και ενεργειακή αναβάθμιση
κτηριακών κελυφών’ στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ημερίδας “Θερμική Προστασία και Αναβάθμιση Κτιριακών Κελυφών” (7 Δεκεμβρίου
2019, Λευκωσία)

ΘΕΡΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – Ενδεικτικός πίνακας
Όνομα υλικού

Πυκνότητα (ρ)
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ)
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

Υαλοβάμβακας

15-150kg/m³

0.035-0.045W/(m·k)

Πετροβάμβακας

20-200kg/m³

0.035-0.045W/(m·k)

Κυψελωτό γυαλί

115-220kg/m³

0.040-0.060W/(m·k)

Αφρώδες γυαλί

15-230kg/m³

0.070-0.093 & 0.014W/(m·k)

Aerogel

60-80kg/m³

0.017-0.021W/(m·k)

Πυριτικό ασβέστιο

115-300kg/m³

0.045-0.065W/(m·k)
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΦΥΣΙΚΑ

Διογκωμένος άργιλος

260-500kg/m³

0.085-0.100 W/(m·k)

Διογκωμένος Περλίτης

90-490kg/m³

0.045-0.070 W/(m·k)

Δ. Βερμικουλιτής

70-160kg/m³

0.046-0.070 W/(m·k)

Ελαφρόπετρα

175-285kg/m³

0.060-0.080 W/(m·k)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Διογκωμένη πολυστερίνη
EPS
Εξηλασμένη πολυστερίνη
XPS
Πλάκες φαινολικού
αφρού
Πλάκες αφρώδους
πολυουρεθάνης
Αφρός πολυουρεθάνης

15-30 kg/m³

0.032-0.040W/(m·k)

25-45kg/m³

0.030-0.040 W/(m·k)

40kg/m³

0.022-0.040 W/(m·k)

30-100 kg/m³

0.024-0.030W/(m·k)

30-80 Kg/m³

0.023-0.03W/mK.
ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ

Ξυλόμαλλο

350-600kg/m³

0.090 W/(m·k)

Ίνες ξύλου

30-60kg/m³
40-270 kg/m³ (πλάκες)

0.040-0.090 W/(m·k)

Ίνες κυτταρίνης

30-80 kg/m³

0.040-0.045W/(m·k)

Κάνναβις

20-68kg/m³

0.040-0.050W/(m·k)
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Hempcrete

275kg/m³

0.060 W/(m·k)

Φελλός

100-200kg/m³

0.045-0.060 W/(m·k)

Λινάρι

20-80kg/m³πλάκες

0.03-0.045W/(m·k)

Βαμβάκι

20-60kg/m³ (πλάκες)

0.040W/(m·k)

Μαλλί προβάτου

25-30kg/m³ πλάκες

0.040-0.045W/(m·k)

Άχυρο

0.038-0.072W/(m·k)

Καλάμια

120-225 kg/m³

0.055-0.090W/(m·k)

Ίνες καρύδας

70-120 kg/m³

0.040-0.050 W/(m·k)

ΒΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Θερμομονωτικά τούβλα

Κυψελωτό σκυρόδεμα

▪
▪
▪
▪

500-750kg/m³

0.080-0.140 W/(m·k)

460-750kg/m³
1,350-1,500kg/m³
0.07-0.21 W/(m·k)
2,300-2,500kg/m³
ΘΕΡΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

TIT TWD Transparent thermal insulation
Nano cellular foam
SWD switchable thermal insulation
Vacuum insulation panel (VIP)

Τονίζεται πως τα πιο πάνω υλικά είναι ενδεικτικά και πως η αγορά εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέα προϊόντα. Θα
πρέπει ο κάθε μελετητής να είναι σε θέση να εξετάσει και να λάβει υπόψη το θέμα συμβατότητας με τα
παραδοσιακά υλικά και τις κατασκευές, να εξετάσει τον αντίκτυπο με βάση τη θέση της θερμομόνωσης, τη φύση
του κτηρίου και τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής ώστε να επιτευχθούν τα θεμιτά αποτελέσματα, χωρίς
να προκαλείται οποιαδήποτε βλάβη στο υπάρχων (ιστορικό) κέλυφος. Γενικά είναι προτιμότερα τα διαπνέοντα
υλικά όπως είναι τα ινώδη.
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Ε. Αρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμοί
(στοιχεία επικοινωνίας)
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22 720550

Αρχαία Μνημεία

Διατηρητέες Οικοδομές

Τουριστικά Καταλύματα σε
παραδοσιακές οικοδομές

VernArch LAB: Ερευνητικό
Εργαστήριο για την Παραδοσιακή
Αρχιτεκτονική της Κύπρου
Energy & Environmental Design
of Buildings Research
Laboratory

Εργαστήριο Χαρακτηρισμού
Παραδοσιακών Υλικών "ΛΗΔΡΑ

Αρχιτέκτονας (πολεοδόμος) Συντηρητής

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων - Τμήμα Αρχαιοτήτων

Υπουργείο Εσωτερικών -Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κλάδος
Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υφυπουργείο Τουρισμού - Διεύθυνση
Διασφάλισης Ποιότητας και
Αδειοδοτήσεων Τουριστικών
Επιχειρήσεων,
Τεχνική Υπηρεσία

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα
Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε
θέματα Συντήρησης/
Συγγραφή του Παρόντος
Εγχειριδίου

22892257

Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας -Υπηρεσία Ενέργειας, Κλάδος
Εξοικονόμησης Ενέργειας /
Ενεργειακής Απόδοσης

Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων
ICOMOS – Παράρτημα Κύπρου

22 667842

Διαχείριση/Συγγραφή του
Παρόντος Εγχειριδίου

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

22 511397

22 892977

22 892974

22 691193

22 408159
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theodosioua@cytanet.com.cy

pissur@cytanet.com.cy

ioannis@ucy.ac.cy

aimilios@ucy.ac.cy

mphiloky@ucy.ac.cy

afroditeadamou@visitcyprus.com

kkalava@tph.moi.gov.cy

ykourou@tph.moi.gov.cy

antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy

22 865888
22 865873
[κεντρικό τηλέφωνο]
22 408176

energyservice@meci.gov.cy

nhadjinikolaou@meci.gov.cy

maria.achilleos@cea.org.cy

[προτιμητέος τρόπος επικοινωνίας]

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

22 409303
[κεντρικό τηλέφωνο]

22 409396

Τηλέφωνο

Τομέας Αρμοδιοτήτων

Όνομα Υπηρεσίας/
Τμήματος/Οργανισμού

Αντωνία Θεοδοσίου
(Αντιπρόεδρος)

Χρύσανθος Πισσαρίδης
(Πρόεδρος)

Ιωάννης Ιωάννου
(Καθηγητής)

Αιμίλιος Μιχαήλ
(Επίκουρος Καθηγητής)

Μαρία Φιλοκύπρου
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Αφροδίτη Αδάμου
(Τεχνικός Λειτουργός 2ης τάξης)

Γιόλα Κούρου
(Προϊστάμενη Κλάδου)
Κυριακή Τρυπηνιώτου – Καλαβά
(Λειτουργός Κλάδου)

-

Έλενα Παναγιώτου (ΙΓ)

(Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’)

Νίκος Χατζηνικολάου

Μαρία Αχιλλέως

Άτομο Επικοινωνίας
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το παρόν εγχειρίδιο αποσκοπεί στην παροχή ενημέρωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση των παραδοσιακών
κτηρίων, τόσο σε εθνικό αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο, και προορίζεται να χρησιμεύσει αποκλειστικά ως
εργαλείο καθοδήγησης. Ως εκ τούτου, η εν λόγω πληροφόρηση, δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως
ή εμμέσως, ως έτοιμες κατασκευαστικές προτάσεις ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. Με την
επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι πληροφορίες που εμπερικλείονται, ανήκουν στους συγγραφείς του
Εγχειριδίου. Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου δεν παρέχει καμία ευθύνη σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα,
επικαιρότητα, εμπορικότητα, ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή
σκοπό. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή
διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των συγγραφέων ή/και την αναφορά της πηγής. Καθώς το παρόν
έγγραφο αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις κατά τον χρόνο της σύνταξής του, θα πρέπει να θεωρείται ως
ένα «ζωντανό εργαλείο» που επιδέχεται συμπλήρωσης και αναθεώρησης, το δε περιεχόμενό του μπορεί να
υπόκειται σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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