
Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος 
Αραδίππου, Δήμος Έγκωμης, 
Δήμος Ιδαλίου, Δήμος Πόλης 
Χρυσοχόος, Δήμος Λακατάμια, 
Κοινότητα Εργατών, Κοινότητα 
Ψιμολόφου και τον Κυπριακό 
Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπ-
ρίων Πολιτών συμμετέχει ως 
εταίρος στο στρατηγικό έργο 
ELIH MED «Energy Efficiency 
in Low income Housing in 
the Mediterranean», το οπο-
ίο συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης μέσω 
του προγράμματος διακρα-
τικής συνεργασίας MED. 

Συγκεκριμένα το έργο  αφο-
ρά τον εντοπισμό και υλοπο-
ίηση πρακτικών, τεχνικών 
λύσεων  και καινοτόμων 
μηχανισμών χρηματοδότη-
σης για την ανάπτυξη επεμ-
βάσεων με στόχο την αύξη-
ση της ενεργειακής απόδο-
σης σε νοικοκυριά με χαμη-
λό ετήσιο εισόδημα. Στην 
Κύπρο προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθούν επεμβά-

σεις αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης σε 25 νοικοκυριά 
με χαμηλό ετήσιο εισόδημα 
και να εγκατασταθούν 25 
έξυπνοι μετρητές.  

Οι κατοικίες αυτές έχουν ήδη 
επιλεγεί από την ΡΑΕΚ ώστε να 
αποτελέσουν το πρώτο πιλοτι-
κό πρόγραμμα συμψηφισμού 
μετρήσεων (net-metering) 
φωτοβολταϊκών συστημάτων 
εγκατεστημένων σε οικίες. 
Μετά από πρόσκληση εκδήλω-
σης οι 25 τελικοί δικαιούχοι 
έχουν επιλεγεί. 

Το πιλοτικό αυτό έργο συγχρη-
ματοδοτείται επίσης από τις 
ακόλουθες τοπικές αρχές: 

Δήμος Στροβόλου, Δήμος Λατ-
σιών, Δήμος Λάρνακας, Δήμος 
Αγίου Αθανασίου, Δήμος Γερί-
ου, Δήμος Πάνω Λευκάρων, 

Η κα Χριστίνα Κακουλή  είναι ιδιοκτήτρια κατοικίας που εμπίπτει 

στην κατηγορία νοικοκυριού με χαμηλό ετήσιο εισόδημα και διαμέ-

νει στο Δήμο Λατσιών. Πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια με 3 

τέκνα. Η κατοικία κτίστηκε το 1994 και έχει εμβαδό 150 τ.μ. Το ετήσιο 

κόστος του νοικοκυριού για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 

ξεπερνά τα 1,880 ευρώ.   

Με την εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος δυναμικότητας 1,5kW ανα-

μένεται να παράγονται  περίπου 2.400kWh τον χρόνο. Το σύστημα 

αποτελείται από 6 φωτοβολταϊκά πλαίσια 250Watt με ανεξάρτητους 

μικομετατροπείς τάσης συνολική ισχύος 1,5kW και βάσεις στήριξης 

Αλουμινίου.  

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 

νοικοκυριά χαμηλού  ετήσιου εισοδήματος 

Το Φωτοβολταϊκό σύστημα 1.5 kW  

με συμψηφισμό (net metering)  

εγκαταστάθηκε στο Δήμο Λατσιών 
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Ακόμη ένα πιλοτικό ΦΒ σύστημα 

συμψηφισμού (net metering) 

εγκαταστάθηκε με δωρεά της εταιρίας 

GESOLAR και της ΑΗΚ 
Η εταιρεία GESOLAR, πα-

ρέχει δωρεάν φωτοβολ-

ταϊκό σύστημα δυναμικό-

τητος 1.5 kW σε κατοικία 

χαμηλού ετήσιου εισοδή-

ματος στo Δήμο Λατσιών. 

Η δωρεά συμπεριλαμβά-

νει τα φωτοβολταϊκά 

πλαίσια, τις βάσεις στήρι-

ξης και την ηλεκτρολογι-

κή εγκατάσταση του συσ-

τήματος. 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού 

Κύπρου παρέχει δωρεάν 

την αγορά και εγκατάστα-

ση του έξυπνου μετρητή 

για το net metering. 

Ο Δήμος Λατσιών συγ-

χρηματοδοτεί τις επεμβά-

σεις για αύξηση της ενερ-

γειακής απόδοσης στην 

κατοικία. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.elih-med.eu 


