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Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

φντομθ περίλθψθ 

Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά 
αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που 
υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
για το κλίμα και τθν ενζργεια για το ζτοσ 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ διοξειδίου του 
άνκρακα (CO2) ςτθν επικράτειά τουσ τουλάχιςτον κατά 20%. Για να το πετφχουν αυτό, 
αναπτφςςουν χζδια Δράςθσ για τθν Αειφόρο (Βιϊςιμθ) Ενζργεια (ΔΑΕ), εφαρμόηουν 
δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθν αφξθςθ των ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ τόςο ςε δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ τομείσ του Διμου και οργανϊνουν 
Θμζρεσ Ενζργειασ. Αυτζσ οι προςπάκειεσ υποςτθρίηονται ιςχυρά από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, το Γραφείο του υμφϊνου των Δθμάρχων και τισ Δομζσ Τποςτιριξθσ. 

Ο Διμαρχοσ Παραλιμνίου Αντρζασ Ευαγγζλου εκπροςωπϊντασ το Διμοσ Παραλιμνίου, 
υπόγραψε ςτισ 6 Οκτωβρίου 2009 το «φμφωνο των Δθμάρχων» και ςυμμετείχε ςτθν τελετι 
που πραγματοποιικθκε ςτισ 4 Μαΐου 2010 που πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ. Σον 
Λοφνιο του 2010, ο Διμοσ Παραλιμνίου ανάκεςε ςτο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν 
τθν εκπόνθςθ του Ενεργειακοφ χεδίου Δράςθσ, ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ ενόσ 
Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ με τίτλο ISLEPACT ςυγχρθματοδοτοφμενου από τθ Γενικι 
Διεφκυνςθ Ενζργειασ. Για τθν περίοδο Λοφνιοσ 2010 με Μάιο του 2011 πραγματοποιικθκε θ 
απαραίτθτθ ςυλλογι ενεργειακϊν ςτοιχείων από τθ Δθμοτικι Τπθρεςία κακϊσ και άλλα 
αρμόδια κυβερνθτικά και μθ τμιματα. Σα ςτοιχεία αυτά χρθςιμοποιικθκαν για τον 
καταρτιςμό του ζτουσ αναφοράσ (2009) που περιλαμβάνει τισ καταναλϊςεισ ενζργειασ και 
τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ανά τομζα ςτθν επικράτεια του Διμου Παραλιμνίου. 

Σθν ίδια περίοδο, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςε ςυνεργαςία με τθν 
Ενεργειακι ομάδα του Διμου Παραλιμνίου, ετοίμαςαν το Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ το 
οποίο περιλαμβάνει λεπτομερι παρουςίαςθ των μζτρων που πρζπει να εφαρμόςει ο Διμοσ 
για τθν περίοδο 2011 – 2020 προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν 
διοξειδίου του άνκρακα. 

Σο Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ παρουςιάςτθκε ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο και εγκρίκθκε ςτισ  
14 Λουνίου 2011. Ακολοφκωσ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ζχει υποβάλει το 
Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ του Διμου Παραλιμνίου, ςτθ γραμματεία του υμφϊνου των 
Δθμάρχων για αξιολόγθςθ και ζγκριςθ. 

Σο Παραλίμνι είναι κωμόπολθ και διμοσ τθσ Κφπρου, από το 1986, ςτθν Επαρχία 
Αμμόχωςτου ςτα νότιο ανατολικά τθσ νιςου. Βρίςκεται ςτθν περιοχι των κοκκινοχωρίων και 
ζχει πάρει το όνομα του από τθ λίμνθ Παραλιμνίου δίπλα ςτθν οποία είναι χτιςμζνο. Είναι ο 
μεγαλφτεροσ διμοσ του ελεφκερου τμιματοσ τθσ επαρχίασ Αμμοχϊςτου. Ο αρικμόσ 
Δθμοτϊν τθσ πόλθσ τθσ Παραλιμνίου ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2001 ιταν 11.100 και 
για το 2009 ο πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ υπολογίηεται ςτισ 13.850.  

Σο ζτοσ 2009 ορίςτθκε ωσ το ζτοσ αναφοράσ/καταγραφισ των καταναλϊςεων ενζργειασ και 
των εκπομπϊν CO2 ςτθν επικράτεια του Διμου. φμφωνα με πραγματικά ςτοιχεία 
καταναλϊςεων που ςυλλζχκθκαν από τθν Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου, τισ εταιρίεσ 
πετρελαιοειδϊν, ςτατιςτικι υπθρεςία Κφπρου κ.α. θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτo 
Παραλίμνι το 2009 ιταν 445.904 MWh. Ο μεγαλφτεροσ καταναλωτισ ενζργειασ ςτο Διμο 
είναι οι Μεταφορζσ με 241.296 MWh και ακολοφκωσ ο τριτογενισ τομζασ με 117.296 MWh.  

Οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα του 2009 που αναλογοφν ςτθ ςυνολικι κατανάλωςθ 
ενζργειασ ςτο Διμο είναι 198.819 τόνοι.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1986
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO2 τθν περίοδο 2010 με 2020, καταρτίςτθκε το ςενάριο 
αναμενόμενθσ εξζλιξθσ όπου υπολογίςτθκαν ότι οι εκπομπζσ χωρίσ τθν λιψθ οποιοδιποτε 
μζτρων κα είναι 193.193 τόνουσ. 

Σο Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ που ζχει ετοιμαςτεί για το Διμο περιλαμβάνει επιπρόςκετα 
μζτρα/δράςεισ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί τουλάχιςτον ο ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ κλιματικι αλλαγισ. Δθλαδι τα μζτρα που κα λάβει ο Διμοσ επιπρόςκετα 
από τα εκνικά μζτρα ζτςι ϊςτε να ξεπεραςτεί ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 κατά 
τουλάχιςτον 20% μζχρι το 2020 ςε ςχζςθ με το ζτοσ αναφοράσ που είναι το 2009.  

Σα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

Περιγραφι Αρικμόσ μζτρων  

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια κτίρια του Διμου 4 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ 12 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ 4 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Οδικό φωτιςμό 1 

Επενδφςεισ του Διμου ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 2 

Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνων 1 

 

Θ ετιςια εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν για το 2020 με τθν εφαρμογι των πιο πάνω μζτρων 
ανζρχεται ςτισ 6.406 τόνουσ. Επίςθσ, υπολογίςτθκε ότι ο αντίκτυποσ ςτο Διμο Παραλιμνίου 
από τθν εφαρμογι των εκνικϊν μζτρων που λαμβάνονται για τθ μείωςθ των εκπομπϊν 
διοξειδίου του άνκρακα κα είναι επιπρόςκετθ μείωςθ τθσ τάξθσ των 28.411 τόνων. 

Επομζνωσ με τθν εφαρμογι του Ενεργειακοφ χεδίου Δράςθσ και με μία ςυνολικι μείωςθ 
των 34.817 τόνων, οι ετιςιεσ εκπομπζσ για το ζτοσ 2020 κα περιοριςτοφν ςτουσ 158.376 
τόνουσ. Δθλαδι, 21 % μειωμζνοι ςε ςχζςθ με το ζτοσ αναφοράσ που είναι το 2009. 

Ο προχπολογιςμόσ του χεδίου Δράςθσ για τθν περίοδο 2010 μζχρι 2020 ανζρχεται ςτισ 
€933.500. Θ χρθματοδότθςθ για τθν υλοποίθςθ του Ενεργειακοφ χεδίου Δράςθσ εκτιμάται 
ότι κα πθγάηει από τουσ ακόλουκουσ πόρουσ: 

- Προχπολογιςμό του Διμου. 

- Από τθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων που κα επιφζρουν τα μζτρα μείωςθσ ενζργειασ 
ςτα κτίρια, οχιματα και οδικό φωτιςμό του Διμου. 

- Από ζςοδα που κα προζρχονται από τισ επενδφςεισ του Διμου ςε Ανανεϊςιμεσ 
Πθγζσ Ενζργειασ. 

- Χρθματοδότθςθ από το χζδιο χορθγιϊν για τθν προϊκθςθ των Ανανεϊςιμων 
Πθγϊν Ενζργειασ και Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ του Τπουργείου Εμπορίου, 
Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ. 

- Πικανι χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα αειφόροσ ανάπτυξθ και 
ανταγωνιςτικότθτα του Γραφείου Προγραμματιςμοφ. 

- Πικανι χρθματοδότθςθ από το Σαμείο που κα δθμιουργθκεί από τα ζςοδα 
Δθμοπράτθςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. 

- Πικανι χρθματοδότθςθ από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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1 Σο φμφωνο των Δθμάρχων 

1.1 Ειςαγωγι 

Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά 
αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που 
υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
για το κλίμα και τθν ενζργεια για το ζτοσ 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ διοξειδίου του 
άνκρακα (CO2) ςτθν επικράτειά τουσ τουλάχιςτον κατά 20%. Για να το πετφχουν αυτό, 
αναπτφςςουν χζδια Δράςθσ για τθν Αειφόρο (Βιϊςιμθ) Ενζργεια (ΔΑΕ), εφαρμόηουν 
δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθν αφξθςθ των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ τόςο ςε δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ τομείσ του Διμου 
και οργανϊνουν Θμζρεσ Ενζργειασ. Αυτζσ οι προςπάκειεσ υποςτθρίηονται ιςχυρά από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το Γραφείο του υμφϊνου των Δθμάρχων και τισ Δομζσ Τποςτιριξθσ. 

Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι ανοιχτό ςε όλεσ τισ τοπικζσ αρχζσ που ςυγκροτοφνται 
δθμοκρατικά και με εκλεγμζνουσ αντιπροςϊπουσ, όποιο μζγεκοσ κι αν ζχουν και ςε 
οποιαδιποτε φάςθ εφαρμογισ των ενεργειακϊν/κλιματικϊν τουσ πολιτικϊν. 

 

1.2 Ζνταξθ ενόσ Διμου ςτο φμφωνο των Δθμάρχων 

Σοπικζσ αρχζσ που προτίκενται να υπογράψουν το φμφωνο των Δθμάρχων πρζπει να 
παρουςιάςουν και να ςυηθτιςουν τθν πρωτοβουλία ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο. Εφ’ όςον 
λθφκεί θ ςχετικι επίςθμθ απόφαςθ οι τοπικζσ αρχζσ πρζπει να ενθμερϊςουν τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Αυτό γίνεται με αποςτολι μθνφματοσ ταχυδρομικι κυρίδα του 
Γραφείου του υμφϊνου των Δθμάρχων με επιςυναπτόμενο το Ζντυπο Προςχϊρθςθσ. Σο 
ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από το Διμαρχο ι άλλο 
εξουςιοδοτθμζνο από το Δθμοτικό υμβοφλιο αντιπρόςωπο. Μετά τθν αποςτολι του 
μθνφματοσ, θ τοπικι αρχι κα περιλθφκεί ςτο δθμόςιο κατάλογο των πόλεων του 
υμφϊνου. 

Οι τοπικζσ αρχζσ μποροφν να υπογράψουν το φμφωνο των Δθμάρχων οποιαδιποτε 
ςτιγμι, δεν υπάρχει προκεςμία! Οι Σελετζσ του υμφϊνου των Δθμάρχων λαμβάνουν χϊρα 
κάκε χρόνο και όλοι οι διμαρχοι ζχουν τθν ευκαιρία δθμόςιασ υπογραφισ και ευρείασ 
προβολισ. 

 

1.3 Δεςμεφςεισ από τθν υπογραφι του φμφωνου των Δθμάρχων 

Οι Διμοι που ςυμμετζχουν ςτο φμφωνο, ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 πάνω 
από 20% ζωσ το 2020, μζςω δράςεων ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ. Για να επιτφχουν αυτό το ςτόχο, δεςμεφονται να: 

 ετοιμάςουν μια Βαςικι Απογραφι Εκπομπϊν (ΒΑΕ) εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν 
υπογραφι του υμφϊνου  

 υποβάλουν ζνα χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΔΑΕ), εγκεκριμζνο από 
το Δθμοτικό υμβοφλιο εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι του υμφϊνου  

 δθμοςιεφουν τακτικά – ανά διετία μετά τθν υποβολι του ΔΑΕ τουσ – εκκζςεισ 
αξιολόγθςθσ αναφζροντασ το βακμό υλοποίθςθσ του χεδίου Δράςθσ και των 
ενδιάμεςων αποτελεςμάτων 

 προωκιςουν τισ δράςεισ τουσ και να εμπλζξουν τουσ πολίτεσ τουσ και τουσ 
τοπικοφσ φορείσ και να οργανϊςουν Σοπικζσ Θμζρεσ Ενζργειασ 
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 διαδϊςουν το μινυμα του υμφϊνου των Δθμάρχων, ιδιαίτερα να παροτρφνουν 
και άλλουσ διμουσ να προςχωριςουν ςτο φμφωνο και να ςυνειςφζρουν ςε 
ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ και κεματικζσ θμερίδεσ 

Ζνασ Διμοσ, εντάςςεται ςτο φμφωνο των Δθμάρχων για να: 

 κάνει μια δθμόςια διλωςθ για τθ δζςμευςι του για μείωςθ του CO2, 

 δθμιουργιςει ι ενιςχφςει τθ δυναμικι για μείωςθ του CO2 ςτθν περιοχι του, 

 ωφελθκεί από τθν ενκάρρυνςθ και το παράδειγμα άλλων πρωτοπόρων,  

 μοιραςτεί με άλλουσ τθν εμπειρία που ζχει αναπτυχκεί ςτο διμο του, 

 γίνει ο διμοσ γνωςτόσ ωσ πρωτοπόροσ, 

 δθμοςιοποιιςει τα επιτεφγματά του ςτο διαδικτυακό τόπο του υμφϊνου, 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι παρζχει ςτισ πόλεισ που εντάςςονται ςτο φμφωνο: 

 Ζνα γραφείο αρμόδιο για τθν προϊκθςθ, το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ τθσ 
πρωτοβουλίασ αυτισ, 

 Ζνα διαδικτυακό τόπο για προϊκθςθ και ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν, 

 Εργαλεία και μεκόδουσ (οδθγίεσ, φόρμεσ, κλπ) που βοθκοφν ςτθν προετοιμαςία 
τυποποιθμζνων απογραφϊν εκπομπϊν και χεδίων Δράςθσ, ςυμβατϊν με τα ιδθ 
υπάρχοντα 

 Οικονομικζσ διευκολφνςεισ, κυρίωσ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων, τα 
Διαρκρωτικά Σαμεία, κλπ., 

 Εκδθλϊςεισ για να ζχουν οι πόλεισ που δραςτθριοποιοφνται ενεργά μεγάλθ 
πολιτικι προβολι ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  

 Ζνα δίκτυο Δομϊν Τποςτιριξθσ για τθ βοικεια των μικρότερων ςε μζγεκοσ πόλεων. 

 

1.4 Δομζσ υποςτιριξθσ του υμφϊνου των Δθμάρχων 

Εάν μια τοπικι αρχι δεν ζχει τθν τεχνικι δυνατότθτα ι τουσ πόρουσ για να ετοιμάςει το 

ςχζδιο δράςθσ του διμου, πρζπει να λάβει υποςτιριξθ από οργανιςμοφσ που ζχουν τζτοιεσ 

δυνατότθτασ π.χ. τισ Δομζσ Τποςτιριξθσ. Κατάλογοσ των Δομϊν Τποςτιριξθσ υπάρχει ςτο 

διαδικτυακό τόπο του υμφϊνου των Δθμάρχων. 

Δομζσ υποςτιριξθσ του υμφϊνου των Δθμάρχων ςτθν Κφπρο είναι θ Ζνωςθ Κοινοτιτων 

και θ Ζνωςθ Διμων Κφπρου με διοριςμζνο εκτελεςτικό γραφείο το Ενεργειακό Γραφείο 

Κυπρίων Πολιτϊν. 

 

1.5 Ο Διμοσ Παραλιμνίου ςτο φμφωνο των Δθμάρχων 

Ο Διμαρχοσ Παραλιμνίου Αντρζασ Ευαγγζλου εκπροςωπϊντασ το Διμοσ Παραλιμνίου, 

υπόγραψε ςτισ 6 Οκτωβρίου 2009 το «φμφωνο των Δθμάρχων» και ςυμμετείχε ςτθν 

τελετι που πραγματοποιικθκε ςτισ 4 Μαΐου 2010 που πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ. 

Σον Λοφνιο του 2010, ο Διμοσ Παραλιμνίου ανάκεςε ςτο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 

Πολιτϊν τθν εκπόνθςθ του Ενεργειακοφ χεδίου Δράςθσ, ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ ενόσ 

Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ με τίτλο ISLEPACT ςυγχρθματοδοτοφμενου από τθ Γενικι 

Διεφκυνςθ Ενζργειασ. Για τθν περίοδο Λοφνιοσ 2010 με Μάιο του 2011 πραγματοποιικθκε θ 

απαραίτθτθ ςυλλογι ενεργειακϊν ςτοιχείων από τθ Δθμοτικι Τπθρεςία κακϊσ και άλλα 

αρμόδια κυβερνθτικά και μθ τμιματα. Σα ςτοιχεία αυτά χρθςιμοποιικθκαν για τον 
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καταρτιςμό του ζτουσ αναφοράσ (2009) που περιλαμβάνει τισ καταναλϊςεισ ενζργειασ και 

τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ανά τομζα ςτθν επικράτεια του Διμου Παραλιμνίου. 

Σθν ίδια περίοδο, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςε ςυνεργαςία με τθν 

Ενεργειακι ομάδα του Διμου Παραλιμνίου, ετοίμαςαν το Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ το 

οποίο περιλαμβάνει λεπτομερι παρουςίαςθ των μζτρων που πρζπει να εφαρμόςει ο 

Διμοσ για τθν περίοδο 2011 – 2020 προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ μείωςθσ των 

εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. 

Σο Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ παρουςιάςτθκε ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο και εγκρίκθκε ςτισ  

14 Λουνίου 2011. 

Ακολοφκωσ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ζχει υποβάλει το Ενεργειακό χζδιο 

Δράςθσ του Διμου Παραλιμνίου, ςτθ γραμματεία του υμφϊνου των Δθμάρχων για 

αξιολόγθςθ και ζγκριςθ. 

 

 

Εικόνα 1 Σελετι υπογραφισ του υμφϊνου των Δθμάρχων ςτισ 4 Μαΐου 2010 ςτθν αίκουςα του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ. 

 



 

10 
 

Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

 

Εικόνα 2 Σελετι υπογραφισ του υμφϊνου των Δθμάρχων ςτισ 4 Μαΐου 2010 ςτθν αίκουςα του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ *Photo: Paul O'Driscoll+. 

 

  

Εικόνα 3 Σελετι υπογραφισ του υμφϊνου των Δθμάρχων ςτισ 4 Μαΐου 2010 – Διμαρχοσ 

Παραλιμνίου και άλλοι Διμαρχοι από τθ Κφπρο. 
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2 Κφπροσ 

Θ Κφπροσ είναι το μεγαλφτερο νθςί τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και βρίςκεται νότια τθσ 
Σουρκίασ. Οι δφο κφριοι ορεινοί όγκοι είναι ο Πενταδάκτυλοσ ςτο βορρά και το όροσ 
Σρόοδοσ ςτο κεντρικό και νοτιοδυτικό τμιμα τθσ νιςου. 

Ανάμεςά τουσ βρίςκεται θ εφφορθ πεδιάδα τθσ Μεςαορίασ. 

Θ Κφπροσ αποτελοφςε ανζκακεν ςταυροδρόμι ανάμεςα ςτθν Ευρϊπθ, τθν Αςία και τθν 
Αφρικι και φζρει πάνω τθσ τα ίχνθ πολλϊν διαδοχικϊν πολιτιςμϊν: ρωμαϊκά κζατρα και 
οικίεσ, βυηαντινζσ εκκλθςίεσ και μοναςτιρια, κάςτρα τθσ εποχισ των ςταυροφοριϊν και 
προϊςτορικοφσ οικιςμοφσ. 

Οι κυριότερεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ του νθςιοφ είναι ο τουριςμόσ, οι εξαγωγζσ 
ειδϊν ζνδυςθσ και χειροποίθτων ειδϊν και θ εμπορικι ναυτιλία. τα χειροποίθτα είδθ 
ςυγκαταλζγονται τα κεντιματα, τα κεραμικά και τα χάλκινα. 

τισ παραδοςιακζσ ςπεςιαλιτζ ςυγκαταλζγονται οι μεηζδες – ορεκτικά που ςερβίρονται ωσ 
κφριο πιάτο – το τυρί χαλοφμι και το ποτό ηιβανία . 

Μετά τθν τουρκικι ειςβολι ςτο νθςί το 1974 και τθν κατοχι του βόρειου τμιματοσ τθσ 
χϊρασ, θ ελλθνικι κοινότθτα τθσ Κφπρου χωρίηεται από τθν τουρκικι με τθ λεγόμενθ 
Πράςινθ Γραμμι. 

Θ Κφπροσ είναι γνωςτι ωσ το νθςί τθσ Αφροδίτθσ, τθσ κεάσ του ζρωτα και τθσ ομορφιάσ, 
επειδι ςφμφωνα με το κρφλο είναι ο τόποσ όπου γεννικθκε θ κεά. 

τθ ςφγχρονθ λογοτεχνία ξεχωρίηουν τα ονόματα των Κϊςτα Μόντθ (ποιθτισ και 
ςυγγραφζασ) και Δθμιτρθ Γκότςθ (ςυγγραφζασ), ενϊ ο Ευαγόρασ Καραγιϊργθσ και ο 
Μάριοσ Σόκασ είναι διακεκριμζνοι μουςικοςυνκζτεσ. 

 

 

 
  

Ζτοσ προςχϊρθςθσ ςτθν ΕΕ:  2004 

Πολιτικό ςφςτθμα:  Δθμοκρατία 

Πρωτεφουςα:  Λευκωςία 

υνολικι ζκταςθ:  9.250 km² 

Πλθκυςμόσ: 0,8 εκατομμφρια 

Νόμιςμα:  ευρϊ 

  Πθγι: http://europa.eu 
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3 Διμοσ Παραλιμνίου 

3.1 Ειςαγωγι 

Σο Παραλίμνι είναι κωμόπολθ και διμοσ τθσ Κφπρου , από το 1986, ςτθν Επαρχία 
Αμμόχωςτου ςτα νότιο ανατολικά τθσ νιςου. Βρίςκεται ςτθν περιοχι των κοκκινοχωρίων 
και ζχει πάρει το όνομα του από τθ λίμνθ Παραλιμνίου δίπλα ςτθν οποία είναι χτιςμζνο. 
Είναι ο μεγαλφτεροσ διμοσ του ελεφκερου τμιματοσ τθσ επαρχίασ Αμμοχϊςτου. 

 

3.2 Ιςτορία 

Προϊςτορικι Περίοδοσ (10.000 – 1000 π.Χ.)  

Θ περιοχι του Παραλιμνίου, διακζτοντασ πολλζσ ευνοϊκζσ περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ, 
αποτζλεςε από πολφ νωρίσ ζναν εξαιρετικά κελκτικό τόπο για τθ δραςτθριοποίθςθ κι 
εγκατάςταςθ ανκρϊπων. Γι’ αυτό, ςθμάδια τθσ παρουςίασ ανκρϊπων ςυναντά κανείσ ςε 
κάκε γωνιά τθσ ζκταςθσ του.  

Σισ παλαιότερεσ ενδείξεισ ανκρϊπινθσ παρουςίασ ςτο Παραλίμνι, ίςωσ όμωσ και ςτθν 
Κφπρο, αποτελοφν κάποια λίκινα εργαλεία που ανιχνεφονται ςτισ βραχϊδεισ εκτάςεισ του 
Πρωταρά. 

   

αφζςτερθ εικόνα για τθ μόνιμθ εγκατοίκθςθ ανκρϊπων ςτθν περιοχι, κακϊσ και για τισ 
γεωργοκτθνοτροφικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, αποκτοφμε από τα αποτελζςματα των 
αναςκαφικϊν ερευνϊν ςτα Νθςςιά, όπου εντοπίςτθκε ζνασ οικιςμόσ 7.000 χρόνων. Ο 
χϊροσ ςτα Νθςςιά εμφανίηει τα ςτοιχεία μιασ δυναμικισ εξζλιξθσ με ζντονθ οικοδομικι 
δραςτθριότθτα, προςανατολιςμζνθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν ςυνκθκϊν και αναγκϊν 
τθσ κοινότθτασ. Εντυπωςιακόσ είναι και ο όγκοσ και θ ποιότθτα των κινθτϊν ευρθμάτων 
ςτον οικιςμό Νθςςιά, γεγονόσ που μαρτυρεί ότι οι νεολικικοί κάτοικοί του κατάφεραν να 
λφςουν με επιτυχία τα πιεςτικά προβλιματα τθσ επιβίωςθσ. 

 

   

Εκτόσ από τα Νθςςιά, τθν ίδια περίοδο ςτθν περιοχι του Παραλιμνίου υπιρχαν κι άλλεσ 
κοινότθτεσ που, χωρίσ να εξειδικεφονται παραγωγικά, αντιμετϊπιηαν δυναμικά τισ 
περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ. Μια τζτοια νεολικικι κοινότθτα ιταν αυτι που επζλεξε ωσ 
ςθμείο εγκατάςταςισ τθσ τον απόκρθμνο λόφο του Προφιτθ Θλία, από τον οποίο 
μποροφςε να επιβλζπει με αςφάλεια όλθ τθ γφρω περιοχι, αλλά και θ κοινότθτα που είχε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1986
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
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ιδρυκεί ςτθν περιοχι Ακεφάλου δίπλα ςτα πλοφςια ρζματα. Ζνασ ακόμα χϊροσ με ενδείξεισ 
προϊςτορικισ παρουςίασ είναι θ εγκατάςταςθ ςτο ςπιλαιο των Αγίων αράντα. 

 

Αρχαία Χρόνια (1000 π.Χ. – 300 μ.Χ.)  

Κατά τουσ Αρχαίουσ Χρόνουσ, ςτθ καλάςςια περιοχι του Παραλιμνίου υπιρχε ςφμφωνα με 
το τράβωνα ζνα λιμάνι, θ Λεφκολλα, όπου ερευνθτζσ του 19ου αιϊνα βρικαν μζλθ 
αγαλμάτων και επιγραφζσ επικαλοφμενεσ τον Απόλλωνα. Σο όνομα τθσ Λεφκολλασ ζχει 
επιπλζον ςυνδεκεί με μια ςθμαντικι ναυμαχία του 306 π.Χ. ανάμεςα ςτισ δυνάμεισ του 
Αντίγονου και του Πτολεμαίου, οι οποίοι με εκατοντάδεσ πλοία, που κάποια ναυάγθςαν 
ςτον Κόννο, προςπάκθςαν να κακορίςουν το μζλλον τθσ Κφπρου. ε ανάμνθςθ μάλιςτα του 
λαμπροφ ναυτικοφ κριάμβου του Δθμιτριου Πολιορκθτι, γιου του Αντίγονου, λζγεται ότι 
καταςκευάςτθκε το περίφθμο άγαλμα τθσ Νίκθσ που ακροπατοφςε πάνω ςτθν πλϊρθ ενόσ 
καραβιοφ ςαλπίηοντασ το άγγελμα τθσ επιτυχίασ. 

    

Εκτόσ από τθ Λεφκολλα, κατά μικοσ τθσ ακτογραμμισ του Παραλιμνίου, τθν ίδια εποχι, 
υπιρχε μια ςειρά εκτεταμζνων ςυνοικιςμϊν ςτο Μαντάλι, ςτθν Ξιςταριά, ςτο Πυρκί και 
αλλοφ. τα μζςα του 4ου αιϊνα μ.Χ. όμωσ αυτοί οι ςυνοικιςμοί καταςτράφθκαν από 
αλλεπάλλθλουσ δυνατοφσ φονικοφσ ςειςμοφσ και γιγαντιαία παλιρροιακά καλάςςια 
κφματα που εκδθλϊκθκαν ςτθ νοτιοανατολικι Κφπρο. 

 

Βυηαντινι Εποχι (300 – 1200 μ.Χ)  

Εξίςου ςαρωτικι για τον Αρχαίο κόςμο αποδείχτθκε θ εμφάνιςθ του χριςτιανιςμοφ που 
πρόςφερε τθν ποκθτι ελπίδα ςτουσ ανκρϊπουσ του τόπου. Οι πρϊτοι χριςτιανοί τθσ 
περιοχισ Παραλιμνίου αξιοποιοφςαν ςπιλαια και κατακόμβεσ για τθν εκδιλωςθ των 
κρθςκευτικϊν τουσ πεποικιςεων, όπωσ ιταν θ λαξευμζνθ ςπθλιά ςτον Ποξαμά. Ζκτιςαν 
όμωσ και λαμπροφσ, πολυζξοδουσ ναοφσ όπωσ μαρτυροφν οι μαρμάρινοι κίονεσ ςτθ 
Βυηακιά που διαλαλοφςαν το κρίαμβο τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ επί των αρχαίων 
ειδωλολατρικϊν ιερϊν. 

 

Μια άλλθ κρθςκεία, το Λςλάμ, ζμελλε να είναι καταςτροφικι για τον τόπο του Παραλιμνίου 
που διζκετε τισ εγγφτερεσ ςτα αραβικά εδάφθ ακτζσ και ζτςι δζχτθκε όλθ τθ μανία των 
νεοφϊτιςτων. Οι αλλόκρθςκοι επιδρομείσ, ορεγόμενοι τον πλοφτο τθσ μεγαλονιςου, 
κατζφταναν τον 7ο αιϊνα κατά ορδζσ εξαναγκάηοντασ τουσ ντόπιουσ να μετακινθκοφν ςτο 
εςωτερικό τθσ ι να μετεγκαταςτακοφν ςε αφανείσ από τθ κάλαςςα μικροοικιςμοφσ όπωσ 



 

14 
 

Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

ςτθν Απιςςϊτου και ςτον Άγιο Δθμθτριανό. Επιπλζον, τθν περίοδο των αραβικϊν 
επιδρομϊν, που θ περιοχι εγκαταλείπεται, ο τόποσ του Παραλιμνίου προςελκφει αςκθτζσ 
ςτισ απόκρθμνεσ πλαγιζσ και ςτισ ζρθμεσ ακτζσ του. Αυτοί, μζςα ςτθν αβεβαιότθτα και τθν 
αναςφάλεια τθσ εποχισ, αναηιτθςαν τθ γαλινθ και τθ ςωτθρία τθσ ψυχισ τουσ ςτο 
μοναχιςμό γι’ αυτό και κατζφυγαν ςε απόμερα ςπιλαια, όπωσ των Αγίων αράντα και του 
Αγίου Λωάννθ. 

Μετά τθ λιξθ τθσ μακροχρόνιασ περιόδου καταςτροφϊν, αρπαγϊν και αποδεκατιςμοφ του 
πλθκυςμοφ και τθν απαλλαγι τθσ περιοχισ από τθ μάςτιγα των αραβικϊν επιδρομϊν, θ 
ζνταξι τθσ ςτουσ κόλπουσ τθσ ακμαίασ βυηαντινισ αυτοκρατορίασ το 10ο αιϊνα 
ανακζρμανε προςωρινά τθ ηωι. Ζτςι άρχιςαν να δθμιουργοφνται κάποιοι νζοι 
δυναμικότεροι οικιςμοί, ζνασ από τουσ οποίουσ ιταν και το ίδιο το Παραλίμνι. 

 

  

 

Μεςαίωνασ - Νεότερθ Εποχι (1200 – 1960 μ.Χ.)  

Κατά το επόμενο διάςτθμα τθσ Φραγκοκρατίασ-Ενετοκρατίασ, από το 13ο ζωσ το 16ο 
αιϊνα, το ακμαίο Παραλίμνι, το οποίο μάλιςτα αναφζρεται ςε ζγγραφα ωσ βαςιλικό χωριό, 
αν και απορρόφθςε όλεσ τισ προχπάρχουςεσ περιφερειακζσ εγκαταςτάςεισ και ενιςχφκθκε 
πλθκυςμιακά, κεωροφνταν ςτθν πραγματικότθτα από τθν κεντρικι εξουςία ωσ τόποσ 
εξορίασ για τουσ ανεπικφμθτουσ αξιωματοφχουσ. ε εκείνθ τθ φάςθ ανοικοδομικθκε ο 
ναόσ τθσ Παναγίασ-Αγίασ Άννασ, βυηαντινισ τεχνοτροπίασ, αποδεικνφοντασ τθ δογματικι 
ςυνζχεια με το παρελκόν και λίγο ανατολικότερα ανεγζρκθκε θ εκκλθςία του Προφιτθ 
Θλία. 
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Επιπλζον, καταςκευάςτθκε το υδραγωγείο ςτθν Παναγιά που φδρευε τθν Αμμόχωςτο με τισ 
μθχανικά άριςτεσ υπόγειεσ και υπζργειεσ καταςκευζσ του, όπωσ οι Πζντε Καμάρεσ. Ακόμα 
λειτουργοφςαν για τθν ανοικοδόμθςθ τθσ Αμμοχϊςτου, εκτεταμζνα λατομεία πζτρασ ςτισ 
Περνζρεσ και ςτον Ποξαμά. Εκτόσ από αυτό, δθμιουργικθκε ζνα νζο χωριό, θ Μελιςόνα, 
για να εξυπθρετιςει τισ απαιτιςεισ ςε εξειδικευμζνα εργατικά χζρια, τα οποία κα 
απολάξευαν τουσ βράχουσ για τθν εξαγωγι των τεράςτιων ποςοτιτων οικοδομικοφ υλικοφ 
που απαιτοφςαν τα οχυρωματικά ζργα τθσ Αμμοχϊςτου ϊςτε να αποκρουςκεί ο 
επικρεμάμενοσ οκωμανικόσ κίνδυνοσ. 

Σον καιρό που θ Κφπροσ προςπακοφςε να αντιμετωπίςει τθν Οκωμανικι λαίλαπα και κατά 
τθν 11μθνθ αςφυκτικι πολιορκία τθσ Αμμοχϊςτου το 1571, ςτρατοπζδευςαν γφρω από τθν 
περιοχι του Παραλιμνίου πολυάρικμοι μουςουλμάνοι ςτρατιϊτεσ, οι οποίοι επιδόκθκαν ςε 
λεθλαςίεσ και δολοφονίεσ των ντόπιων. Ο πλθκυςμόσ του Παραλιμνίου ςυνζχιςε να 
αποδεκατίηεται εξαιτίασ διάφορων φυςικϊν κεομθνιϊν που ενζςκθψαν τα επόμενα χρόνια. 
Παρόλα αυτά θ πλθκυςμιακι του εικόνα το 19ο αιϊνα, λόγω μιασ οικονομικισ ανάκαμψθσ, 
διαμορφϊνεται ςτα 400 άτομα τα οποία ςτο τζλοσ τθσ Οκωμανικισ κυριαρχίασ ζχτιςαν τθν 
περίτεχνθ εκκλθςία του Αγίου Γεωργίου. 

Σο διάςτθμα τθσ Βρεττανικισ κυριαρχίασ που ακολοφκθςε, οι Άγγλοι, μετά από ζντονεσ 
πιζςεισ των ντόπιων, προχϊρθςαν ςε μια ςειρά ευεργετικϊν ενεργειϊν όπωσ τθ διάνοιξθ 
αγωγϊν για τθν αποξιρανςθ τθσ ανκυγιεινισ λίμνθσ, τθ δθμιουργία αυλακιϊν για το 
πότιςμα των παρακαλάςςιων εκτάςεων του Παραλιμνίου, τθ βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου 
τθσ περιοχισ και τθν οικονομικι ενίςχυςθ τθσ δθμοτικισ εκπαίδευςθσ για καταςκευι 
ςχολείου. Φυςικά, οι προςπάκειεσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν ηωισ ςτο Παραλίμνι, που 
κατζλθγαν ςε οικονομικι αναηωογόνθςθ και πλθκυςμιακι αφξθςθ, είχαν ωσ κφριο ςκοπό 
τθ δθμιουργία κατάλλθλων όρων για αποτελεςματικότερθ και πιο κερδοφόρα 
εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων τθσ περιοχισ από τουσ Άγγλουσ. τόχευαν επίςθσ όμωσ 
ςτθ διείςδυςθ τθσ κουλτοφρασ και ςτθν εξυπθρζτθςθ των πολιτικϊν ςκοπιμοτιτων των 
αποικιοκρατϊν. 

   

Γι’ αυτό το λόγο οι Παραλιμνίτεσ αποφάςιςαν, μετά τθ ςυνειδθτοποίθςθ του γεγονότοσ ότι 
θ αποικιοκρατικι Βρετανία προςζβλεπε ςτθν ικανοποίθςθ μόνο δικϊν τθσ ςυμφερόντων, 
να διεκδικιςουν με ψθφίςματα το δικαίωμά τουσ για αυτοδιάκεςθ. Θ δεδθλωμζνθ 
επικυμία των Παραλιμνιτϊν για «Ζνωςθ» με τθν Ελλάδα, εκφράςτθκε με αλλεπάλλθλα 
ψθφίςματα ςε όλα τα χρόνια τθσ Αγγλικισ κατοχισ και ςυνοδεφτθκε επιπλζον με τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτουσ μεγάλουσ αγϊνεσ του ελλθνικοφ ζκνουσ. Ζτςι, πολλοί κάτοικοι του 
Παραλιμνίου ζδωςαν το παρόν ςτουσ Βαλκανικοφσ Πολζμουσ, κακϊσ και ςτον Πρϊτο και 
Δεφτερο Παγκόςμιο Πόλεμο, υποκινθμζνοι μάλιςτα από τουσ Βρετανοφσ, που άφθναν να 
πλανιζται θ αίςκθςθ ότι κα ωφελοφνταν και θ Κφπροσ από αυτζσ τισ ςυγκροφςεισ. 

Εντοφτοισ, όταν οι Παραλιμνίτεσ διαπίςτωςαν ότι δε κα δικαιϊνονταν τα οράματά τουσ, 
ενζτειναν τθν προςπάκειά τουσ ςυμμετζχοντασ με αιματθρζσ κυςίεσ ςτον 
εκνικοαπελευκερωτικό αγϊνα του ’55-’59. Θ ακρόα ςτελζχωςθ τθσ Ε.Ο.Κ.Α. με κατοίκουσ 
του Παραλιμνίου οδιγθςε ςε πολλζσ θρωικζσ πράξεισ όπωσ ενζδρεσ και εκτελζςεισ του 
εχκροφ. Δυςτυχϊσ όμωσ, θ πλθκϊρα πράξεων αυτοκυςίασ είχε αρκετζσ φορζσ ωσ ςυνζπεια 
τθ ςφλλθψθ και μακροχρόνια φυλάκιςθ.  
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Με τισ παράτολμεσ πράξεισ και τθν αυταπάρνθςι τουσ λοιπόν οι κάτοικοι του Παραλιμνίου 
απζδειξαν ότι, εκτόσ από φθμιςμζνοι ποιθτάρθδεσ, που ζχαιραν τθσ εκτίμθςθσ ενόσ 
νομπελίςτα Γιϊργου εφζρθ, ιταν και περίφθμοι πολεμιςτζσ, περιφανοι πατριϊτεσ, των 
οποίων θ ςυνειςφορά ςτον αγϊνα αναγνωριηόταν από όλο τον κυπριακό λαό. Ζτςι, δικαίωσ 
μποροφςαν οι ντόπιοι να καυχιοφνται για τον κακοριςτικό ρόλο του Παραλιμνίου ςτθν 
επιτυχι ζκβαςθ του εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα, αν και ο φλογερόσ πόκοσ τουσ για 
«Ζνωςθ» με τθν Ελλάδα δεν ξεδίψαςε με τθν ίδρυςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ το 1960. 

  

φγχρονθ Εποχι (1960 – 2010)  

τα επόμενα χρόνια, τα πρϊτα ελεφκερα για τουσ Κυπρίουσ μετά από αιϊνεσ υποταγισ ςε 
ξζνουσ κατακτθτζσ, οι Παραλιμνίτεσ ςυνζχιςαν να δουλεφουν ςκλθρά ςτα αγροκτιματά 
τουσ που τα πότιηαν, όπωσ δεκαετίεσ πριν, οι άοκνοι ανεμόμυλοι και άρχιςαν να 
εργοδοτοφνται ςτα νεόδμθτα τουριςτικά ςυγκροτιματα που αξιοποιοφςαν τισ χρυςζσ 
αμμουδιζσ. Επιπλζον, κζλθςαν να κωρακίςουν τον πνευματικό και κρθςκευτικό ρόλο του 
Παραλιμνίου ανεγείροντασ ςχολεία όλων των εκπαιδευτικϊν βακμίδων και 
ανοικοδομϊντασ νζο μεγαλοπρεπζςτερο ναό του Αγίου Γεωργίου που εγκαινιάςτθκε από 
τον Αρχιεπίςκοπο Μακάριο Γϋ. Ωσ φιλόπονοι, φιλοπρόοδοι και βακειά κρθςκευόμενοι 
άνκρωποι λοιπόν οι Παραλιμνίτεσ, ζκεςαν τισ βάςεισ για ζνα ευοίωνο και ειρθνικό μζλλον 
το οποίο όμωσ ανατράπθκε όταν οι Σοφρκοι ειςζβαλαν ςτθ Μεγαλόνθςο. Ζτςι οι 
Παραλιμνίτεσ κλικθκαν να ξαναδϊςουν τθ ψυχι και το αίμα τουσ για προςταςία τθσ 
πατρίδασ από τουσ Σοφρκουσ ειςβολείσ το ’74 ι και για ζμπρακτθ αντίςταςθ ςτθ 
ςυνεχιηόμενθ ζκτοτε κατοχι τθσ Κφπρου. Οδυνθρό αποτζλεςμα αυτϊν των εκνικϊν αγϊνων 
για προάςπιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ και των δικαίων τθσ Κφπρου είναι δεκάδεσ αγνοοφμενοι 
και πολλοί νεκροί ζωσ και τα πρόκυρα του 21ου αιϊνα, οι οποίοι με τθ κυςία τουσ ζχουν 
περάςει ςτο πάνκεον των θρϊων. 

   

ιμερα το Παραλίμνι, παρότι το ’74, εξαιτίασ τθσ τουρκικισ ειςβολισ, βίωςε το ίδιο τραγικά 
κοινωνικοοικονομικά δεδομζνα και επιπρόςκετα κλικθκε να προςφζρει ςτζγθ ςε 
εκατοντάδεσ εκτοπιςμζνουσ Κφπριουσ, γνωρίηει μια περίοδο άνκιςθσ. Εκτόσ του ότι 
αποτελεί πλζον το διοικθτικό κζντρο τθσ ελεφκερθσ επαρχίασ Αμμοχϊςτου και τθν ζδρα τθσ 
αναςυςτακείςασ Μθτρόπολθσ Κωνςταντίασ-Αμμοχϊςτου, μεταμορφϊνεται ςε πρότυπο 
οικιςτικό ςφνολο. ε όλθ τθν ζκταςθ και των τριϊν ενοριϊν του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου 
Δθμθτρίου και τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, ζχουν δθμιουργθκεί ςθμαντικοί χϊροι πολιτιςμοφ και 
αναψυχισ, μεγάλα εμπορικά καταςτιματα και ςφγχρονεσ, παγκοςμίου φιμθσ, τουριςτικζσ 
υποδομζσ ευνοϊντασ τθν ολόχρονθ και περιοδικι παρουςία νζων κατοίκων και 
επιςκεπτϊν. Αυτοί οι νζοι κάτοικοι και επιςκζπτεσ ςυμβιϊνοντασ αρμονικά με τουσ 
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πρόςφυγεσ και τουσ παλιοφσ Παραλιμνίτεσ, ορίηουν μια διαφορετικι πορεία του διμου 
Παραλιμνίου ςτθν ιςτορία τθσ τρίτθσ μετά Χριςτόν χιλιετίασ. 

     

         

[Πθγι: Λςτορία του Παραλιμνίου – Άγγελοσ Δ. μάγασ+ 

 

3.3 Σοπικό χζδιο Παραλιμνίου 

Ειςαγωγι 

Θ περιοχι τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ Παραλιμνίου ςυμπίπτει με τθ δθμοτικι περιοχι 
Παραλιμνίου. Θ ςυνολικι ζκταςθ τθσ περιοχισ τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ ανζρχεται ςε 4.792 
εκτάρια, ενϊ, ςφμφωνα με τθν απογραφι πλθκυςμοφ του 2001, αυτι είχε πλθκυςμό 
11.091 άτομα. Σο Παραλίμνι είναι θ μεγαλφτερθ ςε ζκταςθ και πλθκυςμό κοινότθτα τθσ 
γεωγραφικισ περιφζρειασ των Κοκκινοχωριϊν. 

Θ Διλωςθ Πολιτικισ Παραλιμνίου αποςκοπεί ςτον κακοριςμό και τθν εφαρμογι του 
κατάλλθλου πλαιςίου μακροπρόκεςμθσ πολεοδομικισ πολιτικισ, που κα επιτρζψει τθν 
ορκολογικι ανάπτυξθ του Παραλιμνίου μζχρι το ζτοσ 2016, το οποίο κακορίηεται ωσ το ζτοσ 
ορίηοντασ του παρόντοσ χεδίου Ανάπτυξθσ. 

 

Βαςικζσ Πρόνοιεσ 

Θ λειτουργικι και φυςικι αναβάκμιςθ του κζντρου του Παραλιμνίου επιτυγχάνεται με τθν 
εφαρμογι εξειδικευμζνων πολιτικϊν ενεργοφ πολεοδομίασ για τον ςυγκεκριμζνο χϊρο, 
κακϊσ και γενικότερων πολιτικϊν με ζμμεςθ κετικι επίδραςθ ςε αυτό, οι οποίεσ κα 
λειτουργοφν ςε ςυνδυαςμό και ακροιςτικά για επίτευξθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. 
υνοπτικά οι βαςικζσ πολιτικζσ τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ που ςχετίηονται με το κζντρο του 
Παραλιμνίου είναι οι ακόλουκεσ:  

(i) Κυκλοφοριακι πολιτικι, που αφορά κυρίωσ τθν παράκαμψθ του κζντρου από διαμπερι 
κυκλοφορία, τθν εφαρμογι μζτρων κυκλοφοριακισ διαχείριςθσ και φφεςθσ, κακϊσ και τθ 
δθμιουργία ικανοποιθτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ.  

(ii) Πολιτικι ανακατανομισ και ιεράρχθςθσ των διαφόρων χριςεων γθσ, με ςτόχο τθν 
οργάνωςθ και εναρμόνιςι τουσ με όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία του χϊρου, τθν αποφυγι τθσ 
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ανάμειξθσ αςυμβίβαςτων λειτουργιϊν και τθν προαγωγι του ρόλου του κζντρου ωσ του 
λειτουργικοφ πυρινα ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ.  

(iii) Πολιτικι για τθν Περιοχι Αιςκθτικισ Αναβάκμιςθσ, που ςυμπίπτει με τθν κακοριςμζνθ 
Κεντρικι Εμπορικι Περιοχι, με ςτόχο τθ φυςικι και ποιοτικι αποκατάςταςθ υφιςτάμενων 
κτιρίων και τθν αρμονικι ζνταξθ νζων οικοδομϊν ςτον χϊρο.  

(iv) Πολιτικι για τον εμπλουτιςμό και τθν αναβάκμιςθ του Κζντρου με κεντρικζσ και 
εξειδικευμζνεσ χριςεισ, για τθν προϊκθςθ πολιτιςτικϊν και άλλων εκδθλϊςεων. 

 

 
Εικόνα 4 Πολεοδομικζσ Ηϊνεσ Παραλιμνίου *Πθγι: Διλωςθ Πολιτικισ Παραλιμνίου 2011+. 

 
Δομι/ Λεράρχθςθ Οδικοφ Δικτφου  

Σο κφριο οδικό δίκτυο, όπωσ φαίνεται ςτο χάρτθ που ακολουκεί, αποτελεί απαραίτθτο 
λειτουργικό ςτοιχείο για τθν πολεοδομικι οργάνωςθ τθσ περιοχισ. Αυτό κα εξυπθρετεί τθν 
προβλεπόμενθ κυκλοφοριακι κίνθςθ και κα αποτελεί, όπου είναι εφικτό και επικυμθτό, 
τον κορμό του δικτφου των δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν και ποδθλατοδρόμων.  

Επειδι ςθμαντικό μζροσ του οδικοφ δικτφου τθσ περιοχισ τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ 
Παραλιμνίου είναι ιδθ ςχεδιαςμζνο ι/ και διαμορφωμζνο, προτείνεται θ ςυμπλιρωςθ και 
θ ςτοιχειϊδθσ ιεράρχθςι του, ϊςτε να προκφψει ζνα πλζγμα κφριων αξόνων με 
παρακαμπτθρίουσ και ςυνδετιριουσ δρόμουσ, που κα επιτρζπει τθν καλφτερθ κατανομι 
και διοχζτευςθ του φόρτου κυκλοφορίασ και τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε διάφορα 
ςθμεία τθσ περιοχισ τθσ παροφςασ Διλωςθσ. Βαςικι αρχι του πιο πάνω ςχεδιαςμοφ είναι 
θ χρθςιμοποίθςθ των δρόμων πρωταρχικισ ςθμαςίασ και οριςμζνων βαςικϊν δρόμων 
δευτερεφουςασ ςθμαςίασ για παράκαμψθ των πλείςτων Περιοχϊν Ανάπτυξθσ του 
Παραλιμνίου, επιτρζποντασ ζτςι τθν αμεςότερθ ςφνδεςθ των περιοχϊν αυτϊν με τθ 
κάλαςςα. Παράλλθλα, οι υπόλοιποι δρόμοι δευτερεφουςασ ςθμαςίασ κα αποτελοφν το 
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ςκελετό του εςωτερικοφ οδικοφ δικτφου που κα εξυπθρετεί και κα ςυνδζει τισ διάφορεσ 
Περιοχζσ Ανάπτυξθσ.  

Σο υφιςτάμενο ακτινωτό κατά βάςθ οδικό ςφςτθμα, που προζκυψε από τθν ιςτορικι 
εξζλιξθ του θμιαςτικοφ αυτοφ ςυμπλζγματοσ, κεωρείται ανεπαρκζσ για να ικανοποιιςει τισ 
αλματωδϊσ αυξανόμενεσ ςφγχρονεσ ι προβλεπόμενεσ μελλοντικζσ ανάγκεσ κυκλοφορίασ. 
Για το λόγο αυτό, το οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ τθσ παροφςασ Διλωςθσ αναπροςαρμόηεται 
και ιεραρχείται ςε δρόμουσ πρωταρχικισ ςθμαςίασ, βαςικοφσ δρόμουσ δευτερεφουςασ 
ςθμαςίασ, τοπικοφσ δρόμουσ, ποδθλατοδρόμουσ και πεηόδρομουσ.  

Για διαςφάλιςθ τθσ κυκλοφοριακισ ικανότθτασ των δρόμων πρωταρχικισ ςθμαςίασ, κακϊσ 
και των ςυνκθκϊν κυκλοφοριακισ αςφάλειασ, κατά μικοσ των δρόμων αυτϊν δεν κα 
επιτρζπεται θ χωροκζτθςθ αναπτφξεων κακθμερινισ εξυπθρζτθςθσ που ςυγκεντρϊνουν 
μεγάλθ και ςυνεχι κυκλοφορία, όπωσ περίπτερα, αρτοποιεία, πρακτορεία ςτοιχθμάτων, 
κ.ο.κ. 

 

Εικόνα 5 Οδικό δίκτυο Παραλιμνίου *Πθγι: Διλωςθ Πολιτικισ Παραλιμνίου 2011+ 

 
Κυκλοφοριακι Διαχείριςθ και Υφεςθ  
Σα μζτρα κυκλοφοριακισ διαχείριςθσ που περιλαμβάνουν περιοριςμό των προςβάςεων ςε 
κφριουσ δρόμουσ, ρφκμιςθ τθσ ςτάκμευςθσ κατά μικοσ δρόμων, μονοδρομιςεισ (μόνιμεσ 
και περιοδικζσ), βελτιϊςεισ υφιςτάμενων οδικϊν ςυμβολϊν, περιμετρικι κυκλοφορία γφρω 
από το κζντρο του οικιςμοφ, πεηοδρομιςεισ, καταςκευι ποδθλατοδρόμων, κ.ο.κ., 
αποςκοποφν βαςικά ςτθ διευκόλυνςθ και ικανοποίθςθ τθσ κυκλοφορίασ ςε οριςμζνεσ 
περιοχζσ χωρίσ διαπλατφνςεισ δρόμων ι άλλεσ πολυδάπανεσ καταςκευζσ. Σα μζτρα 
κυκλοφοριακισ φφεςθσ, που εφαρμόηονται τα τελευταία χρόνια ευρζωσ ςε πολλζσ 
ευρωπαϊκζσ πόλεισ, αποςκοποφν βαςικά ςτθ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ των οχθμάτων ςε 
ευαίςκθτεσ περιοχζσ κατοικίασ και εμπορικζσ περιοχζσ, ϊςτε να δθμιουργθκοφν άνετεσ και 
αςφαλείσ ςυνκικεσ διακίνθςθσ πεηϊν και ποδθλατιςτϊν. Σα μζτρα κυκλοφοριακισ φφεςθσ 
περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, περιοριςμό του ορίου ταχφτθτασ και ειδικζσ διαμορφϊςεισ 
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δρόμων με τοπιοτεχνθμζνουσ χϊρουσ, όπου προτεραιότθτα ζχει ο πεηόσ και ο ποδθλάτθσ, 
χωρίσ να απαγορεφεται εντελϊσ το ιδιωτικό αυτοκίνθτο.  

Θ Κεντρικι Εμπορικι Περιοχι και οι παραλιακζσ τουριςτικζσ περιοχζσ αποτελοφν τουσ 
προςφορότερουσ χϊρουσ για μελζτθ και υιοκζτθςθ τζτοιων μζτρων, που κα πρζπει να 
μελετθκοφν ςε μεγαλφτερθ λεπτομζρεια ςτα πλαίςια ειδικϊν κυκλοφοριακϊν μελετϊν ι 
ρυκμιςτικϊν ςχεδίων.  

 
Δίκτυο Πεηόδρομων - Ποδθλατοδρόμων  
τθν περιοχι τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ Παραλιμνίου κεωρείται απόλυτα αναγκαίο και 
επείγον να υιοκετθκοφν μζτρα τα οποία κα ενκαρρφνουν τθ διακίνθςθ του κοινοφ με μζςα 
φιλικά προσ το περιβάλλον, ιδιαίτερα για μικρζσ και μζςεσ αποςτάςεισ. Θ πολιτικι αυτι 
μπορεί να αποδϊςει μεςοπρόκεςμα πολφ ςθμαντικά αποτελζςματα, ιδιαίτερα όταν 
ςτοχεφει ςε πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το ποδιλατο ι να 
κυκλοφοριςουν πεηι με ςχετικι ευχζρεια.  

Για τισ ανάγκεσ διακίνθςθσ των πεηϊν και ποδθλατιςτϊν προνοοφνται τα πιο κάτω μζτρα 
πολιτικισ:  

(α) Μεκοδικι και ςταδιακι υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου και ςυνεχοφσ δικτφου 
πεηόδρομων και ποδθλατοδρόμων που κα ενϊνει τισ περιοχζσ τουριςμοφ και κατοικίασ με 
ςθμαντικά κζντρα δραςτθριότθτασ και εξυπθρζτθςθσ, τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, το 
ςφςτθμα των δθμόςιων χϊρων πραςίνου και τθν παραλία, και τα διάφορα ςθμεία 
αναφοράσ, πολιτιςτικοφ και περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί 
ςτθ ςφνδεςθ του κζντρου του οικιςμοφ με τισ υπόλοιπεσ Περιοχζσ Ανάπτυξθσ, τθ 
ςυμπλιρωςθ των προςβάςεων ςτθ κάλαςςα, τθ διαμόρφωςθ τοπιοτεχνθμζνου 
πεηόδρομου με πλατείεσ κατά μικοσ όλθσ ςχεδόν τθσ παραλίασ, κακϊσ επίςθσ και τθ 
διαμόρφωςθ πεηόδρομων ι μονοπατιϊν μελζτθσ τθσ φφςθσ ςτισ περιοχζσ προςταςίασ 
Φανοφ, Αγίων αράντα και Αγίου Λωάννθ και των παρακείμενων δαςικϊν εκτάςεων.  

(β) Επζκταςθ των πεηοδρομθμζνων ηωνϊν και δθμιουργία πρόςκετων περιοχϊν, δρόμων ι 
πλατειϊν που κα είναι απαλλαγμζνεσ από τροχαία κυκλοφορία, ιδιαίτερα μζςα ςτθν 
Κεντρικι Εμπορικι Περιοχι κακϊσ και ςτισ τουριςτικζσ περιοχζσ.  

(γ) Προϊκθςθ τζτοιασ υποδομισ κατά τον ςχεδιαςμό νζων ι τθ βελτίωςθ Περιοχϊν 
Ανάπτυξθσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ ενοποιθμζνεσ αναπτφξεισ, περιλαμβανομζνων 
των τουριςτικϊν και αναπτφξεων που αφοροφν αναψυχι/ ψυχαγωγία.  

(δ) Εξαςφάλιςθ προςπζλαςθσ προσ περιοχζσ και ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ (μνθμεία, 
παραλία, κ.λπ.), μζςα από ιδιωτικζσ αναπτφξεισ.  

(ε) Δθμιουργία ειδικϊν λωρίδων για ποδιλατα, όπου είναι εφικτό, ςτο πλαίςιο ζργων 
υλοποίθςθσ των δρόμων πρωταρχικισ και δευτερεφουςασ ςθμαςίασ.  

Σο δίκτυο ποδθλατοδρόμων, που δείχνεται ςτο χάρτθ, μζροσ του οποίου ζχει ιδθ 
καταςκευαςτεί ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ οδικϊν και πολεοδομικϊν ζργων, αναπτφςςεται 
κακ’ όλο το μικοσ του παραλιακοφ δρόμου για εξυπθρζτθςθ των εκατζρωκεν περιοχϊν, και 
επεκτείνεται κατά μικοσ δρόμων πρωταρχικισ και δευτερεφουςασ ςθμαςίασ. Σο δίκτυο 
ποδθλατοδρόμων βαςίηεται ςτθν υφιςτάμενθ και προγραμματιςμζνθ κατανομι των 
βαςικϊν χριςεων γθσ, και ςε κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά και τοπογραφικά δεδομζνα.  

 
τάκμευςθ  
Για τθν αντιμετϊπιςθ του ςοβαροφ προβλιματοσ τθσ ςτάκμευςθσ, ςτθ Διλωςθ Πολιτικισ 
Παραλιμνίου προνοείται θ δθμιουργία κατάλλθλων χϊρων ςτάκμευςθσ, ιδιαίτερα ςτθν 
περιοχι εγγφσ τθσ Κεντρικισ Εμπορικισ Περιοχισ (ΚΕΠ) και κατά μικοσ του παραλιακοφ 
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μετϊπου. Οι χϊροι που κα δθμιουργθκοφν γφρω από τθν ΚΕΠ κα πρζπει να βρίςκονται ςε 
ςτρατθγικά ςθμεία ςε ςχζςθ με τον πυρινα του οικιςμοφ, ενϊ ςτθν τουριςτικι περιοχι 
αυτοί χωροκετοφνται κυρίωσ κοντά ςε περιοχζσ ζντονθσ ανάπτυξθσ, κακϊσ και ςε χϊρουσ 
που αποτελοφν ςθμαντικοφσ προοριςμοφσ.  

 
Δθμόςιεσ υγκοινωνίεσ  
Θ καταςκευι του δικτφου των δρόμων πρωταρχικισ ςθμαςίασ και εκείνου των βαςικϊν 
δρόμων δευτερεφουςασ ςθμαςίασ, ιδιαίτερα των τμθμάτων τουσ ςτισ κεντρικότερεσ 
περιοχζσ τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ Παραλιμνίου, αποτελεί ουςιϊδθ προχπόκεςθ για τθν 
αναβάκμιςθ του ρόλου των δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν. Σο εν λόγω δίκτυο κα εξυπθρετεί τισ 
διαδρομζσ των δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν, οι οποίεσ πρζπει να ςυςχετίηονται άμεςα και 
ουςιαςτικά με τθν κατανομι των χριςεων, με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ 
των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και τθν αναβάκμιςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ του πλθκυςμοφ. 

 Θ υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυγκοινωνιϊν, με ζμφαςθ ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ 
περιφερειακισ διακίνθςθσ, αποτελεί βαςικό ςτόχο τθσ παροφςα Διλωςθσ. Ιδθ ςτθν 
περιοχι λειτουργοφν, από ιδιωτικι Εταιρεία Λεωφορείων, ςχολικζσ διαδρομζσ λεωφορείων 
και διαδρομζσ που ςυνδζουν τθν κεντρικι περιοχι Παραλιμνίου με τισ παραλιακζσ 
περιοχζσ τθσ παροφςασ Διλωςθσ, κακϊσ και με τθ Δερφνεια, τθν Αγία Νάπα και τθ 
Λάρνακα.  

Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω γενικϊν ςτόχων, ςτθ Διλωςθ Πολιτικισ Παραλιμνίου 
προνοοφνται τα ακόλουκα:  

(α) Βελτίωςθ των μαηικϊν μζςων μεταφοράσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα και 
ανταγωνιςτικότθτα τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ.  

(β) Κακοριςμόσ κατάλλθλου και λειτουργικοφ δικτφου διαδρομϊν προσ υποςτιριξθ 
διαφόρων υπθρεςιϊν, μεταξφ αυτϊν και για λεωφορεία μικροφ μεγζκουσ (mini-buses), για 
ςφνδεςθ των παραλιακϊν περιοχϊν με το κζντρο του Παραλιμνίου, ιδιαίτερα κατά τθν 
τουριςτικι περίοδο.  

(γ) Ενκάρρυνςθ τθσ διακίνθςθσ επιβατϊν προσ το κζντρο του οικιςμοφ, τουσ βαςικοφσ 
χϊρουσ απαςχόλθςθσ και τα ςχολεία, με λεωφορεία, με παράλλθλο περιοριςμό τθσ 
εξάρτθςθσ από το ιδιωτικό αυτοκίνθτο.  

(δ) Εξαςφάλιςθ κατάλλθλων χϊρων ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ για λειτουργία ςτακμϊν ι 
ςτάςεων για αγροτικά, τουριςτικά και ςχολικά λεωφορεία.  

(ε) Αναδιοργάνωςθ των διαδρομϊν και ζκδοςθ χαρτϊν με τα ςχετικά δρομολόγια και 
ωράρια.  

 
Φυςικό Περιβάλλον  
Σο περιβάλλον αποτελεί το βαςικότερο κεφάλαιο/ κλθροδότθμα τθσ περιοχισ Παραλιμνίου 
και θ ςθμαςία τθσ διαςφάλιςθσ ςθμαντικϊν του ςτοιχείων αναγνωρίηεται πλιρωσ και 
κατοχυρϊνεται μζςα από τισ διάφορεσ πρόνοιεσ τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ Παραλιμνίου. Θ 
ςωςτι διαχείριςθ που επιδιϊκεται ςτθ Διλωςθ Πολιτικισ κα διαςφαλίςει τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ, τθν ανάκτθςθ ταυτότθτασ και το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι άλλων 
παραλιακϊν περιοχϊν.  

θμαντικά ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τοπογραφικά ι γεωμορφολογικά ςτοιχεία, 
περιοχζσ με ιδιάηοντα χαρακτθριςτικά (π.χ. θ Λίμνθ, θ ακτι, οι ςθμαντικοί λόφοι, οι 
περιοχζσ με ιδιάηοντα οικοςυςτιματα), προςτατεφονται από μελλοντικι ανάπτυξθ και 
διαφυλάςςονται προσ όφελοσ τθσ ευθμερίασ του πλθκυςμοφ και των επιςκεπτϊν τθσ 
περιοχισ.  
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θμαντικότερα ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ 
Παραλιμνίου είναι: θ εποχιακι Λίμνθ, θ ακτι, θ δαςικι γθ, οι περιοχζσ με ιδιάηοντα 
οικοςυςτιματα όπωσ θ καλάςςια και παραλιακι περιοχι προσ τθν τοποκεςία του Κόννου, 
θ περιοχι Φανοφ, το φψωμα Πρωταρά, ο λόφοσ του Προφιτθ Θλία, τα δάςθ των Αγίων 
αράντα, του Αγίου Λωάννθ και των Αγίων Αναργφρων όπωσ επίςθσ και του 
Κοκκινόγκρεμμου ςε ςυνζχεια με το δάςοσ Αγίασ Νάπασ, κακϊσ και οι παραλιακζσ περιοχζσ 
Αγία Σριάδα, Κάππαρθ, Λοφμα, Νθςςιϊν, Πρωταρά και Κόννου. Αυτζσ οι περιοχζσ κα 
προςτατεφονται από τισ επιπτϊςεισ οποιαςδιποτε μελλοντικισ ανάπτυξθσ και κα 
διαφυλάςςονται προσ όφελοσ του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ. ε περιπτϊςεισ υλοποίθςθσ 
ζργων ςε τζτοιεσ περιοχζσ, τα οποία κεωροφνται απαραίτθτα για τθν ορκολογικι 
λειτουργία του ςυνόλου του Παραλιμνίου, κα λαμβάνονται υπόψθ όλα τα αναγκαία μζτρα 
για τον περιοριςμό των αναπόφευκτων επιπτϊςεων πάνω ςτο φυςικό περιβάλλον και κα 
τυγχάνουν μζςα από αυτά ιδιαίτερθσ προςταςίασ και διαχείριςθσ ςτθ βάςθ δυναμικϊν 
ςτοιχείων ςχεδιαςμοφ.  

 

Ελεφκεροι Χϊροι Πραςίνου  

τθ Διλωςθ Πολιτικισ Παραλιμνίου προνοείται θ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ ελεφκερων 
χϊρων πραςίνου διαφόρων κλιμάκων και τφπων που κα εξυπθρετεί τισ Περιοχζσ 
Ανάπτυξθσ, κα προςφζρει ποικιλία ευκαιριϊν για ψυχαγωγία και αναψυχι και κα 
ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Σο ςφςτθμα αυτό, πζραν τθσ 
οργάνωςθσ και των διευκολφνςεων που κα προςφζρει, ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ ιςορροπίασ 
ανάμεςα ςε δομθμζνεσ και μθ δομθμζνεσ επιφάνειεσ, ςτθ διατιρθςθ και διαφφλαξθ των 
ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του τόπου και ςτθ βελτίωςθ του μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ, 
ϊςτε αυτι να αποτελζςει ζνα προοριςμό για ποιοτικό τουριςμό. 

Σο ανωτζρω ςφςτθμα περιλαμβάνει μια ςειρά ελεφκερων χϊρων πραςίνου που 
ιεραρχοφνται ωσ ακολοφκωσ:  

(α) Περιφερειακό Πάρκο “Φανοφ”: Ο χϊροσ του Περιφερειακοφ Πάρκου ςτθ λοφϊδθ 
περιοχι του Φανοφ περιλαμβάνει και τα δάςθ των Αγίων αράντα, Αγίου Λωάννθ, με 
επζκταςθ προσ τα ανατολικά με τον λόφο του Πρωταρά. Προσ τα νότια το πάρκο 
ενοποιείται λειτουργικά με το Δάςοσ τθσ Αγίασ Νάπασ. Σο Περιφερειακό Πάρκο 
προςφζρεται κυρίωσ για περιβαλλοντικοφσ περιπάτουσ και άλλεσ ιπιεσ ψυχαγωγικζσ 
δραςτθριότθτεσ (ποδθλαςία, ιππαςία, κ.λπ.), και ο ςχεδιαςμόσ, θ προςταςία και θ 
διαχείριςι του κα προωκθκεί από το Τπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Πόρων και 
Περιβάλλοντοσ. το ςχεδιαςμό κα προβλζπεται θ παροχι διαφόρων διευκολφνςεων μικρισ 
κλίμακασ προσ τουσ επιςκζπτεσ (χϊροι ςτάκμευςθσ, περίπτερο, χϊροι υγιεινισ, κ.λπ.). Από 
το Περιφερειακό Πάρκο διζρχονται διαδρομζσ πεηϊν και ποδθλάτων για τθ ςφνδεςθ του με 
τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ τθσ παροφςασ Διλωςθσ, αλλά και με άλλεσ γειτονικζσ περιοχζσ και 
ειδικότερα με τθν Αγία Νάπα.  

(β) Αςτικό Πολυλειτουργικό Πάρκο: Σο Αςτικό Πολυλειτουργικό Πάρκο προορίηεται να 
αποτελζςει ζνα πολυλειτουργικό πυρινα (πολιτιςτικό, ιςτορικό ψυχαγωγικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό), τοπικισ και υπερτοπικισ ςθμαςίασ, ςτεγάηοντασ οριςμζνεσ μείηονοσ 
ςθμαςίασ πολιτιςτικζσ λειτουργίεσ κακϊσ και άλλεσ υποςτθρικτικζσ χριςεισ. Σο Αςτικό 
Πολυλειτουργικό Πάρκο χωροκετείται ςτθν Κεντρικι Εμπορικι Περιοχι και βρίςκεται ςε 
ςθμείο με εφκολθ πρόςβαςθ από οικιςτικζσ, τουριςτικζσ και άλλεσ περιοχζσ μζςω του 
πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ οδικοφ δικτφου. Ο τελικόσ κακοριςμόσ των χριςεων του 
Πάρκου και ο περαιτζρω ςχεδιαςμόσ του, αναμζνεται να προκφψουν από λεπτομερζςτερο 
ςχεδιαςμό του ευρφτερου κζντρου, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ ενόσ ιδιαίτερου χαρακτιρα 
και αξιόλογθσ αρχιτεκτονικισ.  
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(γ) Βιότοποσ τθσ Λίμνθσ: Λόγω τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ τθσ για τα τοπικά οικοςυςτιματα 
επιβάλλεται θ διατιρθςθ και αποκατάςταςθ του βιότοπου τθσ Λίμνθσ. Θ Λίμνθ κα ςυνδεκεί 
με πεηόδρομουσ με τθν περιοχι του Αςτικοφ Κζντρου και μζςω του γραμμικοφ πάρκου 
καναλιοφ και του ποταμοφ και με τθν υπόλοιπθ περιοχι Παραλιμνίου και τθν παράκτια 
ηϊνθ. τισ ιδιωτικζσ ιδιοκτθςίεσ που εφάπτονται τθσ Λίμνθσ, θ Πολεοδομικι Αρχι κα 
επιβάλλει όρουσ για διατιρθςθ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ κακϊσ και για απόςταςθ 
οικοδομϊν μεγαλφτερθ από τθν απαιτοφμενθ με βάςθ το Μζροσ Γ «Γενικζσ Πρόνοιεσ 
Πολιτικισ».  

(δ) Γραμμικό Πάρκο Καναλιοφ: Θ γραμμικι λωρίδα γθσ πλάτουσ περίπου 12,00 μζτρων κακ’ 
όλο το μικοσ του καναλιοφ αποςτράγγιςθσ (μικοσ περί τα 7 χλμ.) από τθν πθγι του ςτθ 
Λίμνθ, μζχρι τθν απόλθξθ του ςτθν περιοχι «Κόννοσ», παρουςιάηει αρκετζσ προοπτικζσ 
διαμόρφωςθσ ςε γραμμικό περιβαλλοντικό πάρκο. Σο πάρκο κα ζχει ωσ αφετθρία τθ Λίμνθ 
και κα ςυνδζει λειτουργικά το Αςτικό Κζντρο με τισ τουριςτικζσ παραλιακζσ περιοχζσ, αλλά 
και με τθν ενδοχϊρα και το Περιφερειακό Πάρκο Φανοφ. Θ ςφνδεςθ του Γραμμικοφ 
Πάρκου Καναλιοφ με τθν παραλιακι περιοχι κα επιτυγχάνεται παράλλθλα με τισ φυςικζσ 
κοίτεσ των χειμάρρων και ρυακιϊν, που εκκινοφν κάκετα από τθ γραμμικι διαδρομι του 
καναλιοφ με κατεφκυνςθ τθ κάλαςςα. Λόγω του γραμμικοφ του χαρακτιρα και τθσ 
γειτνίαςθσ του τόςο με το κζντρο του Παραλιμνίου, όςο και με τθν τουριςτικι περιοχι, 
κακϊσ και τουσ ςθμαντικότερουσ χϊρουσ πραςίνου, το πάρκο προςφζρεται για τθ 
δθμιουργία διαδρομϊν πεηϊν και ποδθλατιςτϊν για τθν απόλαυςθ και μελζτθ τθσ φφςθσ.  

(ε) Σοπικά Πάρκα: Σα πάρκα αυτά χωρίηονται ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ:  

i. Toπικά Πάρκα ςτισ αμιγείσ Οικιςτικζσ Ηϊνεσ 

ii. Σοπικό Πάρκο Αγίασ Μαρίνασ 

iii. Σοπικά Πάρκα ςτισ Σουριςτικζσ Ηϊνεσ 

(ςτ) Παραλιακοί Ελεφκεροι Χϊροι: Οι χϊροι αυτοί εκτείνονται κατά μικοσ τθσ ακτισ, 
ςυμπεριλαμβάνουν τθ Ηϊνθ Προςταςίασ τθσ Παραλίασ κακϊσ και περιοχζσ πζραν από 
αυτιν, διευρφνονται ςε οριςμζνα ςτρατθγικά ςθμεία του παραλιακοφ μετϊπου, και 
ςυμπλθρϊνουν το δίκτυο των δθμόςιων ανοικτϊν χϊρων που κακορίηονται ςτθ Διλωςθ. 
Πζραν τθσ αναγκαίασ διαμόρφωςθσ και λειτουργικισ ςφνδεςισ τουσ με τον παραλιακό 
πεηόδρομο, οριςμζνοι από τουσ χϊρουσ αυτοφσ αναμζνεται να προςφζρουν τισ 
απαραίτθτεσ υπαίκριεσ δθμόςιεσ διευκολφνςεισ προσ τουσ χριςτεσ τθσ παραλίασ και το 
ευρφτερο κοινό, ενϊ παράλλθλα κα υποβοθκιςουν τθ διαμόρφωςθ των πόλων 
δραςτθριότθτασ που προτείνονται ςτθν παραλιακι Ηϊνθ (π.χ. περιοχζσ Λοφμα και Αγία 
Σριάδα).  

(η) Κοίτεσ ποταμοφ, χειμάρρων/ αργακιϊν: Οι κοίτεσ του ποταμοφ, των χειμάρρων ι 
αργακιϊν που καταλιγουν αντίςτοιχα ςτθ Λίμνθ και ςτθ κάλαςςα αποτελοφν φυςικοφσ 
ςχθματιςμοφσ απορροισ των νερϊν τθσ βροχισ και κα διαφυλαχκοφν, ϊςτε να 
αποτελζςουν μζροσ του ευρφτερου ςυςτιματοσ ελεφκερων χϊρων τθσ περιοχισ. Οι 
ελεφκεροι αυτοί χϊροι κα ςυςχετίηονται με τισ διαδρομζσ πεηϊν και ποδθλάτων.  

(θ) Λδιωτικοί χϊροι πραςίνου εκτόσ Περιοχϊν Ανάπτυξθσ: Αυτοί καταλαμβάνουν κάποιεσ 
εκτάςεισ γθσ ςτθν περιοχι (φυτείεσ δζνδρων, φυςικι δενδρϊδθσ ι καμνϊδθσ βλάςτθςθ, 
κ.ο.κ) και κα προςτατευτοφν από τθν πρόωρθ και ανεξζλεγκτθ οικοδομικι ανάπτυξθ, ϊςτε 
να ςυνεχίςουν να αποτελοφν ςτοιχεία εμπλουτιςμοφ του ευρφτερου φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ και μζροσ του ςυςτιματοσ ελεφκερων χϊρων πραςίνου.  

*Πθγι: Διλωςθ Πολιτικισ Παραλιμνίου 2011] 
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Εικόνα 6 Χϊροι Περιβαλλοντικισ ςθμαςίασ Παραλιμνίου *Πθγι: Διλωςθ Πολιτικισ Παραλιμνίου 2011+. 
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4 Αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο Διμο Παραλιμνίου 

4.1 Περιγραφι των κτιρίων του Διμου Παραλιμνίου 

Σο ωράριο λειτουργίασ για όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Διμου είναι 07:30 – 14:00 για τθν κερινι 
περίοδο (1θ Λοφνιου – 31 Αυγοφςτου) και για τουσ υπόλοιπουσ μινεσ το ωράριο είναι 07:30 
– 14:30 και κάκε Σετάρτθ μζχρι τισ 18:00.  

 

Πίνακασ 1Καταναλϊςεισ ενζργειασ ςτα κτιρια του Διμου Παραλιμνίου 

Κατανάλωςθ ενζργειασ (kWh) 2010 

Δθμοτικό Μζγαρο - Θζατρο 137.986 

Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ 4.777 

Γιϊρκειο Νθπιαγωγείο 22.894 

ΥΝΟΛΟ 165.657 

 

4.2 Οδικόσ φωτιςμόσ του Διμου Παραλιμνίου 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΑΘΚ, θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ το 2009 για τον οδικό 
φωτιςμό ιταν ίςθ με 2.530.000 kWh. 

Ο τφποσ και θ ιςχφσ των λαμπτιρων φαίνονται ςτον πιο κάτω πίνακα: 

 

Πίνακασ 2 Σφποι λαμπτιρων οδικοφ φωτιςμοφ ςτο Διμο Παραλιμνίου 

ΣΤΠΟ ΛΑΜΠΣΘΡΑ ΙΧΤ ΛΑΜΠΣΘΡΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΨΠΝ * 250 W 1082 

ΨΠΝ 150 W 260 

ΨΠΝ 70 W 6175 

Compact 21 W 30 

* Ψθλισ Πίεςθσ Νατρίου 

Ώρες λειτουργίας λαμπτήρων : φμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΑΘΚ, θ διμθνιαία διατίμθςθ του 
Οδικοφ Φωτιςμοφ τθσ πόλθσ ανικει ςτον Κϊδικα 35. Με βάςθ τθ διατίμθςθ αυτι κα 
παρζχεται ρεφμα για τουσ λαμπτιρεσ κακθμερινά μιςι ϊρα μετά τθ δφςθ του ιλιου μζχρι 
μιςι ϊρα πριν τθν ανατολι του ιλιου. 

Θ περίοδοσ παροχισ ρεφματοσ μπορεί να αυξάνεται από τθ δφςθ μζχρι τθν ανατολι του 
ιλιου εφόςον ηθτθκεί από τον Διμο Παραλιμνίου.  

 

4.3 Άδειεσ οικοδομισ ςτο Διμο Παραλιμνίου 

τον πίνακα που ακολουκεί, παρατίκενται ςτοιχεία ςχετικά με τθν υποβολι αίτθςθσ 
πολεοδομικισ άδειασ για ανζγερςθ νζων κατοικιϊν ςτα όρια του Διμου και επίςθσ 
δίδονται ςτοιχεία για τθν ανζγερςθ νζων πολυκατοικιϊν αλλά και μετατροπι υφιςτάμενων 
κτιρίων/κατοικιϊν ςε πολυκατοικίεσ:  



 

26 
 

Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

Πίνακασ 3 Άδειεσ οικοδομισ ςτο Διμο Παραλιμνίου *Πθγι: τατιςτικι Τπθρεςία Κφπρου+ 

Αρχι Ζκδοςθσ 

2 0 0 9 2 0 1 0 

Αρικμόσ 
 

Εμβαδόν 
(μ²) Αξία 

Οικιςτ. 
Μονάδεσ 

Αρικμόσ 
 

Εμβαδόν 
(μ²) Αξία 

Οικιςτ. 
Μονάδεσ 

ΑΜΜΟΧΩΣΟ 535 275.358 228.595 1.890 474 198.451 170.227 1.177 

Παραλιμνίου 213 175.835 145.177 1.280 203 101.162 85.234 614 

Ποςοςτό Επαρχίασ 40% 64% 64% 68% 43% 51% 50% 52% 

 

φμφωνα με ςτοιχεία από τθν ΑΘΚ ο αρικμόσ των οικιακϊν καταναλωτϊν ςτο Διμο 
Παραλιμνίου το 2009 ιταν 16.129. Ο αρικμόσ αυτόσ είναι ιδιαίτερα υψθλόσ για ζνα Διμο 
ςτο μζγεκοσ του Παραλιμνίου και αυτό οφείλεται ςτον μεγάλο αρικμό εξοχικϊν κατοικιϊν 
ςτο Διμο. 

Επίςθσ ςτον τριτογενι τομζα (τομζασ υπθρεςιϊν) υπάρχει ςθμαντικόσ αρικμόσ 
καταναλωτϊν οι οποίοι φαίνονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

Πίνακασ 4 Αρικμόσ εμπορικϊν καταναλωτϊν ςτο Διμο Παραλιμνίου *Πθγι: ΑΘΚ] 

Σομζασ 
Αρικμόσ 

Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν 

639 

Ξενοδοχεία και εςτιατόρια 
421 

Δθμόςια διοίκθςθ και κοινωνικι αςφάλιςθ 
55 

Άμυνα, Δικαιοςφνθ, Αςτυνομία και 
Πυροςβεςτικι 

8 

Εκπαίδευςθ 
85 

Ανκρϊπινθ Τγεία και Κοινωνικι μζριμνα 
50 

Άλλεσ Τθρεςίεσ 
1.580 

 

4.3.1 Δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ 

Οι δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ ςτα όρια του Διμου πραγματοποιοφνται από οργανιςμό 
υγκοινωνιϊν Επαρχίασ Αμμοχϊςτου (ΟΕΑ) που ιδρφκθκε το 2009 με ςκοπό τθν εκτζλεςθ 
όλων των δθμόςιων επιβατικϊν μεταφορϊν ςτθν περιοχι Ελεφκερθσ Αμμοχϊςτου. 

υνολικά από τισ 20 προκακοριςμζνεσ διαδρομζσ λεωφορείων που καλφπτουν όλεσ τισ 
ςθμαντικζσ περιοχζσ τθσ Επαρχίασ, οι 13 από αυτζσ εξυπθρετοφν και το Διμο Παραλιμνίου.  

Θ πολιτικι που ακολουκείται ςτθρίηεται ςτθν ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν, το οποίο κα υποβοθκιςει 
ςτθ ςταδιακι μείωςθ του κυκλοφοριακοφ προβλιματοσ και ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2. 

θμειϊνεται επίςθσ ότι κατά τθ κερινι περίοδο τα δρομολόγια είναι περιςςότερα και ποιο 
πυκνά για να εξυπθρετοφν τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ λόγω του εποχιακοφ τουριςμοφ. 
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Εικόνα 7 Δίκτυο χειμερινϊν δρομολογίων Λεωφορείων Αμμοχϊςτου *Πθγι: 
www.osea.com.cy] 

 

4.4 Διαχείριςθ ςτερεϊν απορριμμάτων και Ανακφκλωςθ ςτο Διμο Παραλιμνίου 

Θ περιςυλλογι των ςτερεϊν απορριμμάτων γίνεται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου 
Παραλιμνίου και θ διάκεςθ τουσ γίνεται ςτο κζντρο Διαχείριςθσ Απορριμμάτων ςτθν Κόςιθ. 

 
Σο πρόγραμμα περιςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτα όρια του Διμου Παραλιμνίου 
πραγματοποιείται από εργολάβο τθσ μθ κερδοςκοπικισ οργάνωςθσ Green Dot Κφπρου από 
το 2009.  
 Σο πρόγραμμα ανακφκλωςθσ που εφαρμόηεται ςτο Παραλίμνι είναι το ςφςτθμα ‘’από 

πόρτα ςε πόρτα’’, δθλαδι απορριμματοφόρα του εργολάβου τθσ Green Dot ςυλλζγει 
τα ανακυκλϊςιμα υλικά ζξω από το ςπίτι κάκε κατοικίασ και υποςτατικοφ.  

 τα όρια του Διμου Παραλιμνίου εκτόσ από το ςφςτθμα ανακφκλωςθσ ‘’από πόρτα ςε 
πόρτα’’, τοποκετικθκαν και κάλακοι ανακφκλωςθσ, PMD (μπλε), χαρτιοφ (καφζ) και 
γυαλιοφ και θ περιςυλλογι τουσ γίνεται κάκε εβδομάδα παράλλθλα με τισ οικίεσ . Οι 
κάδοι γυαλιοφ περιςυλλζγονται όταν γεμίςουν πλιρωσ. 

 

Πίνακασ 5 υλλεχκείςεσ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτθν Επαρχία Αμμοχϊςτου *Πθγι: 
Green dot Cyprus] 

Ανακφκλωςθ το 2010 τόνοι Kg/κάτοικο 

PMD (μπλε) 650  8.2 
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ΧΑΡΣΙ (καφζ) 1050  16.5 

ΓΤΑΛΙ 1000  13.8 

Μπαταρίεσ 1  

 

4.5 Πλθκυςμόσ Διμου Παραλιμνίου 

Ο αρικμόσ Δθμοτϊν τθσ πόλθσ τθσ Παραλιμνίου ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2001 ιταν 
11.100 και για το 2009 ο πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ υπολογίηεται ςτισ 13.850.  

 

4.6 Πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

Ο Διμοσ Παραλιμνίου ςτισ προκθρφξεισ του για αγορά αγακϊν και υπθρεςιϊν προωκεί τισ 
πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε τομείσ όπωσ θ αγορά ενεργειακά αποδοτικϊν 
υπολογιςτϊν , ανακυκλϊςιμο χαρτί κλπ. 

 

4.7 Ευρωπαϊκά και Διεκνι προγράμματα 

Ο Διμοσ Παραλιμνίου ςυμμετζχει ςτα ακόλουκα ευρωπαϊκά και διεκνι προγράμματα, εκ 
των οποίων κάποια είναι ςυγχρθματοδοτικά: 

 

φμφωνο των Δθμάρχων 

Πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ για τθν δθμιουργία ενόσ 

μόνιμου δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ 
των Ευρωπαϊκϊν Διμων κατά τθσ 

Κλιματικισ Αλλαγισ. 

Οι δεςμεφςεισ που αναλαμβάνουν οι 
Διμοι είναι θ υπζρβαςθ των ςτόχων 

τθσ Ε.Ε. για μείωςθ εκπομπϊν 
Διοξειδίου του Άνκρακα (CO2) ςτισ 

επικράτειζσ τουσ ςε ποςοςτό 
μεγαλφτερο του 20% μζςω μζτρων 

προϊκθςθσ τθσ Ενεργειακισ 
Αποδοτικότθτασ και των Ανανεϊςιμων 

Πθγϊν Ενζργειασ. 

 

www.eumayors.eu 

φμφωνο των Νθςιϊν 

Σο ζργο ISLE-PACT ςτοχεφει ςτθν 
ανάπτυξθ Νθςιϊτικων Αειφόρων 

Ενεργειακϊν χεδίων Δράςθσ με ςκοπό 
τθν κάλυψθ ι τθν υπζρβαςθ των 

ςτόχων αειφορίασ τθσ Ε.Ε. που ζκεςε 
για το 2020, δθλαδι τθ μείωςθ των 

εκπομπϊν CO2 τουλάχιςτον κατά 20%. 
 

www.islepact.eu 

 

http://www.eumayors.eu/
http://www.islepact.eu/
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5 Απογραφι καταναλϊςεων ςτο Διμο Παραλιμνίου 

5.1 Οικιακόσ τομζασ 

Πίνακασ 6 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον οικιακό τομζα για το ζτοσ 2009 

Περιγραφή Ηλεκτρισμός Πετρελαιοειδή Υγραέριο Ηλιακή Γεωθερμική Βιομάζα Σύνολο 

Ηεςτό νερό 
χριςθσ 

1.292 1.131 81 5.249 40 283 8.076 

Θζρμανςθ και 
ψφξθ 

31.011 18.498 1.176 163 109 2.720 54.678 

Φωτιςμόσ 1.723 - -    1.723 

Κουηίνα 1.292 - 554    1.846 

Θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ 

7.753 - -    7.753 

φνολο 43.071 19.628 2.811 5.412 149 3.003 74.075 

 

5.2 Πρωτογενισ τομζασ 

Πίνακασ 7 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον πρωτογενι τομζα για το ζτοσ 2009 

Περιγραφή Ηλεκτρισμός Πετρελαιοειδή Πετρέλαιο Υγραέριο Βιομάζα Αιολική Σύνολο 

Γεωργία, 
Δαςοκομίασ και 

Αλιεία 
2.007 301 - 172 803 240 3.523 

Ορυχεία και 
Λατομεία 

- - - - - - - 

φνολο 2.007 301 - 172 803 240 3.523 

 

5.3 Δευτερογενισ τομζασ 

Πίνακασ 8 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτο δευτερογενι τομζα για το ζτοσ 2009 

Περιγραφή Ηλεκτρισμός Πετρελαιοειδή Υγραέριο Ηλιακή Βιομάζα Σύνολο 

Μεταποίθςθ 2.724 409 234 120 40 3.527 

Παροχι νεροφ, επεξεργαςία 
λυμάτων, διαχείριςθ 

αποβλιτων 
3.785 568 325 - - 4.678 

Καταςκευζσ 655 98 56 - - 809 

φνολο 7.164 1.075 614 120 40 9.014 

 

5.4 Σριτογενισ τομζασ 

Πίνακασ 9 Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον τριτογενι τομζα για το ζτοσ 2009 

Περιγραφή Ηλεκτρισμός Πετρελαιοειδή Υγραέριο Ηλιακή Βιομάζα Σύνολο 

Χονδρικό και Λιανικό 
εμπόριο, Επιςκευι 

15.918 2.390 1.365 682 227 20.582 
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μθχανοκίνθτων οχθμάτων και 
μοτοςυκλετϊν 

Ξενοδοχεία και εςτιατόρια 56.712 8.514 4.862 2.431 810 73.328 

Δθμόςια διοίκθςθ και 
κοινωνικι αςφάλιςθ 

1.087 163 93 47 16 1.405 

Άμυνα, Δικαιοςφνθ, 
Αςτυνομία και Πυροςβεςτικι 

139 21 12 6 2 180 

Εκπαίδευςθ 1.222 183 105 52 17 1.580 

Ανρϊπινθ Τγεία και 
Κοινωνικι μζριμνα 

5.938 891 509 254 85 7.678 

Άλλεσ Τθρεςίεσ 8.285 1.244 710 355 118 10.712 

Δθμόςιοσ Φωτιςμόσ 2.530 - - - - 2.530 

φνολο 91.831 13.406 7.656 3.827 1.276 117.996 

 

5.5 Μεταφορζσ 

Πίνακασ 10 Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτισ μεταφορζσ για το ζτοσ 2009 

Περιγραφή Ηλεκτρισμός Πετρέλαιο Βενζίνη Βιομάζα Σύνολο 

Αςτικζσ και υπεραςτικζσ 
μεταφορζσ επιβατϊν 

29 2.063 2.668 95 4.854 

Άλλεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ 
επιβατϊν (taxi, τουριςμόσ, ςχολικά 

λεωφορεία, κλπ) 
- 33.007 42.684 1.514 77.205 

Εμπορικζσ επίγειεσ μεταφορζσ και 
μετακινοφμενεσ υπθρεςίεσ 

- 0 0 0 0 

Ιδιωτικά οχιματα - 68.078 88.036 3.122 159.236 

φνολο 29 103.148 133.388 4.731 241.296 

 

5.6 υνολικι τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο Διμο Παραλιμνίου 

Πίνακασ 11 υνολικι Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτο Διμο για το ζτοσ 2009 
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Οικιακόσ 43.071 19.628 - - 2.811 5.412 - 149 3003 74.075 

Πρωτογενισ 2.007 301 - - 172 - 240 - 803 3.523 

Δευτερογενισ 7.164 1.075 - - 614 120 - - 40 9.014 

Σριτογενισ 91.831 13.406 - - 7.656 3.827 - - 1.276 117.996 

Μεταφορζσ 29 - 103.148 133.388 - - - - 4.731 241.296 

φνολο 144.102 34.410 103.148 133.388 11.253 9.359 240 149 9.853 445.904 
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Εικόνα 8 Μερίδιο τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά τομζα για το ζτοσ 2009 

 

 

Εικόνα 9 Μερίδιο τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά πθγι ενζργειασ για το ζτοσ 2009 
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6 Απογραφι εκπομπϊν CO2 ςτο Διμο Παραλιμνίου 

6.1 Ειςαγωγι 

Για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν διοξειδίου άνκρακα χρθςιμοποιικθκαν ςτακεροί 

ςυντελεςτζσ (standard emission factors) επί των καταναλϊςεων ανάλογα με τθν πθγι 

ενζργειασ και τθ χριςθ. Οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ με βάςθ τουσ ςυντελεςτζσ αυτοφσ 

κεωρείται ότι ζχουν μθδενικζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. 

Πίνακασ 12 υντελεςτζσ υπολογιςμοφ εκπομπϊν CO2 

 Energy Source IPCC emission factors 

FOSSIL FUELS 

Fuel oil 0,279 

Diesel 0,267 

Gasoline 0,249 

Natural Gas 0,202 

LPG 0.240 

Electricity 0,874 

RENEWABLE ENERGY SOURCES 

Wind 0 

Hydro 0 

Solar 0 

Geothermal 0 

Biomass 0 

 

6.2 Οικιακόσ τομζασ 

Πίνακασ 13 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτον οικιακό τομζα για το Διμο Παραλιμνίου το ζτοσ 2009 

Περιγραφή Ηλεκτρισμός Πετρελαιοειδή Υγραέριο Ηλιακή Γεωθερμική Βιομάζα Σύνολο 

Ηεςτό νερό 
χριςθσ 

1.129 315 19 - - - 1.464 

Θζρμανςθ και 
ψφξθ 

27.104 5.161 522 - - - 32.787 

Φωτιςμόσ 1.506 - - - - - 1.506 

Κουηίνα 1.129 - 133 - - - 1.262 

Θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ 

6.779 - - - - - 6.776 

φνολο 37.644 5.476 675 - - - 43.795 

 

6.3 Πρωτογενισ τομζασ 

Πίνακασ 14 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτον πρωτογενι τομζα για το Διμο Παραλιμνίου το ζτοσ 2009 

Περιγραφή Ηλεκτρισμός Πετρελαιοειδή Πετρέλαιο Υγραέριο Βιομάζα Σύνολο 

Γεωργία, Δαςοκομίασ και 
Αλιεία 

1.754 84 - 41 - 1.879 

Ορυχεία και Λατομεία - - - - - - 

φνολο 1.754 84 - 41 - 1.879 
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6.4 Δευτερογενισ τομζασ 

Πίνακασ 15 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτο δευτερογενι τομζα για το Διμο Παραλιμνίου το ζτοσ 
2009 

Περιγραφή Ηλεκτρισμός Πετρελαιοειδή Υγραέριο Ηλιακή Βιομάζα Σύνολο 

Μεταποίθςθ 2.381 114 56 - - 2.551 

Παροχι νεροφ, επεξεργαςία 
λυμάτων, διαχείριςθ 

αποβλιτων 

3.308 159 78 - - 3.554 

Καταςκευζσ 572 27 13 - - 613 

φνολο 6.261 300 147 - - 6.709 

 

6.5 Σριτογενισ τομζασ 

Πίνακασ 16 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτον τριτογενι τομζα για το Διμο Παραλιμνίου το ζτοσ 2009 

Περιγραφή Ηλεκτρισμός Πετρελαιοειδή Υγραέριο Ηλιακή Βιομάζα Σύνολο 

Χονδρικό και Λιανικό 
εμπόριο, Επιςκευι 

μθχανοκίνθτων οχθμάτων και 
μοτοςυκλετϊν 

13.912 667 328 - - 14.907 

Ξενοδοχεία και εςτιατόρια 49.566 2.375 1.167 - - 53.108 

Δθμόςια διοίκθςθ και 
κοινωνικι αςφάλιςθ 

950 46 22 - - 1.018 

Άμυνα, Δικαιοςφνθ, 
Αςτυνομία και Πυροςβεςτικι 

121 6 3 - - 130 

Εκπαίδευςθ 1.068 51 25 - - 1.144 

Ανρϊπινθ Τγεία και 
Κοινωνικι μζριμνα 

5.190 249 122 - - 5.561 

Άλλεσ Τθρεςίεσ 7.241 347 170 - - 7.759 

Δθμόςιοσ Φωτιςμόσ 2.211 - - - - 2.211 

φνολο 80.260 3.740 1.837 - - 85.838 

 

6.6 Μεταφορζσ 

Πίνακασ 17 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτισ μεταφορζσ για το Διμο Παραλιμνίου το ζτοσ 2009 

Περιγραφή Ηλεκτρισμός Πετρέλαιο Βενζίνη Βιομάζα Σύνολο 

Αςτικζσ και υπεραςτικζσ 
μεταφορζσ επιβατϊν 

25 551 66 - 1.240 

Άλλεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ 
επιβατϊν (taxi, τουριςμόσ, ςχολικά 

λεωφορεία, κλπ) 
- 8.813 10.268 - 19.441 

Εμπορικζσ επίγειεσ μεταφορζσ και 
μετακινοφμενεσ υπθρεςίεσ 

- - - - - 

Ιδιωτικά οχιματα - 18.177 21.921 - 40.098 

φνολο -25 27.541 33.214 - 60.779 
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6.7 υνολικζσ εκπομπζσ CO2 ςτο Διμο Παραλιμνίου 

Πίνακασ 18 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτισ μεταφορζσ για το Διμο Παραλιμνίου το ζτοσ 2009 
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Οικιακόσ 37.644 5.476 - - 675 - - - 43.795 

Πρωτογενισ 1.574 84 - - 41 - - - 1.699 

Δευτερογενισ 6.261 300 - - 147 - - - 6.708 

Σριτογενισ 80.260 3.740 - - 1.837 - - - 85.837 

Μεταφορζσ 25 - 27.541 33.214   - - - 60.780 

φνολο 125.764 9.600 27.541 33.214 2.700 - - - 198.819 

 

Εικόνα 10 Μερίδιο εκπομπϊν CO2 ανά τομζα ςτο Διμο Παραλιμνίου για το ζτοσ 2009 

 

 

Εικόνα 11 Μερίδιο εκπομπϊν CO2 ανά πθγι ενζργειασ ςτο Διμο Παραλιμνίου για το ζτοσ 2009 
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6.8 ενάριο πρόβλεψθσ των εκπομπϊν CO2  

Για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO2 τθν περίοδο 2010 με 2020, καταρτίςτθκε το ςενάριο 
αναμενόμενθσ εξζλιξθσ που περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδοχζσ: 

1. Χριςθ ετιςιων ςυντελεςτϊν αφξθςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά τομζα με 
βάςθ τα διακζςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ιταν ςτθ διάκεςθ των μελετθτϊν κατά 
τθν κατάρτιςθ του Ενεργειακοφ χεδίου Δράςθσ (βλζπε Πίνακασ 19) 

2.  Χριςθ ετιςιων ςυντελεςτϊν αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κατά τθν 
τελικι χριςθ λόγω τθσ βελτίωςθσ των υφιςτάμενων τεχνολογιϊν (βλζπε Πίνακασ 20) 

3. Εκτίμθςθ του ςυντελεςτι απόδοςθσ των θλεκτροπαραγωγϊν ςτακμϊν τθσ Κφπρου 
για τα επόμενα χρόνια λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ, τον 
εκςυγχρονιςμό του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ (βλζπε Πίνακασ 21). 

4. Σθ ςταδιακι ειςαγωγι, χριςθ και ζνταξθ ςτο ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ του 
φυςικοφ αερίου. 

 

Πίνακασ 19 υντελεςτζσ αφξθςθσ καταναλϊςεων ενζργειασ ανά καταναλωτι που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτο ςενάριο αναμενόμενθσ εξζλιξθσ 

Περιγραφι τομζα 
Ετιςιοσ εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ 

αφξθςθσ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ 

Κατοικίεσ   

Ηεςτό νερό χριςθσ 2% 

Κζρμανςθ και ψφξθ 2% 

Φωτιςμόσ 2% 

Μαγείρεμα 2% 

Ψυγεία και καταψφκτεσ 2% 

Πλυντιρια και ςτεγνωτιρια 2% 

Πλυντιρια πιάτων 2% 

Σθλεοράςεισ 2% 

Άλλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 2% 

Πρωτογενισ τομζασ  

Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία 2.5% 

Ορυχεία και λατομεία 0,0% 

Δευτερογενισ τομζασ  

Μεταποίθςθ 2,5% 

Παροχι νεροφ, επεξεργαςία λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων 
και δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 

0% 

Καταςκευζσ 0% 

Σριτογενισ τομζασ  

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων 
οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν 

3% 

Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν παροχισ καταλφματοσ και 
υπθρεςιϊν εςτίαςθσ 

3% 

Γενικι δθμόςια διοίκθςθ και κοινωνικι αςφάλιςθ 1% 

Τπθρεςίεσ άμυνασ και δικαιοςφνθσ, αςτυνομία και 
πυςοςβεςτικά ςϊματα 

2% 

Εκπαίδευςθ 2,5% 

Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν ανκρϊπινθ υγεία και τθν 2% 
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κοινωνικι μζριμνα 

Άλλεσ υπθρεςίεσ 2,5% 

Δθμοτικόσ/δθμόςοσ φωτιςμόσ 2% 

Μεταφορζσ (οχιματα)  

Λδωτικζσ μεταφορζσ 2% 

Αςτικζσ και προαςτιακζσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν 2% 

Άλλεσ οδικζσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ επιβατϊν (ταξί, τουριςμόσ, 
ςχολικά λεωφορεία, κλπ.) 

0% 

Οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων και υπθρεςίεσ μετακόμιςθσ 2,5% 

Δευτερογενισ παραγωγι ενζργειασ  

Θλιακι ενζργεια για παραγωγι θλεκτριςμοφ 3,0% 

Αιολικι ενζργεια για παραγωγι θλεκτριςμοφ 1,0% 

Θλιακι ενζργεια για κζρμανςθ και ψφξθ 2,0% 

Γεωκερμικι ενζργεια για κζρμανςθ και ψφξθ 2,0% 

 

Πίνακασ 20 Αφξθςθ τθσ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ ενζργειασ (μείωςθ τθσ τελικισ ενζργειασ 
για τθν ίδια χριςιμθ ενζργεια) 

Περιγραφι τομζα 
Ετιςιοσ εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ 
αφξθςθσ απόδοςθσ κατά τθν 

τελικι χριςθ ενζργειασ 

Κατοικίεσ   

Ηεςτό νερό χριςθσ 0,5% 

Κζρμανςθ και ψφξθ 0,5% 

Φωτιςμόσ 0,5% 

Μαγείρεμα 0,5% 

Ψυγεία και καταψφκτεσ 0,5% 

Πλυντιρια και ςτεγνωτιρια 0,5% 

Πλυντιρια πιάτων 0,5% 

Σθλεοράςεισ 0,5% 

Άλλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 0,5% 

Άλλεσ υπθρεςίεσ 0,5% 

Δθμοτικόσ/δθμόςοσ φωτιςμόσ 0,5% 

Μεταφορζσ (οχιματα)  

Λδωτικζσ μεταφορζσ 0,5% 

 

Πίνακασ 21 υντελεςτζσ ενεργειακισ απόδοςθσ για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Μαηοφτ 
32% 32% 32% 33% 34% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 

Πετρζλαιο 
25% 25% 25% 25% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 

Φυςικό 
αζριο 

- - - - - 43% 43% 43% 44% 44% 44% 
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Πίνακασ 22 ενάριο Αναμενόμενθσ εξζλιξθσ για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO2 για τθν περίοδο 
2009 – 2020 

Ζτοσ Πετρελαιοειδι Πετρζλαιο Βενηίνθ Τγραζριο 
Φυςικό 
αζριο 

φνολο 

Ποςοςτιαία 
αφξθςθ με 

βάςθ το 
2009 

2009 133.392 29.695 33.214 2.701 0 199.001 0% 

2010 136.472 30.293 33.875 2.766 0 203.406 -2% 

2011 139.631 30.904 34.550 2.832 0 207.918 -4% 

2012 142.872 31.528 35.238 2.901 0 212.539 -7% 

2013 142.085 32.164 35.940 2.971 0 213.160 -7% 

2014 141.438 32.813 36.656 3.043 0 213.950 -8% 

2015 141.007 33.381 37.386 3.117 0 214.890 -8% 

2016 137.237 33.964 38.130 3.193 4.149 216.674 -9% 

2017 126.312 34.564 38.890 3.271 12.489 215.526 -8% 

2018 108.060 35.180 39.664 3.352 25.061 211.317 -6% 

2019 82.305 35.811 40.454 3.434 41.912 203.917 -2% 

2020 48.867 36.459 41.260 3.519 63.089 193.193 3% 

 

 

Εικόνα 12 ενάριο Αναμενόμενθσ εξζλιξθσ για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO2 για τθν περίοδο 
2009 – 2020 
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7 Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ Διμου Παραλιμνίου 2011 - 2020 

 

7.1 Ειςαγωγι 

Σο Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ που ζχει ετοιμαςτεί για το Διμο περιλαμβάνει επιπρόςκετα 

μζτρα/δράςεισ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί τουλάχιςτον ο ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Δθλαδι τα μζτρα που κα λάβει ο Διμοσ 

επιπρόςκετα από τα εκνικά μζτρα ζτςι ϊςτε να ξεπεραςτεί ο ςτόχοσ μείωςθσ των 

εκπομπϊν CO2 κατά τουλάχιςτον 20% μζχρι το 2020 ςε ςχζςθ με το ζτοσ αναφοράσ που 

είναι το 2009. 

 

Εκπομπζσ 
ζτουσ 

αναφοράσ 
2009 

(tn CO2/year) 

Αναμενόμενεσ 
εκπομπζσ ζτουσ 

2020 

(tn CO2/year) 

τόχοσ 
εκπομπϊν 2020 

(tn CO2/year) 

Επικυμθτι 
ελάχιςτθ (20%) 

μείωςθ 
εκπομπϊν 

(tn CO2/year) 

199.001 193.193 159.201 33.992 

 

 

Θ ςυνειςφορά των εκνικϊν μζτρων εκτιμάται και ςυνυπολογίηεται ςτο Ενεργειακό χζδιο 
Δράςθσ χωρίσ όμωσ ο Διμοσ να μπορεί να κακορίςει τθν επίτευξθ των Εκνικϊν τόχων. 
Παρόλα αυτά, αρκετά από τα μζτρα που κα προτείνονται να υλοποιθκοφν ςε τοπικό 
επίπεδο, κα δρουν υποςτθρικτικά και ςυμπλθρωματικά των εκνικϊν μζτρων ζτςι ϊςτε να 
είναι εφικτι θ επίτευξθ των ςτόχων. 

Σα μζτρα χωρίηονται ςτουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ άξονεσ: 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια κτίρια 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό 

 Επενδφςεισ ςε Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 

 Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου 
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7.2 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια κτίρια 

Μζτρο ΕΝΑΠ 1 - Επεμβάςεισ κερμομόνωςθσ 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 
(1) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (2) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 
οικονομικά κριτιρια. Περίοδοσ εφαρμογισ του μζτρου: 2012-2015. 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΝΑΠ 1 

Ονομαςία μζτρου Επεμβάςεισ κερμομόνωςθσ ςτο Δθμοτικό Μζγαρο 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Ολικό κόςτοσ 

Επεμβάςεισ θερμομόνωςησ 16.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

Επεμβάςεισ θερμομόνωςησ 0 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kWh/year) 

 30.000 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Μζςθ τιμι 
θλεκτριςμοφ και 

πετρελαίου(€/kWh) 

Εξοικονόμθςθ 
(€/year) 

 30.000 0.18 5.400 

Περιβαλλοντικό Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν 

(kgCO2/ year) 

 16.000 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Εκτιμϊμενο  

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) 

 

1 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ 

Εκτιμϊμενο Ολικό 
κόςτοσ 

16.000 € 

Εξοικονόμθςθ 

5.400 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

16.000 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

3 χρόνια 
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Μζτρο ΕΝΑΠ 2 – Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Δθμοτικό Μζγαρο 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 
(1) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (2) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 
οικονομικά κριτιρια. 

Περίοδοσ εφαρμογισ του μζτρου: 2013 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΝΑΠ 2 

Ονομαςία μζτρου Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Δθμοτικό Μζγαρο 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Κόςτοσ (€) 

Εγκατάςταςη διορθωτή τάςησ 20.000 

Αντικατάςταςη λαμπτήρων 1.125 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

Εγκατάςταςη διορθωτή τάςησ 0 € 

Αντικατάςταςη λαμπτήρων 0 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kWh/year) 

Εγκατάςταςη διορθωτή τάςησ 9.000 

Αντικατάςταςη λαμπτήρων 3.000 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Μζςθ τιμι 
θλεκτριςμοφ 

(€/kWh) 

Εξοικονόμθςθ 
(€/year) 

Εγκατάςταςη διορθωτή τάςησ 9.000 0.18 1.620 

Αντικατάςταςη λαμπτήρων 3.000 0.18 540 

Περιβαλλοντικό Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν 

(kgCO2/ year) 

Εγκατάςταςη διορθωτή τάςησ 7.000 

Αντικατάςταςη λαμπτήρων 2.000 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Εκτιμϊμενο Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) 

α) Διορθωτήσ τάςησ 

(β) Αντικατάςταςη λαμπτήρων 

 

2,85 €/ kgCO2 annual saving 

0,56 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ 

Ολικό κόςτοσ 

21.125 € 

Εξοικονόμθςθ 

2.160 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

9.000 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

10 χρόνια 
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Μζτρο ΕΝΑΠ 3 - υντιρθςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ  

 Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου κεωρείται μικρό κακϊσ περιλαμβάνει τον 
εξοπλιςμό ςυντιρθςθσ και τα απαιτοφμενα ανταλλακτικά για τα ςυςτιματα κλιματιςμοφ 
και κζρμανςθσ. Απαιτείται ο κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων ςτο τεχνικό προςωπικό του Διμου 
που κα είναι υπεφκυνο για τθ ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ των 
κτιρίων του Διμου ανά 6 μινεσ. 

Περίοδοσ εφαρμογισ του μζτρου: 2012-2020 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΝΑΠ 3 

Ονομαςία μζτρου υντιρθςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Κόςτοσ (€) 

Συντήρηςη θζρμανςησ κλιματιςμοφ 0 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

Συντήρηςη θζρμανςησ κλιματιςμοφ 1000 €/year 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kWh/year) 

 7.000 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Μζςθ τιμι 
θλεκτριςμοφ 

(€/kWh) 

Εξοικονόμθςθ 
(€/year) 

 7.000 0.18 1.260 

Περιβαλλοντικό Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν 

(kgCO2/ year) 

 6.118 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Εκτιμϊμενο  

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) 

 

0,16 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ 

Εκτιμϊμενο κόςτοσ 

1000 € 

Εξοικονόμθςθ 

1.260 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

6.118 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

0,8 χρόνια 
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Μζτρο ΕΝΑΠ4: Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ με Φωτοβολταϊκά ςε κτίρια του Διμου 

Εξετάςτθκε θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ παραγωγισ θλεκτριςμοφ με Φωτοβολταϊκά 
πλαίςια. Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ κα είναι 20 kW και κα καλφπτει επιφάνεια 
περίπου 200 m2. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 
(α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 
οικονομικά κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου (αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από 
το χζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΤΕΒΣ. Κα πρζπει επίςθσ να πραγματοποιθκεί θ 
διαδικαςία ςφνδεςθσ των Φωτοβολταϊκϊν με το δίκτυο τθσ ΑΘΚ. 

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα τυγχάνουν επιδότθςθσ ςτθν πωλοφμενθ kWh (τιμι πϊλθςθσ 
€0,35). Περίοδοσ Τλοποίθςθσ 2014 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΝΑΠ4 

Ονομαςία μζτρου Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ ςε κτίρια του Διμου 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Ολικό (€) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 50.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 0 € (αμελθτζο κόςτοσ για τον περιοδικό κακαριςμό των 
πλαιςίων) 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Λςχφσ  

(kW) 

Παραγωγι 
θλεκτριςμοφ 

(kWh/kW.year) 

Πράςινθ 
Ενζργεια 

(kWh/year) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 20 1500 30.000 

Οικονομικό  Πράςινθ Ενζργεια 

(kWh/year) 

Επιδοτοφμενθ τιμι 
πϊλθςθσ 

θλεκτριςμοφ 
(€/kWh) 

Ζςοδα 

 (€/year) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 30.000 0.35 10.500 

Περιβαλλοντικό υντελεςτισ 
μείωςθσ 

Εκπομπϊν  

(kgCO2/kW.year) 

Λςχφσ  

(kW) 

Εξοικονόμθςθ 
Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 1.183 20 23.660 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 

 

2.1 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ  

Ολικό κόςτοσ 

50.000 € 

Ζςοδα 

10.500 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

23.660 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

4.8 χρόνια 
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7.3 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ 

Μζτρο ΕΚΕΝ 1 - Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 

Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τισ ΑΠΕ ςτο Διμο Παραλιμνίου. Σο 

ςεμινάριο κα είναι ολοιμερο και κα διεξάγεται ςτο χϊρο του Δθμοτικοφ Μεγάρου για 3 

χρονιζσ. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν από 

τθ διοργάνωςθ του ςεμιναρίου (ομιλθτζσ, προςκλιςεισ, χϊροσ, catering κλπ), οι 

ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ τεχνολογιϊν 

ΑΠΕ ςτο ςπίτι τουσ. 

Περίοδοσ εφαρμογισ του μζτρου: 2012-2014 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ 1 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τισ ΑΠΕ 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 3.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Πράςινθ εν. €/year) 

 

Περιβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

270.000 kWh/year 

 

Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

213.030 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.014€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ: ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Πράςινθ ενζργεια ανά άτομο (kWh) 

Τπολογιςμόσ: 

ES= 100*3*0.3*3*1000kWh/year= 270.000 kWh/year 

 



 

44 
 

Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

Μζτρο ΕΚΕΝ 2 - Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο Διμο 

Παραλιμνίου. Σο ςεμινάριο κα είναι ολοιμερο και κα διεξάγεται ςτο χϊρο του Δθμοτικοφ 

Μεγάρου για 3 χρονιζσ. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν από 

τθ διοργάνωςθ του ςεμιναρίου (ομιλθτζσ, προςκλιςεισ, χϊροσ, catering κλπ), οι 

ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ τεχνολογιϊν 

εξοικονόμθςθσ ςτο ςπίτι τουσ. 

Περίοδοσ εφαρμογισ του μζτρου: 2012-2014 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ 2 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 3.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Περιβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

157.500 kWh/year 

 

Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

101.917 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.029€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ: ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Τπολογιςμόσ: 

ES= 100*3*0.25*3*700kWh/year= 157.500 kWh/year 
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Μζτρο ΕΚΕΝ 3 - Διοργάνωςθ θμζρασ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και Εξοικονόμθςθσ 

Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ τθσ ετιςιασ μζρασ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και 

εξοικονόμθςθσ ςτο Διμο Παραλιμνίου. Σο μζτρο κα εφαρμόηεται για περίοδο 10 χρόνων. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν από 

τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ, οι ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) κα πρζπει 

να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι 

ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ςπίτι τουσ. 

Τλοποίθςθ 12 Μαρτίου 2012 (και κάκε χρόνο) 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ3 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ θμζρασ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και 
εξοικονόμθςθσ 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 10.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Περιβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

720.000 kWh/year 

 

Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

465.907 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.02€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

 

χζςθ: ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Τπολογιςμόσ: 

ES= 200*10*0.2*3*600kWh/year= 720.000 kWh/year 
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Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

Μζτρο ΕΚΕΝ 4 - Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν παρουςιάςεων ςε μακθτζσ 

Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν παρουςιάςεων ςε μακθτζσ με κζμα τισ 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Σο μζτρο περιλαμβάνει ςτο 

ςφνολο τουσ 6 παρουςιάςεισ. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν από 

τθ διοργάνωςθ των παρουςιάςεων, οι ενδιαφερόμενοι που κα ευαιςκθτοποιθκοφν (από τα 

παιδιά τουσ) κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ςπίτι τουσ. 

Περίοδοσ Τλοποίθςθσ 2010-2020 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ4 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν παρουςιάςεων ςε μακθτζσ 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 3.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Περιβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

1.440.000 kWh/year 

 

Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

931.815 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.005€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ: ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:αρικμόσ εφαρμογϊν 
n: Ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Τπολογιςμόσ: 

ES= 200*10*0.4*3*600kWh/year= 1.440.000 kWh/year 
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Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

Μζτρο EΚΕΝ5: Διοργάνωςθ θμζρασ χωρίσ φωτιςμό 

Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ τθσ ετιςιασ μζρασ χωρίσ φωσ ςτο Διμο Παραλιμνίου. Σο μζτρο 

κα ζχει περίοδο εφαρμογισ 10 χρόνων. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν από 

τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ, οι ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) κα πρζπει 

να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι 

ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ςπίτι τουσ. 

Τλοποίθςθ 30 Μαρτίου 2012 (και κάκε χρόνο) 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ5 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ θμζρασ χωρίσ φωτιςμό 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 1.500 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Περιβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

180.000 kWh/year 

 

Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

116.477 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.013€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

 

χζςθ: ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Τπολογιςμόσ: 

ES= 1500*10*0.05*3*80kWh/year= 180.000 kWh/year 
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Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

Μζτρο EΚΕΝ6: Πλθροφορίεσ για τθν ενζργεια ςε ιςτοςελίδα και εφθμερίδα του Διμου 

Εξετάςτθκε θ ανάρτθςθ πλθροφοριϊν για τισ ΑΠΕ και τθν ΕΞΕ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 

Παραλιμνίου. Επίςθσ κα υπάρχει αφιζρωμα για τθν ενζργεια ςτθν εφθμερίδα του Διμου θ 

οποία εκδίδεται κάκε 3 μινεσ. Σο μζτρο κα ζχει περίοδο εφαρμογισ 10 χρόνων. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ οι 

ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το 

κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ςπίτι τουσ. 

Ζναρξθ υλοποίθςθσ 2010 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ6 

Ονομαςία μζτρου Πλθροφορίεσ για τθν ενζργεια ςτθν ιςτοςελίδα και τθν 
εφθμερίδα του Διμου 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 0 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Περιβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

450.000 kWh/year 

 

Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

291.192 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.00 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ: ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ επιςκζψεων ι αναγνϊςεων 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Τπολογιςμόσ: 

ES= 200*10*0.15*3*500kWh/year= 450.000 kWh/year 
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Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

Μζτρο EΚΕΝ7: Δωρεάν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ από το Διμο προσ τουσ δθμότεσ 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ των δθμοτϊν με ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ από 

υπάλλθλο του Διμου. Σο μζτρο κα ζχει περίοδο εφαρμογισ 3 χρόνων. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ μζςο κακϊσ οι 

ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το 

κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ςπίτι τουσ. 

Ο αρικμόσ των ενδιαφερόμενων κα είναι ςχετικά μικρότεροσ ςε ςχζςθ με τισ ςυμμετοχζσ ςε 

άλλεσ εκδθλϊςεισ. 

Ζναρξθ υλοποίθςθσ 2012 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ7 

Ονομαςία μζτρου Δωρεάν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ από το Διμο προσ τουσ 
δθμότεσ 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 6.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Περιβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

1.215.000 kWh/year 

 

Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

786.219 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.008 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ: ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ επιςκζψεων ι αναγνϊςεων 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Τπολογιςμόσ: 

ES= 100*3*0.75*3*1800kWh/year= 1.215.000 kWh/year 
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Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

Μζτρο EΚΕΝ8: Διοργάνωςθ θμζρασ ποδθλατοκίνθςθσ 

Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ τθσ ετιςιασ μζρασ ποδθλατοκίνθςθσ ςτο Διμο Παραλιμνίου. Σο 

μζτρο κα ζχει περίοδο εφαρμογισ 10 χρόνων. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ χαμθλό κακϊσ πζραν 

από τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ, οι ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) δεν 

κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οποιοδιποτε κόςτοσ για τθ ςυμμετοχι τουσ. 

Ζναρξθ υλοποίθςθσ επτζμβριο του 2012 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ8 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ θμζρασ ποδθλατοκίνθςθσ 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 2000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Περιβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

552.600 kWh/year 

 

Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ από 
τθν εξοικονόμθςθ καυςίμων 

 

357.584 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.006€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ: ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Τπολογιςμόσ: 

ES= 100*10*0.2*3*921kWh/year= 552.600 kWh/year 
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Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

Μζτρο EΚΕΝ9: Διοργάνωςθ θμζρασ οικολογικοφ αυτοκινιτου 

Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ τθσ ετιςιασ μζρασ οικολογικοφ αυτοκινιτου ςτο Διμο 

Παραλιμνίου. Σο μζτρο κα εφαρμοςτεί για 9 χρονιζσ. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ μζςο κακϊσ πζραν από 

τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ, οι ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) κα πρζπει 

να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι τθν αγορά οικολογικοφ αυτοκινιτου. 

Ζναρξθ υλοποίθςθσ Λοφνιοσ 2012 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ9 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ θμζρασ οικολογικοφ αυτοκινιτου 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 1000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Περιβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

276.300 kWh/year 

 

Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ από 
τθν εξοικονόμθςθ καυςίμων 

 

69.793 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.014€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ: ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Τπολογιςμόσ: 

ES= 100*2*0.05*3*9210kWh/year= 276.300 kWh/year 
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Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

Μζτρο EΚΕΝ10: Πλθροφόρθςθ ευαιςκθτοποίθςθ με ζντυπα και ενθμερωτικά μθνφματα 

Εξετάςτθκε θ ετοιμαςία ενθμερωτικοφ υλικοφ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 

ενθμζρωςθ, πλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ.  

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν από 

τθν ετοιμαςία και διανομι των ενθμερωτικϊν εντφπων, οι ενδιαφερόμενοι (που κα 

ευαιςκθτοποιθκοφν) κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι τθν οποιαδιποτε επζνδυςθ ι 

εξοικονόμθςθ προβοφν. 

Περίοδοσ υλοποίθςθσ Λοφνιοσ 2012-2020 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ10 

Ονομαςία μζτρου Ζντυπα και ενθμερωτικά μθνφματα 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

(α) Φυλλάδια ΑΠΕ και ΕΞΕ 2.000 € 

(β) Φυλλάδια βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 2.000 € 

(γ) Άρκρα ςτθν εφθμερίδα του Διμου 0 € 

(δ) Σθλεοπτικό ςποτ 5000 € 

(ε) Ραδιοφωνικό ςποτ 3000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Αρικμόσ/ 

Παραλιπτ
εσ 

Ποςοςτό 
Ευαιςκθτο

ποίθςθσ 

Ενεργειακό 
όφελοσ 

(kWh/άτομο.year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

(α) Φυλλάδια ΑΠΕ και ΕΞΕ 10.000 5% 1100 550.000 

(β) Φυλλάδια βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 10.000 5% 2210 110.500 

(γ) Άρκρα ςτθν εφθμερίδα του Διμου 10.000 2% 900 220.000 

(δ) Σθλεοπτικό ςποτ 4.000 4% 1100 176.000 

(ε) Ραδιοφωνικό ςποτ 4.000 3% 1000 120.000 

Οικονομικό   

 Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 
από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Περιβαλλοντικό Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

(α) Φυλλάδια ΑΠΕ και ΕΞΕ 355.901 

(β) Φυλλάδια βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 279.174 

(γ) Άρκρα ςτθν εφθμερίδα του Διμου 142.361 

(δ) Σθλεοπτικό ςποτ 113.888 

(ε) Ραδιοφωνικό ςποτ 77.651 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 
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(α) Φυλλάδια ΑΠΕ και ΕΞΕ 0.006 €/ kgCO2 annual saving  

(β) Φυλλάδια βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 0.007 €/ kgCO2 annual saving  

(γ) Άρκρα ςτθν εφθμερίδα του Διμου 0 €/ kgCO2 annual saving  

(δ) Σθλεοπτικό ςποτ 0.044 €/ kgCO2 annual saving  

(ε) Ραδιοφωνικό ςποτ 0.039 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ 

Ολικό κόςτοσ 

12.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

968.975 KgCO2/ year 
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Μζτρο EΚΕΝ11: Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςτθν 

Σουριςτικι Βιομθχανία 

Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθ 

βιομθχανία ςτο Διμο Παραλιμνίου. Σο ςεμινάριο κα είναι ολοιμερο και κα διεξάγεται ςτο 

χϊρο του Δθμοτικοφ Μεγάρου για 3 χρονιζσ. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν από 

τθ διοργάνωςθ του ςεμιναρίου (ομιλθτζσ, προςκλιςεισ, χϊροσ, catering κλπ), οι 

ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθ βιομθχανία. 

Τλοποίθςθ 2012-2014 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ11 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτθν Σουριςτικι βιομθχανία 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 3.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Περιβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

157.500 kWh/year 

 

Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

101.917 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.003€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ: ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 

n: Ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 

νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 

ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά βιομθχανία (kWh) 

Τπολογιςμόσ: 

ES= 100*3*0.25*3*700kWh/year= 157.500 kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ12: Δωρεάν διανομι εξοπλιςμοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε νοικοκυριά του 

Διμου 

Εξετάςτθκε θ δωρεάν διανομι εξοπλιςμοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (stand by killers) ςτουσ 

δθμότεσ το οποίο κα ςυνειςφζρει ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ που καταναλϊνεται από τισ 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που παραμζνουν ςε κατάςταςθ αναμονισ (stand by).  

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ χαμθλό κακϊσ οι 

δθμότεσ κα μποροφν να προμθκευτοφν δωρεάν τον εξοπλιςμό (μία ςυςκευι) από το Διμο 

και εφόςον ζχουν επιτυχθμζνθ εφαρμογι κα μποροφν να προμθκευτοφν από μόνοι τουσ 

επιπλζουν ςυςκευζσ.Ο Διμοσ μπορεί να παραχωριςει ςτουσ δθμότεσ τισ ςυςκευζσ αυτζσ 

με βάςθ κριτιρια που κα επιλζξει που κα μποροφςε να είναι: 

Α) Οικονομικά κριτιρια 

Β) υμμετοχι ςε διαγωνιςμό Διμου 

Γ) Διάκριςθ από ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό του Διμου 

 

Τλοποίθςθ: 2014 

 
Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ12 

Ονομαςία μζτρου Δωρεάν διανομι εξοπλιςμοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε νοικοκυριά του Διμου 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

(α) Διανομι 1000 ςυςκευϊν εξοικονόμθςθσ  20.000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

  – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Αρικμόσ/ 

Παραλιπτεσ 

Ενεργειακό όφελοσ 

(kWh/άτομο.year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

(α) Διανομι 1000 ςυςκευϊν εξοικονόμθςθσ 1.000 585 585.000 

Οικονομικό   

 Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ 
ενδιαφερόμενουσ από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Περιβαλλοντικό Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

(α) Διανομι 1000 ςυςκευϊν εξοικονόμθςθσ 379.000 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

(α) Διανομι 1000 ςυςκευϊν εξοικονόμθςθσ 0.05 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ 

Ολικό κόςτοσ 

20.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

379.000 KgCO2/ year 
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7.4 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ 

Μζτρο ΕΕΜ1: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ με τθν προϊκθςθ οικολογικϊν 
αυτοκινιτων (υβριδικά και θλεκτρικά) 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα προϊκθςθσ οχθμάτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 μζςω τθσ 

παροχισ διευκολφνςεων. Οι δφο περιπτϊςεισ που εξετάςτθκαν είναι (α) δωρεάν χϊροσ 

ςτάκμευςθσ και (β) ςθμεία φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων. Θ περίοδοσ εφαρμογισ είναι 

για 5 χρόνια 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί περιοριςμζνο κακϊσ οι 

ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν για αγορά οικολογικοφ αυτοκινιτου) κα 

πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ αγοράσ τουσ.  

Περίοδοσ υλοποίθςθσ Λοφνιοσ 2011-2015 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΜ1 

Ονομαςία μζτρου Προϊκθςθ αυτοκινιτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

(α) Δωρεάν χώροσ ςτάθμευςησ (10 θζςεισ) 15.000 € *απϊλεια εςόδων 

(β) Σημεία φόρτιςησ ηλ. Οχημ. (5 θζςεισ) 2.500 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Αρ. 
κζςεων 

Επιςκεψιμότ
θτα  

(5 χρόνια) 

ΕξΕ ανά επίςκεψθ 
+ΕξΕ από διάχυτθ 

ενθμζρωςθ 

(kWh/ year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

(α) Δωρεάν χϊροσ ςτάκμευςθσ (10 κζςεισ) 10 14.600 70 1.022.000 

(β) θμεία φόρτιςθσ θλ. Οχθμ. (5 κζςεισ) 5 1825 80 584.000 

Οικονομικό   

 Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 
από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Περιβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

(α) Δωρεάν χϊροσ ςτάκμευςθσ (20 κζςεισ) 258.157 

(β) θμεία φόρτιςθσ θλ. Οχθμ. (5 κζςεισ) 147.518 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

(α) Δωρεάν χϊροσ ςτάκμευςθσ (20 κζςεισ) 0.054 €/ kgCO2 annual saving  

(β) θμεία φόρτιςθσ θλ. Οχθμ. (5 κζςεισ) 0.017 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ  

Ολικό κόςτοσ 

17.500 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

405.675 KgCO2/ year 
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Μζτρο ΕΕΜ2: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο ςτόλο του Διμου 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα αγοράσ δφο οχθμάτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί περιοριςμζνο κακϊσ οι 

ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν για αγορά οικολογικοφ αυτοκινιτου) κα 

πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ αγοράσ τουσ.  

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 

(α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 

οικονομικά κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου (αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από 

το χζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΤΕΒΣ.  

Θ αγορά αυτοκινιτων με χαμθλζσ εκπομπζσ επιχορθγείται από το χζδιο του ΤΕΒΣ. 700 € 

για όχθμα με χαμθλζσ εκπομπζσ και 1200 € για υβριδικό. 

Περίοδοσ Τλοποίθςθσ : 2016-2018-2020 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΜ2 

Ονομαςία μζτρου Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο ςτόλο του Διμου 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

Αγορά 3 eco car 45.000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kWh/year) 

Αγορά 3 eco car 27.630 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ (€/year) 

Αγορά 3 eco car 3.000  

Περιβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν (kgCO2/ year) 

Αγορά 3 eco car 6.980 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

Αγορά 5 eco car 6.45 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ 

Ολικό κόςτοσ 

45.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

4.653 KgCO2/ year 
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Μζτρο ΕΕΜ3: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ με τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ 

ποδθλάτου (φςτθμα ενοικίαςθσ ποδθλάτων) 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα προϊκθςθσ του ποδθλάτου με τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

ενοικίαςθσ ποδθλάτων ςε ςυνεργαςία με Διμουσ τθσ Επαρχίασ Αμμοχϊςτου ι και με άλλεσ 

ιδιωτικζσ (τουριςτικζσ) εταιρίεσ. Θ περίοδοσ εφαρμογισ είναι για 8 χρόνια με ζτοσ ζναρξθσ 

το 2012. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί περιοριςμζνο κακϊσ   οι 

ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν για χριςθ ποδθλάτου) κα πρζπει να 

επιβαρυνκοφν με το ελάχιςτο κόςτοσ ενοικίαςθσ των ποδθλάτων.  

Τλοποίθςθ: 2014 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΜ3 

Ονομαςία μζτρου φςτθμα ενοικίαςθσ ποδθλάτων 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

 2 θζςεισ και 15 ποδήλατα 30.000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Αρ. 
Ποδθλ
άτων 

Επιςκεχιμότ
θτα το χρόνο 

ΕξΕ ανά 
ποδιλατο +ΕξΕ 

από διάχυτθ 
ενθμζρωςθ 

(kWh/ year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

2 θζςεισ και 15 ποδήλατα 15 1095 40 657.000 

Οικονομικό   

 Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 
από τθν εξοικονόμθςθ καυςίμων 

Περιβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

2 θζςεισ και 15 ποδήλατα 165.958 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

2 θζςεισ και 15 ποδήλατα 0.18 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ 

Ολικό κόςτοσ 

30.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

165.958 KgCO2/ year 
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Μζτρο ΕΕΜ4: Αναβάκμιςθ δικτφου ποδθλατοδρόμων ςτο Διμο Παραλιμνίου 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα προϊκθςθσ του ποδθλάτου μζςω τθσ αναβάκμιςθσ του 

υφιςτάμενου δικτφου ποδθλατοδρόμων. Θ περίοδοσ εφαρμογισ είναι για 6 χρόνια με ζτοσ 

ζναρξθσ το 2014. 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρείται περιοριςμζνο.  

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΜ4 

Ονομαςία μζτρου Αναβάκμιςθ δικτφου ποδθλατοδρόμων 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

 Αναβάθμιςη δικτφου ποδηλατοδρόμων 100.000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Νζοι 
ποδθλ
ατοδρό

μοι 
(km) 

Επιςκεψιμότ
θτα το χρόνο 

(Αρικμόσ 
διαδρομϊν) 

ΕξΕ ανά km +ΕξΕ 
από διάχυτθ 
ενθμζρωςθ 

(kWh/ year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Αναβάθμιςη δικτφου ποδηλατοδρόμων 10 10.000 20 2.000.000 

Οικονομικό   

 Σο οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 
από τθν εξοικονόμθςθ καυςίμων 

Περιβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

Αναβάθμιςη δικτφου ποδηλατοδρόμων 472.000 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

Αναβάθμιςη δικτφου ποδηλατοδρόμων 0.21 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ  

Ολικό κόςτοσ 

100.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

472.000 KgCO2/ year 
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7.5 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό 

Μζτρο ΕΟΦ1: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό. Ο οδικόσ 

φωτιςμόσ αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ζξοδα του διμου. Θ κατανάλωςθ 

θλεκτριςμοφ για τον οδικό φωτιςμό Διμο Παραλιμνίου κατά το 2009 ιταν 

2.604.000 kWh. 

 Οι δφο περιπτϊςεισ που εξετάςτθκαν είναι (α) αντικατάςταςθ λαμπτιρων με 

οικονομικοφσ LED και (β) μελζτθ βελτιςτοποίθςθσ του ωραρίου λειτουργίασ του 

οδικοφ φωτιςμοφ.  

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί περιοριςμζνο.  

Εφαρμογι του μζτρου το 2013 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΟΦ1 

Ονομαςία μζτρου Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

(α) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με LED 80.000 € 

(β) Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ οδ. Φωτ. 5.000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

Κόςτοσ ςυντιρθςθσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Αρικμοσ Κατανάλωςθ 
θλεκτριςμοφ 
ανά λαμπτιρα 
(kWh/year) 

ΕξΕ ανά 
λαμπτιρα ανά 

ζτοσ  

(%) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

(α) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με LED 500 800 60 240.000 

(β) Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ οδ. Φωτ. 500  (800 5 40.000 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Μζςθ τιμι 
θλεκτριςμοφ 

(€/kWh) 

Εξοικονόμθςθ 
(€/year) 

(α) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με LED 240.000 0.18 43.200 

(β) Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ οδ. Φωτ. 40.000 0.18 7.200 

Περιβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

(α) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με LED 189.360 

(β) Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ οδ. Φωτ. 31.560 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 



 

61 
 

Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

(α) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με LED 0.42 €/ kgCO2 annual saving  

(β) Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ οδ. Φωτ. 0.158 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ 

Ολικό κόςτοσ 

85.000 € 

Εξοικονόμθςθ 

50.400 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

220.920 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

1,7 χρόνια 
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7.6 Επενδφςεισ του Διμου Παραλιμνίου ςε ΑΠΕ 

Μζτρο ΕΑΘ1: Επενδφςεισ του Διμου ςε Ανανεϊςιμο Θλεκτριςμό (θλιακι) 

Εξετάςτθκε θ δθμιουργία Φωτοβολταϊκοφ Πάρκου. Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ 

του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται (α) θ ετοιμαςία όρων 

για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και οικονομικά 

κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου (αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από το 

χζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΤΕΒΣ. Κα πρζπει επίςθσ να πραγματοποιθκεί θ 

διαδικαςία ςφνδεςθσ των ζργων με το δίκτυο τθσ ΑΘΚ. Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 

(Πάρκα) τυγχάνουν επιδότθςθσ ςτθν πωλοφμενθ kWh (τιμι πϊλθςθσ €0,31). 

Περίοδοσ Τλοποίθςθσ των ζργων: 2014-2016 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΑΘ1 

Ονομαςία μζτρου Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ με Φωτοβολταϊκά  

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Ολικό (€) 

Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 450.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 0 € (αμελθτζο κόςτοσ για τον περιοδικό κακαριςμό των 
πλαιςίων) 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Λςχφσ  

(kW) 

Παραγωγι 
θλεκτριςμοφ 

(kWh/kW.year) 

Πράςινθ 
Ενζργεια 

(kWh/year) 

Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 150 1500 225.000 

Οικονομικό  Πράςινθ Ενζργεια 

(kWh/year) 

Επιδοτοφμενθ τιμι 
πϊλθςθσ 

θλεκτριςμοφ 
(€/kWh) 

Ζςοδα 

 (€/year) 

Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 225.000 0.31 69.750 

Περιβαλλοντικό Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 177.525 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 2.535 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΕΑΑ1 Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ με Φωτοβολταϊκά  

Ολικό κόςτοσ 

450.000 € 

Ζςοδα 

69.750 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

177.525 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

6.4 χρόνια 
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Μζτρο ΕΑΘ2: Επενδφςεισ του Διμου ςε παραγωγι θλεκτριςμοφ από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ 
Ενζργειασ (Μικρζσ Ανεμογεννιτριεσ) 

Εξετάςτθκε θ εγκατάςταςθ τριϊν μικρϊν ανεμογεννθτριϊν ςυνολικισ ιςχφσ 30 kW.  

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 

(α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν  (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 

οικονομικά κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου (αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από 

το χζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΤΕΒΣ. Κα πρζπει επίςθσ να πραγματοποιθκεί θ 

διαδικαςία ςφνδεςθσ των ζργων με το δίκτυο τθσ ΑΘΚ. 

Εφαρμογι του μζτρου το 2015 

Οι μικρζσ ανεμογεννιτριεσ τυγχάνουν επιχοριγθςθ 55% του κόςτουσ από το χζδιο 

Χορθγιϊν 2009-2013 του ΤΕΒΣ. 

Κωδικόσ μζτρου ΕΑΘ2 

Ονομαςία μζτρου Επενδφςεισ παραγωγισ θλεκτριςμοφ από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ (μικρζσ 
ανεμογεννιτριεσ) 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Ολικό (€) 

3 Μικρζσ ανεμογεννήτριεσ 10 KW 
(χωρίσ χορθγία) 

40.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

3 Μικρζσ ανεμογεννήτριεσ 10 KW 750 € το χρόνο για ςυντιρθςθ 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

  – Μζςο 

  – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Λςχφσ  

(kW) 

Παραγωγι 
θλεκτριςμοφ 

(kWh/kW.year) 

Πράςινθ 
Ενζργεια 

(kWh/year) 

3 Μικρζσ ανεμογεννήτριεσ 10 KW 30 3.900 39.000 

Οικονομικό  Πράςινθ Ενζργεια 

(kWh/year) 

Μζςθ τιμι πϊλθςθσ 
θλεκτριςμοφ 

(€/kWh) 

Ζςοδα 

 (€/year) 

3 Μικρζσ ανεμογεννήτριεσ 10 KW 39.000 0.18 7.020 

Περιβαλλοντικό Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

3 Μικρζσ ανεμογεννήτριεσ 10 KW 30.771 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

3 Μικρζσ ανεμογεννήτριεσ 10 KW 1.30 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ  

Ολικό κόςτοσ 

40.000 € 

Ζςοδα 

7.020 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

30.771 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

6.3 χρόνια 
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7.7 Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου ςτο Διμο Παραλιμνίου 

Μζτρο ΑΧΠ1: Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου ςτο Διμο 

Εξετάςτθκε (α) δεντροφφτευςθ (β) φροντίδα χϊρων πραςίνου 

Σο ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί περιοριςμζνο.  

 

Κωδικόσ μζτρου ΑΧΠ1 

Ονομαςία μζτρου Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου ςτο Διμο 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

(α) Δεντροφφτευςη (2000 δζντρα) 3000 € 

(β) Φροντίδα χώρων πραςίνου 8000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Περιβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

(α) Δεντροφφτευςη 60.000 

(β) Φροντίδα χώρων πραςίνου 30.000 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

(α) Δεντροφφτευςη 0.05 €/ kgCO2 annual saving  

(β) Φροντίδα χώρων πραςίνου 0.26 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΛΘΘ 

Ολικό κόςτοσ 

11.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

90.000 KgCO2/ year 
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7.8 υνοπτικι παρουςίαςθ των μζτρων του Διμου Παραλιμνίου 

 

Πίνακασ 23 υνοπτικι παρουςίαςθ των μζτρων που κα λάβει ο Διμοσ Παραλιμνίου και 

περιλαμβάνονται ςτο Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ 

Μζτρο/Δράςθ Εφαρμογι 

Κόςτοσ 
Μείωςθ 

εκπομπϊν 

Αποπλθρωμι (€) 
(KgCO2/ 
year) 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια Κτίρια 

ΕΝΑΠ 1: Επεμβάςεισ κερμομόνωςθσ 2012-2015 16.000 16.000 3 χρόνια 

ΕΝΑΠ 2: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο 
Δθμοτικό Μζγαρο 

2013 20.000 9.000 10 χρόνια 

ΕΝΑΠ 3: υντιρθςθ ςυςτθμάτων 
κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ 

2012-2020 1.000 6.118 0,8 χρόνια 

ΕΝΑΠ 4: Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ 
με Φωτοβολταϊκά ςε κτίρια του 
Διμου 

2014 50.000 23.660 4,8 χρόνια 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ 

ΕΚΕΝ 1: Διοργάνωςθ ετιςιου 
ςεμιναρίου για τισ Ανανεϊςιμεσ 
Πθγζσ Ενζργειασ 

2012-2014 3.000 213.030 - 

ΕΚΕΝ 2: Διοργάνωςθ ετιςιου 
ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ 

2012-2014 3.000 101.917 - 

ΕΚΕΝ 3: Διοργάνωςθ θμζρασ 
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και 
Εξοικονόμθςθσ 

2012-2020 10.000 465.907 - 

ΕΚΕΝ 4: Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν 
παρουςιάςεων ςε μακθτζσ 

2010-2020 3.000 931.815 - 

EΚΕΝ5: Διοργάνωςθ θμζρασ χωρίσ 
φωτιςμό 

2012-2020 5.000 116.477 - 

EΚΕΝ6: Πλθροφορίεσ για τθν 
ενζργεια ςε ιςτοςελίδα και 
εφθμερίδα του Διμου 

2010-2020 0 291.192 - 

EΚΕΝ7: Δωρεάν ςυμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ από το Διμο προσ τουσ 
δθμότεσ 

2012-2020 6.000 786.219 - 

EΚΕΝ8: Διοργάνωςθ θμζρασ 
ποδθλατοκίνθςθσ 

2012-2020 2.000 357.584 - 

EΚΕΝ9: Διοργάνωςθ θμζρασ 
οικολογικοφ αυτοκινιτου 

2012-2020 1.000 69.793 - 

EΚΕΝ10: Πλθροφόρθςθ 
ευαιςκθτοποίθςθ με ζντυπα και 
ενθμερωτικά μθνφματα 

2012-2020 12.000 968.975 - 

EΚΕΝ11: Διοργάνωςθ ετιςιου 
ςεμιναρίου για τθν Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ ςτθν Βιομθχανία 

2013-2015 3.000 101.917 - 



 

66 
 

Διμοσ Παραλιμνίου – φμφωνο των Δθμάρχων 

ΕΚΕΝ12: Δωρεάν διανομι 
εξοπλιςμοφ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςτα νοικοκυριά του Διμου 

2014 20.000 379.000   

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ 

ΕΕΜ1: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ 
μεταφορζσ με τθν προϊκθςθ 
οικολογικϊν αυτοκινιτων (υβριδικά 
και θλεκτρικά) 

2011-2015 17.500 405.675 - 

ΕΕΜ2: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο 
ςτόλο του Διμου 

2016-2020 45.000 4.653 - 

ΕΕΜ3: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ 
μεταφορζσ με τθν προϊκθςθ τθσ 
χριςθσ ποδθλάτου (φςτθμα 
ενοικίαςθσ ποδθλάτων) 

2014-2020 30.000 165.958 - 

EEM4: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ 
μεταφορζσ μζςω τθσ αναβάκμιςθσ 
του υφιςτάμενου δικτφου 
ποδθλατοδρόμων 

2014-2020 100.000 472.000 - 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό 

ΕΟΦ1: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον 
οδικό φωτιςμό 

2013 85.000 220.920 1,7 χρόνια 

Επενδφςεισ του Διμου ςε ΑΠΕ 

ΕΑΘ1: Επενδφςεισ του Διμου ςε 
Ανανεϊςιμο Θλεκτριςμό (θλιακι) 

2014-2016 450.000 177.525 6.4 χρόνια 

ΕΑΘ2: Επενδφςεισ του Διμου ςε 
Ανανεϊςιμο Θλεκτριςμό (αιολικι) 

2015 40.000 30.771 6.3 χρόνια 

Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου 

ΑΧΠ1: Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου 
ςτο Διμο 

2012-2020 11.000 90.000 - 

  

ΤΝΟΛ0 933.500 6.406.106   
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7.9 υνειςφορά των Εκνικϊν Μζτρων ςτο Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ του Διμου 
Παραλιμνίου 

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα για το ζτοσ 

2020 από τθ ςυνειςφορά των εκνικϊν μζτρων, υπολογίςτθκε και παρουςιάηεται ςτουσ 

πίνακεσ που ακολουκοφν. 

Πίνακασ 24 υνοπτικι παρουςίαςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τα εκνικά μζτρα 

ΕΚΝΛΚΑ ΜΕΣΡΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 
Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (MWh/year) 

Οικιακόσ Σριτογενισ Βιομθχανικόσ Μεταφορζσ 

1 
Νομοκεςία για τθν ενεργειακι απόδοςθ των 
κτιρίων (χζςθ 1) 

1.840 2.855 79 0 

2 
Νομοκεςία για τθν επικεϊρθςθ των ςυςτθμάτων 
κλιματιςμοφ και κζρμανςθσ (χζςθ 1) 

883 1.370 38 0 

3 
χζδια χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ των 
θλιακϊν κερμικϊν ςυςτθμάτων (χζςθ 1) 

309 480 13 0 

4 
χζδια χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ των 
γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων (χζςθ 1) 

221 343 10 0 

5 
Νομοκεςία για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα 
των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν (χζςθ 1) 

1.310 2.636 83 0 

6 
χζδιο χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ ΦΒ 
ςυςτθμάτων (χζςθ 2) 

390 325 650 0 

7 
Νομοκετικι ρφκμιςθ για υποχρεωτικι 
ενςωμάτωςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων (χζςθ 1) 

164 302 10 0 

8 

Νομοκεςία για τθν ενεργειακι απόδοςθ των 
υφιςτάμενων κτιρίων με εμβαδόν μεγαλφτεο από 
1000 m2  
(χζςθ 1) 

0 2.855 32 0 

9 
χζδιο χορθγιϊν για ςυμπαραγωγι ςτθ 
βιομθχανεία (χζςθ 1) 

0 0 181 0 

10 
χζδιο ενιαίου ςυςτιματοσ αςτικϊν 
ςυγκοινωνιϊν (χζςθ 3) 

0 0 0 32.749 

11 Τποχρεωτικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων MOT (χζςθ 3) 
0 0 0 22.336 

12 χζδιο απόςυρςθσ παλαιϊν οχθμάτων (χζςθ 3) 
0 0 0 5.361 

13 
χζδιο χορθγιϊν για υβριδικά και οχιματα με 
χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 (χζςθ 3) 

0 0 0 2.859 

14 
Εκπτϊςεισ ςτθν άδεια κυκλοφορίασ για οχιματα 
με χαμθλζσ εκπομπζσ (χζςθ 3) 

0 0 0 3.574 

 ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΣΟΜΕΑ 
5.118 11.166 1.096 66.878 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
84.258 
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Πίνακασ 25 υνοπτικι παρουςίαςθ τθσ μείωςθσ εκπομπϊν CO2 από τα εκνικά μζτρα 

ΕΚΝΛΚΑ ΜΕΣΡΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 
Μείωςθ εκπομπϊν (t CO2/year) 

Οικιακόσ Σριτογενισ Βιομθχανικόσ Μεταφορζσ 

1 
Νομοκεςία για τθν ενεργειακι απόδοςθ των 
κτιρίων (χζςθ 1) 

1.191 1.912 53 0 

2 
Νομοκεςία για τθν επικεϊρθςθ των ςυςτθμάτων 
κλιματιςμοφ και κζρμανςθσ (χζςθ 1) 

572 918 25 0 

3 
χζδια χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ των 
θλιακϊν κερμικϊν ςυςτθμάτων (χζςθ 1) 

200 321 9 0 

4 
χζδια χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ των 
γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων (χζςθ 1) 

143 229 6 0 

5 
Νομοκεςία για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα 
των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν (χζςθ 1) 

848 1.765 55 0 

6 
χζδιο χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ ΦΒ 
ςυςτθμάτων (χζςθ 2) 

252 218 432 0 

7 
Νομοκετικι ρφκμιςθ για υποχρεωτικι 
ενςωμάτωςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων (χζςθ 1) 

106 202 6 0 

8 

Νομοκεςία για τθν ενεργειακι απόδοςθ των 
υφιςτάμενων κτιρίων με εμβαδόν μεγαλφτεο από 
1000 m2  
(χζςθ 1) 

0 1.912 21 0 

9 
χζδιο χορθγιϊν για ςυμπαραγωγι ςτθ 
βιομθχανεία (χζςθ 1) 

0 0 120 0 

10 
χζδιο ενιαίου ςυςτιματοσ αςτικϊν 
ςυγκοινωνιϊν (χζςθ 3) 

0 0 0 8.272 

11 Τποχρεωτικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων MOT (χζςθ 3) 
0 0 0 5.642 

12 χζδιο απόςυρςθσ παλαιϊν οχθμάτων (χζςθ 3) 
0 0 0 1.354 

13 
χζδιο χορθγιϊν για υβριδικά και οχιματα με 
χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 (χζςθ 3) 

0 0 0 722 

14 
Εκπτϊςεισ ςτθν άδεια κυκλοφορίασ για οχιματα 
με χαμθλζσ εκπομπζσ (χζςθ 3) 

0 0 0 903 

 ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΣΟΜΕΑ 
3.312 7.478 728 16.893 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
28.411 
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Πίνακασ 26 χζςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ ςυνειςφοράσ των εκνικϊν 

μζτρων ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 

(1) ES=EC*np*nc*ns 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (MWh) 
EC: Ενεργειακι κατανάλωςθ (MWh) 
np: Βακμόσ ςυμμετοχισ (0-100%) 
nc: Ποςοςτό κατανάλωςθσ ανά κατθγορία κατανάλωςθσ (0-100%) 
ns: Ποςοςτό εξοικονόμθςθσ ανά εφαρμοςμζνο μζτρο (0-100%) 

       

(2) GE=N*P*np 

GE: Πράςινθ ενζργεια (MWh) 
N: Πλθκυςμόσ 
P: Παραγωγι ανά εφαρμογι (MWh) 
np: Βακμόσ ςυμμετοχισ (0-100%) 

       

(3) EΟS=(N*FO*np)+(ΔΟ*FO*np) 

EΟS: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ από καφςιμα(MWh) 
Ν: Πλθκυςμόσ 
FO: Εξοικονόμθςθ καυςίμων ανά άτομο (MWh) 
np: Βακμόσ ςυμμετοχισ (0-100%) 
ΔΟ: Διερχόμενα οχιματα 
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7.10 Περιγραφι επίτευξθσ του ςτόχου μείωςθσ των εκπομπϊν για το 2020 

Ο ςυνολικόσ ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα που επιτυγχάνεται με 

τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ για το ζτοσ 2020, είναι 20% μείωςθ ςε ςχζςθ με το ζτοσ 

αναφοράσ 2009. Θ επίτευξθ του ςτόχου παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Απογραφι εκπομπϊν ζτουσ αναφοράσ 2009 
(tn CO2/year) 

199.001 

Αναμενόμενεσ εκπομπζσ για το 2020 - ενάριο Αναμενόμενθσ Εξζλιξθσ  

(tn CO2/year) 
193.193 

Εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν από Εκνικά μζτρα για το 2020 
(tn CO2/year) 

28.411 

Εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν από τα μζτρα του Διμου για το 2020 
(tn CO2/year) 

6.406 

υνολικι εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν για το 2020 
(tn CO2/year) 

34.817 

Εκτιμϊμενεσ εκπομπζσ για το 2020 με τθν εφαρμογι του χεδίου Δράςθσ 
(tn CO2/year) 

158.376 

  
Ποςοςτό Μείωςθσ εκπομπϊν 2020 ςε ςχζςθ με το 2009 21% 
 

Εικόνα 13 Γραφικι απεικόνιςθ του ςεναρίου αναμενόμενθσ εξζλιξθσ των εκπομπϊν CO2 ςτο Διμο 
Παραλιμνίου και του ςτόχου μείωςθσ για το 2020 κατά 20% 

 

 

21% 
3% 
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Πθγζσ ενεργειακϊν δεδομζνων 

 

 Καταναλϊςεισ καυςίμων κίνθςθσ και καυςίμων κζρμανςθσ 

από τθσ εταιρίεσ Πετρελαιοειδϊν που εμπίπτουν ςτα όρια του 

Διμου Παραλιμνίου. 

 Καταναλϊςεισ υγραερίου από τθν τατιςτικι Τπθρεςία 

Κφπρου (Αναγωγι ςε τοπικό επίπεδο με βάςθ τον πλθκυςμό) 

[www.mof.gov.cy/cysta] 

 Ετιςιοι ρυκμοί αφξθςθσ ςφμφωνα με ςτοιχεία ςτατιςτικισ 

υπθρεςίασ Κφπρου και εκτιμιςεισ μελετθτϊν 

[www.mof.gov.cy/cysta] 

 Εκνικά ςτρατθγικά χζδια για τθν μείωςθ των Εκπομπϊν CO2 

από το Σμιμα Περιβάλλοντοσ. 

[http://www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf] 

 Εκνικά ςτρατθγικά χζδια για τθ ςυνειςφορά των ΑΠΕ από τθν 

Τπθρεςία Ενζργειασ. *http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf] 

 Εκνικά ςτρατθγικά χζδια για τθν εξοικονόμθςθ Ενζργειασ 

κατά τθν τελικι Χριςθ από τθν Τπθρεςία Ενζργειασ 

[http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf] 

 χζδια Χορθγιϊν για ΑΠΕ και ΕΞΕ από τθν Τπθρεςία Ενζργειασ 

[http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf] 

 χζδια Ανάπτυξθσ Δθμοςίων ςυγκοινωνιϊν από το Σμιμα 

Οδικϊν Μεταφορϊν *www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf] 

 τοιχεία κατανάλωςθσ θλεκτριςμοφ ςτθν επικράτεια του 

Διμου από τθν Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου *www.eac.com.cy] 

 τοιχεία κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτα Δθμοτικά κτιρια από το 

Διμο Παραλιμνίου. 

 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ αποδοτικότερων 

θλεκτροπαραγωγικϊν μθχανϊν (ςυνδυαςμζνου κφκλου) από 

τθν ΑΘΚ *www.eac.com.cy] 

 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζλευςθ του Φυςικοφ Αερίου από 

τθν Τπθρεςία Ενζργειασ 

[http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf] 

http://www.mof.gov.cy/cystat
http://www.mof.gov.cy/cystat
http://www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf
http://www.eac.com.cy/
http://www.eac.com.cy/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf
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