
Ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κτηρίων  
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Μαρία Αχιλλέως, Αρχιτέκτονας Μηχανικός [Dipl.Arch.Eng., M.Sc.], 
Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου 

Ομιλήτρια: Η Μαρία Αχιλλέως είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Το 2015, ολοκλήρωσε με διάκριση τις μεταπτυχιακές της 

σπουδές στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό (MSc) στο Πανεπιστήμιο του Bath της Αγγλίας. Ξεκίνησε 

την καριέρα της ως Αρχιτέκτονας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στη δημιουργία Κτιρίων Σχεδόν 

Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) και στην αναβάθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης 

υφιστάμενων κτηρίων. Είναι μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου της Κύπρου 

(ΕΤΕΚ), ειδικευμένη για την ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίων και διαπιστευμένη για σχεδιασμό 

ΚΣΜΚΕ. Εργοδοτείται από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου από το 2017 ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

με ειδίκευση στον Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, ενώ από το 2021 είναι υπεύθυνη για το 

συντονισμό της ομάδας ‘Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας’ του Ενεργειακού 

Γραφείου. Διαχειρίζεται έργα που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων, τη 

χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα κτήρια και την αειφόρο ανάπτυξη του δομημένου 

περιβάλλοντος. Συμμετέχει σε μελέτες, δραστηριότητες και δράσεις που προωθούν τον αειφόρο 

σχεδιασμό κτηρίων και χώρων, την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ενεργειακή 

απόδοση των κτηρίων, την εύλογη χρήση ενέργειας στα κτήρια, και την αντιμετώπιση και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  

Περίληψη: Η ομιλία θα επικεντρωθεί στο Εγχειρίδιο που έχει ετοιμαστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

έργου VIOLET το οποίο αφορά την ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση των κτηρίων αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς. Σκοπός του εγχειριδίου είναι να συμβάλει στην αποφυγή αντιπαλοτήτων μεταξύ των 

απαιτήσεων της αποκατάστασης κτηρίων (τα οποία παρουσιάζουν ιστορική, αρχιτεκτονική και 

πολιτιστική αξία) και των κανονισμών, εφαρμογών και πρακτικών ενεργειακής απόδοσης. Το 

εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το εθνικό πλαίσιο της Κύπρου και παρέχει 

κατευθυντήριες οδηγίες με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων αυτών αλλά 

και τη βελτίωση των εσωτερικών τους συνθηκών άνεσης. Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες 

αποσκοπούν σε τέτοιες δράσεις και μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και βελτίωσης των εσωτερικών 

συνθηκών άνεσης, τα οποία όμως να μην αλλοιώνουν ουσιωδώς τον χαρακτήρα των παραδοσιακών 

κτηρίων και να πληρούν τις βασικές αρχές της αποκατάστασης. Επισημαίνεται πως η χρήση του 

εγχειριδίου δεν αφορά μόνο τα κτήρια τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας, αλλά αφορά εν 

γένει όλα τα κτήρια της κυπριακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, και η προσέγγιση που εμπερικλείει το 
εγχειρίδιο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κτήρια ανεξαρτήτως τύπου και χρονολογίας κατασκευής. 

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

