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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε Τεχνολογική Προοπτική 
Διερεύνηση με την μέθοδο Delphi, μέσα σε δύο γύρους, στον τομέα της ενέργειας 
για την Κύπρο. Αρχικά δημιουργήθηκαν τα ερωτηματολόγια τα οποία ήταν 
χωρισμένα σε τέσσερις κατηγορίες και  μέσω του διαδικτύου απαντήθηκαν από 
τους εμπειρογνώμονες. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες ήταν οι εξής: 

 Το πόσο καλά γνώριζαν το θέμα κάθε δήλωσης οι ερωτηθέντες. 

 Πότε εκτιμούν ότι θα εμφανιστεί η κάθε δήλωση. 

 Ποια θα είναι τα αποτελέσματα υλοποίησης κάθε δήλωσης στους υπό 
εξεταζόμενους τομείς. 

 Ποιες θα πρέπει να είναι οι δράσεις ώστε να υπάρχει πιθανότητα 
υλοποίησης κάθε δήλωσης. 

Οι τομείς αυτοί είναι η αύξηση του ΑΕΠ, το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής στην 
Κύπρο και  η ασφάλεια παροχής ενέργειας. Ενώ οι δράσεις οι οποίες μπορούσαν να 
διαλέξουν οι συμμετέχοντες ήταν η αύξηση δαπανών βασικής Ε&Α, τα 
δημοσιονομικά μέτρα, τα κανονιστικά μέτρα και η κατηγορία δράσεων ως άλλη σε 
περίπτωση που δεν καλυπτόταν η απάντηση των ερωτηθέντων από τις 
προαναφερθέντες δράσεις. Μετά το τέλος το πρώτου γύρου και αφού είχαν 
απαντηθεί τα ερωτηματολόγια από τους εμπειρογνώμονες αποστάλθηκαν ξανά 
μαζί με όλες τις απαντήσεις τους για να μπορέσουν να τις επανεξετάσουν και αν 
επιθυμούσαν να τις αλλάξουν. Αφού, λοιπόν, είχαν διαμορφώσει την τελική τους 
άποψη έγινε δυνατή η εξαγωγή κάποιον στατιστικών στοιχείων τα οποία ήταν η 
διάμεσος και η μέση τιμή του χρονικού διαστήματος εμφάνισης κάθε δήλωσης. 
Τέλος ακολούθησε μια στατιστική ανάλυση των απαντήσεων σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δράσεις που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να υπάρχουν πιθανότητες 
υλοποίησης κάθε δήλωσης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

H παρούσα διπλωματική πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

«Εκπόνηση μελέτης Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης (Technology Foresight)» 

η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής πραγματοποιήθηκε η Τεχνολογική 

Προοπτική Διερεύνηση (ΤΠΔ) στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο που 

πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος  «Απασχόληση, 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, 2007-2013» και του Έργου «Ανάπτυξη 

και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα 

Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία».  

Η ΤΠΔ θα επιδιώξει να διερευνήσει το μέλλον της περιφερειακής οικονομίας 

ως προς τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της Περιφέρειας Κύπρου, συμμετέχοντας 

ενεργά στη διαμόρφωση ενός σχετικά υψηλού Περιφερειακού Ακαθάριστου 

Προϊόντος.  

Βασικό εργαλείο για να επιτευχθεί η ΤΠΔ στην παρούσα διπλωματική 

εργασία είναι η μέθοδος Delphi, μια ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται 

ευρέως σε πλήθος επιστημονικών πεδίων. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιδιώκει να 

επιτύχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση μιας προεπιλεγμένης ομάδας 

εμπειρογνωμόνων πάνω σε ένα θέμα, μέσα από τη χορήγηση μιας σειράς 

διαδοχικών ερωτηματολογίων σε αυτούς. 
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Η τεχνική αυτή είναι μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές πρόβλεψης και 

για αυτό το λόγο κρίνεται κατάλληλη για την επεξεργασία καινοτόμων και 

αναπτυξιακών λύσεων όπου τα αποτελέσματα της καινοτομίας θα είναι 

μακροχρόνια και δύσκολο να προβλεφθούν.  

Συγκεκριμένα έγιναν οι ακόλουθες δράσεις για την υλοποίηση της ΤΠΔ με 

την μέθοδο  Delphi:  

 Δημιουργία ερωτηματολογίου. 

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης Delphi. 

 Δημιουργία ερωτηματολογίου για τη δεύτερη φάση Delphi. 

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων της δεύτερης φάσης Delphi. 

Τέλος έγινε η εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τον τομέα της ενέργειας 

όπως και αναλύονται στην παρούσα διπλωματική αναλυτικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
  

1.1 Στόχος ΤΠΔ 

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η Τεχνολογική Προοπτική 

Διερεύνηση έχει αρχίσει να εδραιώνεται ως ένα μέσο πολιτικής και μια πηγή 

στρατηγικών πληροφοριών. Σύμφωνα με τους Gavigan / Cahill (1997) και Grupp / 

Linstone (1999): 

• Η Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση δεν γίνεται πλέον με την 

απαίτηση να προβλέψει μια ορισμένη μελλοντική κατάσταση, αλλά αναγνωρίζει τη 

δυνατότητα εναλλακτικών μελλοντικών εξελίξεων και προσπαθεί επίσης να 

διαμορφώσει ή να δημιουργήσει κάποια μονοπάτια ανάπτυξης. 

• Η διαδικασία της διερεύνησης, με την ενεργοποίηση της 

επικοινωνίας και το μελλοντικό προσανατολισμό μεταξύ των φορέων του 

συστήματος καινοτομίας, θεωρείται τουλάχιστον εξίσου σημαντική με τα 

αποτελέσματα όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς στρατηγικής έρευνας και 

αναδυόμενες τεχνολογίες. 

• Αυξανόμενη προσοχή δίνεται στην κοινωνικο-οικονομική 

ενσωμάτωση και θέματα ζήτησης των αναδυόμενων τεχνολογιών. 

• Με την αυξανόμενη διάδοση των εθνικών μελετών Τεχνολογικής 

Προοπτικής Διερεύνησης στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, 

πραγματοποιείται μια διαφοροποίηση και μια ανάμειξη των προσεγγίσεων. 

• Τέλος, σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει τον πολλαπλασιασμό των δραστηριοτήτων διερεύνησης  μεταξύ των 
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μικρότερων χωρών, καθώς και μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών, ιδιαίτερα στη 

δεκαετία του ενενήντα. 

Η Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση (Technology Foresight) αποτελεί 

ουσιαστικά ένα σημαντικό εργαλείο για το μακροχρόνιο σχεδιασμό και 

προγραμματισμό σε Περιφερειακό, Εθνικό ή και Διεθνές Επίπεδο. Η Τ.Π.Δ., 

περιλαμβάνοντας πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις φιλοσοφίας, επιπέδου 

αναφοράς και χρησιμοποιούμενων εργαλείων, διερευνά το μέλλον για να 

καταγράψει τις τάσεις και τις πιθανές εξελίξεις, έχοντας όμως ως κύριο στόχο να 

βελτιώσει και να προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις σημερινές αποφάσεις 

και στρατηγικές επιλογές. 

Ειδικότερα για το επίπεδο των Περιφερειών που αποτελούν μια σημαντική 

διοικητική μονάδα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επαρκή μεγέθη για την 

άσκηση τοπικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Οδηγό για την Προοπτική 

Διερεύνηση  τονίζει τα ακόλουθα: «Η Προοπτική Διερεύνηση σε περιφερειακό 

επίπεδο στοχεύει στην παροχή πληροφοριών που μπορούν να ενισχύσουν το 

σχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών στις περιφέρειες, τους δήμους και τις 

κοινότητες. Δεδομένου ότι οι γνώσεις για τις εξελίξεις που μπορούν να 

διαμορφώσουν το μέλλον βρίσκονται ευρέως διασπαρμένες στις κοινωνίες, με 

αποτέλεσμα κανείς οργανισμός να μην διαθέτει το σύνολο των σχετικών γνώσεων, 

η Προοπτική Διερεύνηση σε περιφερειακό επίπεδο δίνει έμφαση στη δικτύωση ως 

μέσο πρόσβασης στις γνώσεις αυτές. Καθώς το μέλλον μας απασχολεί όλους, η 

Προοπτική Διερεύνηση στοχεύει στην προαγωγή της συμμετοχής μεγαλύτερης 

μερίδας του πληθυσμού ή των βασικών φορέων του στη δημιουργία οραμάτων και 

στην κινητοποίηση συλλογικών στρατηγικών δράσεων». 

Η Προοπτική Διερεύνηση επικεντρώνεται στην Τεχνολογία, όπως αρχικά 

ξεκίνησε στην Ιαπωνία, ή σε και άλλα θεματικά πεδία, όπως είναι η εκπαίδευση, η 

απασχόληση, οι επιχειρήσεις και η ανταγωνιστικότητα, κ.λπ. 

 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 

 

 
 

 

 
9 
 

 

 

 

1.2 Εργαλεία και περιεχόμενο ΤΠΔ 

 

1.2.1 Γενικά  
 

Ο Popper αναγνωρίζει τέσσερις παράγοντες όπου βασίζονται οι 

μεθοδολογίες τεχνολογικής διερεύνησης:  

1. δημιουργικότητα,  

2. αποδεικτικά στοιχεία,  

3. εμπειρία και  

4. αλληλεπίδραση.  

Το Foresight Diamond που σχηματίζεται από τους τέσσερις αυτούς 

παράγοντες περιλαμβάνει περίπου 33 μεθόδους-εργαλεία (Εικόνα 1). Αυτοί οι 

παράγοντες δεν είναι πλήρως ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο. Παρόλα αυτά είναι 

δυνατό να χρησιμοποιηθούν για να δοθεί έμφαση στα αντιπροσωπευτικότερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καθενός: 
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Εικόνα 1: Οι διαστάσεις των ασκήσεων Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης (Popper, 

2008) 

 

Δημιουργικότητα: Μέθοδοι που συνήθως απαιτούν ένα μείγμα πρωτότυπης 

και εμπνευσμένης σκέψης, που συχνά παρέχεται από τους "γκουρού" της 

τεχνολογία, μέσω της πρωτότυπης πρόβλεψης, της ανάλυσης εναλλακτικών 

σεναρίων ή πρωτότυπων δοκιμίων. Αυτές οι μέθοδοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 

(α) στην ευρηματικότητα και την επινοητικότητα των ατόμων που εξειδικεύονται σε 

κάποιο τομέα, όπως οι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας ή (β) στην έμπνευση 

που προκύπτει από τις ομάδες των ατόμων που συμμετέχουν σε ομάδες 

brainstorming ή σε συνεδρίες με τη χρήση «wildcards». 
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Εξειδίκευση: Βασίζονται στην ικανότητα και τις γνώσεις των ατόμων σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα ή θέμα. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται συχνά για να 

υποστηρίξουν τις από «πάνω προς τα κάτω» αποφάσεις, να παρέχουν συμβουλές 

και να κάνουν προτάσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και η μέθοδος των «Δελφών».  

Αλληλεπίδραση: Η εμπειρία κερδίζεται συχνά από τη συγκέντρωση και την 

συναναστροφή με άλλους εμπειρογνώμονες (αλλά και με απόψεις μη ειδικών). 

Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες πρόβλεψης πραγματοποιούνται συχνά στις 

κοινωνίες όπου τα δημοκρατικά ιδανικά είναι διαδεδομένα και η νομιμότητα 

κερδίζεται από «κάτω προς τα επάνω», συμμετοχικές δραστηριότητες είναι συχνά 

απαραίτητες έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μη βασίζονται μόνο σε αποδείξεις και 

εμπειρογνώμονες.  

Αποδεικτικά στοιχεία: Μέθοδοι που προσπαθούν να εξηγήσουν και / ή να 

προβλέψουν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, με την υποστήριξη της αξιόπιστης 

τεκμηρίωσης και με αναλυτικά μέσα, όπως π.χ τις στατιστικές και διαφόρους 

τύπους δεικτών μέτρησης. Οι δραστηριότητες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για 

την κατανόηση της πραγματικής κατάστασης και το επίπεδο ανάπτυξης ενός 

θέματος διερεύνησης.  

Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι-εργαλεία στις ασκήσεις τεχνολογικής 

διερεύνησης είναι: 
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Εικόνα 2: Οι 10 συνηθέστερες μεθοδολογίες Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης στην 

Ευρώπη ( EFMN, 2007) 

 

Ως προς το περιεχόμενό της, μια Προοπτική Διερεύνηση στο επίπεδο των 

Περιφερειών  μπορεί να βοηθήσει: 

 

1. στην τεκμηρίωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού έτσι ώστε οι 

αποφάσεις να λαμβάνονται έχοντας επίγνωση των πιθανών μακροπρόθεσμων 

εξελίξεων και του τρόπου με τον οποίο αυτές μπορούν να συνδέονται ή να 

επηρεάζονται από τις σημερινές αποφάσεις, 

2. στην οικοδόμηση δικτύων ανάμεσα στους κοινωνικούς 

πρωταγωνιστές μέσα από τη συνεργασία τους για την διαμόρφωση ενός κοινού 

οράματος, 

3. στη δημιουργία μίας κουλτούρας προοπτικής διερεύνησης στην 

περιφέρεια, έτσι ώστε να πραγματοποιείται διαρκής και ενδελεχής έρευνα και 

ανάλυση των πτυχών και παραμέτρων για πολλά θεματικά πεδία και να θεωρείται 

3. Scenarios 

10. SWOT 

6. Brainstorming 

2. Expert panels 

9. DELPHI 

8. Interviews 

5. Future workshops 

7. Other methods 

1. 1.Literature review 

4. Extrapolation 
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στο μέλλον αυτονόητη η προσφυγή στην Προοπτική Διερεύνηση για τη λήψη 

ορισμένων ιδιαίτερα σημαντικών αποφάσεων.  

 

1.2.2 Η μεθοδολογία Delphi 
 

Η Delphi είναι μια ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται ευρέως σε 

πλήθος επιστημονικών πεδίων. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιδιώκει να επιτύχει τη 

μέγιστη δυνατή συναίνεση μιας προεπιλεγμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων πάνω 

σε ένα θέμα, μέσα από τη χορήγηση σε αυτούς μιας σειράς διαδοχικών 

ερωτηματολογίων. 

Η τεχνική αυτή είναι μία από διαδεδομένες τεχνικές πρόβλεψης και για αυτό 

το λόγο κρίνεται κατάλληλη για την επεξεργασία καινοτόμων και αναπτυξιακών 

λύσεων όπου τα αποτελέσματα της καινοτομίας θα είναι μακροχρόνια και δύσκολο 

να προβλεφθούν. Η τεχνική Delphi αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις: 

• Πρώτη φάση: περιγραφή του προβλήματος με την αποστολή 

ερωτηματολογίου σε όλα τα μέλη της ομάδας, 

• Δεύτερη φάση: ανάλυση απαντήσεων ενώ παράλληλα τα μέλη 

ενημερώνονται για το μέσο όρο των απαντήσεων και τους ζητείται να 

επανεξετάσουν τις απαντήσεις που έδωσαν. Ζητείται από τα μέλη των οποίων οι 

απαντήσεις αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό να εξηγήσουν τη γνώμη τους (μπορεί να 

έχουν πρόσθετες πληροφορίες, η γνώμη τους να είναι βάσιμη ή αλλιώς να έχουν 

μία ανακριβή άποψη), 

• Τρίτη φάση: η ανάλυση των απαντήσεων από την προηγούμενη 

φάση μαζί με μία εξήγηση των ακραίων θέσεων αποστέλλονται ξανά στους 

συμμετέχοντες από τους οποίους ζητείται να επανεξετάσουν την γνώμη τους και να 

στείλουν μία απάντηση. 
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Παρακάτω παραθέτουμε το λογικό διάγραμμα της Τεχνολογικής Προοπτικής 

Διερεύνησης  στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρου με τη μεθοδολογία της Delphi. 

 

 

Εικόνα 3: Λογικό διάγραμμα της Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης Κύπρου με τη 

μεθοδολογία της Delphi. 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ + ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1ΟΣ ΓΥΡΟΣ 

DELPHI 
EXPERTS 

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DELPHI 

2ΟΣ ΓΥΡΟΣ 

DELPHI 

 
ΜΙΚΡΟΤΕ

ΡΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

EXPERTS 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DELPHI + ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΔΙΑΧΥΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ 
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Η άσκηση βασίζεται στη διαμόρφωση – ανάπτυξη δυνητικών – εναλλακτικών 

δηλώσεων, μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου, τα οποία αποτελούν εργαλεία για τη 

σύνθεση  όλων των στοιχείων που εξετάζονται και των ιδεών και των μελλοντικών 

οραμάτων που κατατίθενται στον ανοιχτό διάλογο και τα οποία καταλήγουν στη 

διατύπωση – μορφοποίηση «δυνατών κόσμων» (mondepossible),  στους 

συγκεκριμένους θεματικούς τομείς. 

Ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη δημιουργία των δηλώσεων αποδίδεται στα 

στοιχεία της ανάλυσης SWOT για την Κύπρο, η οποία αναφέρεται στα δυνατά 

σημεία και επιτεύγματα, στις αδυναμίες, εμπόδια – ελλείψεις και αποτυχίες, στις 

ευκαιρίες και στους κινδύνους που συνδέονται με τον τομέα της ενέργειας και 

αναμένεται ή είναι πιθανόν να επηρεάσουν την εξέλιξή του μέχρι το έτος 2035. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται εκτενέστερα τα κυριότερα δεδομένα και 

παραδοχές που θα ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη των δηλώσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

2.1. Παρελθόν και μέλλον της Ενέργειας 

 
Στη σημερινή εποχή, σχεδόν όλες οι πτυχές της καθημερινής μας ζωής 

συνοδεύονται από τη χρήση της ενέργειας: από τον καφέ για το πρωινό και τη 

μετακίνηση για την εργασία, στη χρήση του υπολογιστή ή την ακρόαση μουσικής, 

έως τη θέρμανση νερού στο θερμοσίφωνα, απαιτούν τη χρήση ενέργειας, είτε ως 

ηλεκτρική ενέργεια, είτε ως θερμότητα.  

Συμφώνα με τη Στατιστική Έκθεση για την Παγκόσμια Ενέργεια της εταιρείας 

BP[2] (2014), το 2013 παρατηρήθηκε μια επιτάχυνση στην αύξηση της παγκόσμιας 

κατανάλωσης ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε αδύναμη σχεδόν 

παντού και ήταν ασθενέστερη στις αναδυόμενες οικονομίες εκτός ΟΟΣΑ. Η αύξηση 

της κατανάλωσης ενέργειας ήταν κάτω κατά μέσο όρο σε μη μέλη του ΟΟΣΑ, με 
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οδηγό την Κίνα, και άνω του μέσου όρου στις ώριμες οικονομίες του ΟΟΣΑ, με 

οδηγό τις ΗΠΑ. Οι αναδυόμενες οικονομίες παρόλα αυτά συνεχίζουν να κυριαρχούν 

στην παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση, αντιπροσωπεύοντας το 80% της αύξησης του 

προηγούμενου έτους και σχεδόν 100% της αύξησης κατά την τελευταία δεκαετία. 

Η παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,3% το 

2013, σε σχέση με το 2012(+ 1,8%). Η ανάπτυξη το 2013 επιταχύνθηκε για το 

πετρέλαιο, τον άνθρακα, και την πυρηνική ενέργεια. Αλλά η παγκόσμια ανάπτυξη 

παρέμεινε κάτω από το δεκαετή μέσο όρο του2,5%. Όλα τα καύσιμα εκτός το 

πετρέλαιο, την πυρηνική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκαν 

κάτω του μέσου όρου. Το πετρέλαιο παραμένει κορυφαίο καύσιμο στον κόσμο, με 

το 32,9% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, αλλά συνέχισε επίσης να χάνει 

μερίδιο αγοράς για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά και το μερίδιο αγοράς του είναι 

και πάλι το χαμηλότερο στο σύνολο δεδομένων της μελέτης, η οποία αρχίζει το 

1965. 

Σύμφωνα με τη μελέτη της εταιρείας BP[1] (EnergyOutlook 2035), η αύξηση 

του πληθυσμού και η αύξηση των εσόδων ανά άτομο είναι οι βασικές κινητήριες 

δυνάμεις πίσω από την αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια. Μέχρι το 2035, ο 

παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να φτάσει το 8,7 δισεκατομμύρια, πράγμα 

που σημαίνει ότι επιπλέον 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα χρειάζονται ενέργεια. 

Η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί  κατά 37% μεταξύ 2013 

και 2035, με αύξηση κατά μέσο όρο 1,4% ετησίως. Το σύνολο σχεδόν (96%) της 

προβλεπόμενης ανάπτυξης είναι σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ, με την ενεργειακή 

κατανάλωση να αυξάνεται κατά 2,2% ετησίως. Η κατανάλωση ενέργειας σε χώρες 

του ΟΟΣΑ, αντιθέτως, αυξάνεται κατά μόλις 0,1% ετησίως για όλη την περίοδο και 

είναι στην πραγματικότητα πτώση από το 2030. Παρακάτω παραθέτουμε την 

κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα και ανά καύσιμο. 
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Εικόνα 4 : Κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα και ανά καύσιμο. 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη Global Energy Assessment[11] (2012)  η βιομηχανική 

επανάσταση εκτόξευσε την ανθρωπότητα σε μια εκρηκτική πορεία ανάπτυξης, 

σύμφωνα με την οποία, η εξάρτηση από τη μυϊκή δύναμη και την παραδοσιακή 

βιομάζα αντικαταστάθηκε ως επί το πλείστον από ορυκτά καύσιμα. Το 2005, 

περίπου το 78% της παγκόσμιας ενέργειας βασίστηκε σε ορυκτές πηγές ενέργειας 

που παρέχεται άφθονη και σε ακόμη φθηνότερες ενεργειακές υπηρεσίες σε 

περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους στον κόσμο. Οι Εικόνες 5,6 δείχνουν 

αυτήν την εκρηκτική αύξηση της παγκόσμιας πρωτογενούς ενέργειας με δύο σαφείς 

φάσεις ανάπτυξης, η πρώτη χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση από την εξάρτηση 

από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας για τον άνθρακα και στη συνέχεια σε 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα και η πυρηνική 

ενέργεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν συνδυασμένο μερίδιο 

σχεδόν 22%. Οι νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική 

ενέργεια είναι δυσδιάκριτες στην εικόνα. 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 

 

 
 

 

 
18 

 
 

 

 

Εικόνα 5: Εξέλιξη της πρωτογενούς ενέργειας εμφανίζονται ως απόλυτες συνεισφορές από 

διάφορες πηγές ενέργειας (EJ). 

 Η βιομάζα είναι η παραδοσιακή βιομάζα μέχρι τις πιο πρόσφατες δεκαετίες, όταν η 

σύγχρονη βιομάζα έγινε πιο διαδεδομένη και τώρα αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο 

της ενέργειας από βιομάζα. Νέα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διακρίνονται κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες.  
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Εικόνα 6 : Εξέλιξη της πρωτογενούς ενέργειας ως μερίδιο των διαφόρων πηγών ενέργειας. 

Πηγή: Nakicenovicetal., 1998 και Grubler, 2008.  

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικότερα ειδικά στοιχεία για καθέναν 

από τους επιμέρους τομείς των ενεργειακών πόρων, σημαντικό μέρος από τα οποία 

αντλείται από την τη μελέτη Global Energy Assessment (2012)[11]. 

 

2.1.1 Πετρέλαιο 
 

Το πετρέλαιο είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές της παγκόσμιας 

ενέργειας λόγω της υψηλής ενεργειακής πυκνότητα, της μεγάλης αφθονίας και της 

εύκολης μεταφοράς σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες και πιέσεις. Το 2009, το 

πετρέλαιο ήταν υπεύθυνο για περισσότερο από το ένα τρίτο (34,8%) της συνολικής 

πρωτογενούς ενέργειας στον κόσμο. Σχεδόν το 70% της παγκόσμιας παραγωγής 

πετρελαίου χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και την πετροχημεία (ΙΕΑ, 2010α). 

Οι αναλυτές φοβούνται ότι η εξάντληση των πόρων του πετρελαίου θα 

παράγει σημαντικές στενότητες προμήθειας στο εγγύς μέλλον. Επί του παρόντος, η 
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ετήσια παραγωγή πετρελαίου υπερβαίνει τα υπάρχοντα νέα αποθέματα 

πετρελαίου.  

Τα είδη του πετρελαίου μπορούν να διαιρεθούν σε πολλές διαφορετικές 

υποκατηγορίες και κατηγορίες, ανάλογα με τις φυσικές ιδιότητες των πετρελαίων. 

Μερικά πετρέλαια ταξινομούνται ως βαριά ή πολύ βαρέα, πράγμα που σημαίνει ότι 

έχουν υψηλά ιξώδη και δεν ρέουν εύκολα. Άλλα λάδια είναι όξινα, το οποίο 

σημαίνει ότι περιέχουν μία ορισμένη ποσότητα θείου. Άλλα λάδια θεωρούνται 

αντισυμβατικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ανακτήσιμα με τη χρήση 

πρότυπων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των συμβατικών 

λιπαντικών χαμηλού ιξώδους από ταμιευτήρες. Ο όρος αργό πετρέλαιο συνήθως 

αναφέρεται σε συμβατικά έλαια, αλλά πολλές χώρες ή οργανισμοί έχουν τα δικά 

τους κριτήρια για τον καθορισμό του ορίου μεταξύ συμβατικών και μη συμβατικών 

πετρελαίων. 

Το BGR ορίζει το συμβατικό πετρέλαιο ως έλαιο το οποίο έχει ένα ειδικό 

βάρος μικρότερο από 1,0 g / cm3. Αυτό είναι ισοδύναμο με τον ορισμό  του 

American Petroleum Institute (API), το οποίο καθορίζει ΑΡΙ βαρύτητα μεγαλύτερη 

από 10 ° (10° = 1.0 g/cm3). Ωστόσο, το USGS καθορίζει το συμβατικό πετρέλαιο ως 

το πετρέλαιο που έχει ΑΡΙ βαρύτητα μεγαλύτερη από ό 15 °. Το «Συνηθισμένο λάδι» 

περιλαμβάνει συνήθως και συμπυκνώματα φυσικού αερίου και υγρών φυσικού 

αερίου. Τα Μη συμβατικά πετρέλαια περιλαμβάνουν έλαια υψηλού ιξώδους, καθώς 

και τα έλαια που εξάγονται από κηροζίνη.  

Η αθροιστική παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου μέχρι σήμερα είναι περίπου 

ίση με την τρέχουσα στα υπόλοιπα συμβατικά αποθέματα πετρελαίου. Με βάση τα 

συμβατικά αποθέματα και μόνο, η παραγωγή πετρελαίου θα κορυφωθεί σύντομα 

και σταθερά θα μειώνεται στη συνέχεια. Ωστόσο, τα αποθέματα και οι πόροι όλων 

των τύπων πετρελαίου είναι επαρκώς μεγάλα για να ικανοποιήσουν τις ολοένα 

αυξανόμενες απαιτήσεις για μία έως και δύο δεκαετίες, μέχρι η παραγωγή να 

φτάνει στο αποκορύφωμά της. 
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Μόνο η μαζική ανάπτυξη των μη συμβατικών πετρελαίων θα αυξήσουν τη 

μέγιστη παροχή υγρών καυσίμων από το πετρέλαιο με βάση τους πόρους προς το 

2050 ή αργότερα. Αυτό θα απαιτούσε αύξηση των επενδύσεων σε Ε&Α, που 

ακολουθείται από την εμπορική εκμετάλλευση των νέων ευρημάτων, παραγωγή, 

και αναβάθμιση  των τεχνικών. Η εξαγωγή του μη συμβατικού πετρελαίου απαιτεί 

περισσότερη ενέργεια από εκείνη της συμβατικής παραγωγής πετρελαίου σήμερα, 

υποστηρίζοντας μέχρι στο 20-30% του ενεργειακού περιεχομένου του πετρελαίου 

και όχι 10-15%, και αφήνοντας το αποτύπωμα των εκπομπών που είναι περίπου 

10% υψηλότερο από ό, τι στο συμβατικό πετρέλαιο σε μια συνολική βάση 

εκπομπών CO2 (IHS CERA-2010). 

Το μερίδιο των επενδύσεων στην εξόρυξη και την αναβάθμιση του 

παχύρρευστου πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί αργά, σε σύγκριση με εκείνο του 

συμβατικού πετρελαίου, φέρνοντας το  θέμα της χρηματοδότησης και των έγκαιρων 

επενδύσεων ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές ελλείψεις και οι υπερβολικές 

ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Ο χρόνος που απαιτείται για μεγάλης κλίμακας έργα 

παχύρρευστου πετρελαίου μπορεί να είναι 3-5 χρόνια για insitu έργα και 7-10 έτη 

για μεγάλα έργα εξόρυξης. Οι αποφάσεις για τις επενδύσεις πετρελαίου εξαρτώνται 

από διάφορους παράγοντες, που κυμαίνονται από τη συνολική ζήτηση, τη φύση 

των αγορών που εξυπηρετούνται, τη διαθεσιμότητα ανταγωνιστικών εναλλακτικών 

καυσίμων μεταφορών, καθώς και θέματα όπως την κλιματική αλλαγή και τη 

γεωπολιτική. 

2.1.2 Φυσικό Αέριο 
 

Σε σύγκριση με το πετρέλαιο, οι εναπομείναντες πόροι του φυσικού αερίου 

βρίσκονται σε  αφθονία. Οι προσθήκες αποθεματικών ξεπερνούν τον όγκο της 

παραγωγής και οι εκτιμήσεις των πόρων αυξάνονται σταθερά από τη δεκαετία του 

1970 (IEA, 2010α). Η εικόνα 7 δείχνει την εξέλιξη στις εκτιμήσεις των φυσικών 

πόρων αερίου από το 1950. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το μέλλον του 
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εφοδιασμού με αέριο είναι το ζήτημα εάν θα γίνει επαρκής και έγκαιρη επένδυση, 

ώστε να αναπτυχθούν αυτοί οι πόροι και οι συναφείς υποδομές μεταφοράς τους, 

φέρνοντας τους στην αγορά με ανταγωνιστικό κόστος. 

 

Εικόνα 7: Παγκόσμιες εκτιμήσεις των πόρων φυσικού αερίου, 1950- 2007. Πηγή: Προσαρμογή από 

τους Ahlbrandt και Klett, 2005; NPC, 2007; BGR, 2009. 

 

Όπως και με το πετρέλαιο, τα αποθέματα φυσικού αερίου ονομάζονται 

«συμβατικά» όταν η εξόρυξη είναι δυνατή με τυποποιημένες τεχνολογίες 

εκχύλισης. Στα «αντισυμβατικά» κοιτάσματα φυσικού αερίου, απαιτούνται 

πρόσθετα τεχνικά μέτρα για μια παραγωγή που θα οδηγήσει σε ποσοστά εμπορικά 

βιώσιμων ροών και όγκων - είτε λόγω της χαμηλής διαπερατότητας της δεξαμενής 

είτε γιατί το αέριο δεν υφίσταται σε ελεύθερη αέρια φάση. 

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει το σωρευτικό ιστορικό της παραγωγής  φυσικού 

αερίου μέχρι το 2009. 
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Πίνακας 1: Ανάπτυξη των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου και της παραγωγής, 1980-

2009. Πηγή: BP, 2010. 

 

 

Η συνολική παραγωγή το 2008 έφτασε σε ένα ρεκόρ όλων των εποχών τα 

3061 δισεκατομμύρια m3 (115.5 EJ), αλλά μειώθηκε σε 2987 δισεκατομμύρια m3 

(112,7 EJ) το 2009, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης και της 

επακόλουθης μείωση της ζήτησης. 

Η αθροιστική παραγωγή φυσικού αερίου από το 2008 πλησίασε το 48% των 

αποθεμάτων, κάτι το οποίο οδήγησε τους αναλυτές στο συμπέρασμα ότι επίκειται η 

κορύφωση της παραγωγής φυσικού αερίου. Όταν προστίθενται οι πόροι, ωστόσο, 

ότι το ποσοστό μειώνεται σε λιγότερο από 22%, και κατά τη διάρκεια της πρώτης 

δεκαετίας του 21ου αιώνα οι αποθεματικές προσθήκες ξεπέρασαν την παραγωγή. 

Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, τα αποθέματα φυσικού αερίου υπερβαίνουν τα 

αποθεματικά κατά σχεδόν 30%, γεγονός που υποδηλώνει μια πολύ πιο ευνοϊκή 

θέση των πόρων για το φυσικό αέριο. 
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Η γεωγραφική κατανομή των πόρων φυσικού αερίου παρουσιάζει τη Ρωσία 

(ΠΣΕ) ως ηγέτη, που ακολουθείται από τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Αυτές οι τρεις περιοχές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% των 

παγκόσμιων αποθεμάτων συμβατικού φυσικού αερίου και των πόρων (BGR, 2010). 
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2.1.3 Άνθρακας 
 

Οι προσπάθειες για την εκτίμηση των παγκόσμιων αποθεμάτων άνθρακα και 

πόρων μπορούν να ανιχνευθούν στην αρχή του 20ου αιώνα (Πίνακας 2). Αν και 

υπήρξε μια σταθερή αύξηση στις εκτιμήσεις των πόρων, υπήρξε σημαντική 

διακύμανση στις εκτιμήσεις των αποθεμάτων λιθάνθρακα.  

 

Πίνακας 2: Ιστορική εξέλιξη των εκτιμήσεων των πόρων άνθρακα. 

 

 

Τα  αποθέματα λιγνίτη  και σκληρού άνθρακα είναι άφθονα, δηλαδή, 21.000 

EJ, εκ των οποίων 18.000 είναι EJ λιθάνθρακα. Οι εκτιμήσεις των πόρων άνθρακα 

υπερβαίνουν τα αποδεδειγμένα αποθέματα πάνω από 20 φορές. Ακόμη και σε μια 

πολύ συντηρητική παραδοχή του 20% επί τόπου ποσοστό ανάκτησης, ο άνθρακας 

είναι επαρκώς διαθέσιμος για την υποστήριξη της ετήσιας παραγωγής άνθρακα με 

αυξήσεις του 2% για περισσότερο από 100 χρόνια. Ωστόσο, πολλά κοιτάσματα 

άνθρακα βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές με μικρές ή καθόλου υποδομές 

και συχνά αντίξοες κλιματικές συνθήκες. 

Φέρνοντας αυτά τα κάρβουνα στην αγορά δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις. 

Η τεχνολογία εξόρυξης  του άνθρακα και η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί σημαντικά 
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τα τελευταία χρόνια και εξασφάλισε τη θέση του άνθρακα ως πηγή ενέργειας από 

ορυκτά καύσιμα χαμηλότερου κόστους. Η αναμενόμενη αύξηση του μέσου βάθους 

της εξόρυξης άνθρακα και των αυξημένων περιβαλλοντικών ρυθμίσεων των 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων θα ασκήσει ανοδικές πιέσεις στο κόστος παραγωγής, 

ενώ τα πλεονεκτήματα στις τεχνολογίες εξόρυξης αναμένεται τουλάχιστον να 

αντισταθμίσουν εν μέρει αυτά τα αυξημένα έξοδα. 

 

2.1.4 Πυρηνική ενέργεια 
 

Οι πόροι σε υλικά που είναι άφθονα και οι εμφανίσεις έλλειψης πόρων δεν 

περιορίζουν τη μελλοντική επέκταση της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, η έλλειψη 

των έγκαιρων επενδύσεων σε έρευνα και νέες δυνατότητες εξόρυξης μπορεί να 

οδηγήσει σε ελλείψεις της προσφοράς και της αστάθειας των τιμών της αγοράς, 

όπως έγινε το 2007. Μια ξαφνική μετατόπιση της ζήτησης, όπως είναι οι 

απροσδόκητες επεκτάσεις αδειών στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, μπορεί να 

προκαλέσει βραχυπρόθεσμες εκτροπές εάν οι παραγωγοί ουρανίου αποτύχουν να 

προγραμματίσουν κατάλληλα. Υπάρχουν αντισυμβατικά κοιτάσματα ουρανίου (π.χ, 

χαμηλή συγκέντρωση μεταλλευμάτων), αλλά είναι μόνο οικονομικά συμφέροντα ως 

υποπροϊόντα άλλων διαδικασιών εξόρυξης, ή από την τέφρα του  άνθρακα. 

Το Θόριο και το λίθιο είναι αμφότερα διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, 

αλλά απαιτούν πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πόρων και δραστηριότητες 

εκμετάλλευσης. Ακόμα, οι τεχνολογίες ανάπτυξης της εξόρυξης και της 

επεξεργασίας τους, για τη μεγάλης κλίμακας εμπορικής παραγωγής τους θα πρέπει 

να αναληφθούν μόνο εάν η ζήτηση δικαιολογεί τέτοιες επενδύσεις. Το λίθιο ως 

καύσιμο για πυρηνική σύντηξη κατά πάσα πιθανότητα θα προηγείται με τη χρήση 

του σε συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήματα, ενώ το θόριο, αν και αποτελεί μια 

εναλλακτική λύση με μεγάλες δυνατότητες για το ουράνιο, θα χρησιμοποιείται κατά 

κύριο λόγο από τις χώρες που στερούνται του φυσικού πλούτου του ουρανίου. 
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2.1.5 Η υδροηλεκτρική ενέργεια 
 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια εκμεταλλεύεται την ενέργεια της πτώσης ή 

τρεχούμενο νερό για τη μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια. Είναι η πιο ανεπτυγμένη 

και ώριμη τεχνολογία από τις ανανεώσιμες πηγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

τρέχουσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική ενέργεια 

χρησιμοποιεί περίπου 12,8 EJ / έτος της δυναμικής και κινητικής ενέργειας της, από 

την οποία 3208 TWh παρήχθησαν το 2008. Η υδροηλεκτρική ενέργεια 

αντιπροσωπεύει περίπου το 16% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

και πάνω από το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΙΕΑ, 

2010α). 

Υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό της υδροηλεκτρικής ενέργειας για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με το ετήσιο οικονομική δυναμικό να εκτιμάται σε 

περίπου 30 EJ. Η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης, 

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς είναι 

προσαρμοσμένη για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις. Η 

σύζευξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας με άλλες χρήσεις καθιστά μια πολύ 

ευπροσάρμοστη επιλογή, ειδικά στην περίπτωση αντιμετώπισης των επιπτώσεων 

της αλλαγής του κλίματος. 

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις κατάλληλες περιοχές για την 

εφαρμογή μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών στις χώρες του ΟΟΣΑ έχουν ήδη 

αναπτυχθεί, η δυνατότητα ακόμη παραμένει για περαιτέρω εγκαταστάσεις μικρής 

κλίμακας, καθώς και έργα μεγάλης κλίμακας στην Κίνα, την Αφρική, και ιδιαίτερα 

στη Λατινική Αμερική. 
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2.1.6 Ενέργεια από βιομάζα 
 

Η βιομάζα ήταν η κύρια πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο μέχρι περίπου το 

τρίτο τρίμηνο του τον 19ο αιώνα, όταν η αυξανόμενη διαθεσιμότητα των ορυκτών 

καυσίμων προοδευτικά άρχισε να μειώνει την κυριαρχία της. Ακόμα, σε πολλές από 

τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες η βιομάζα παραμένει η κύρια πηγή ενέργειας και 

μπορεί να συμβάλει στο 80% ή και περισσότερο για τον ενεργειακό εφοδιασμό των 

χωρών αυτών. 

Η ποσότητα της βιομάζας που παράγεται από χερσαία οικοσυστήματα 

εξαρτάται από το κλίμα, το έδαφος, καθώς και τη διαχείριση των ανθρώπινων 

(χρήση γης). Η αύξηση των επιπέδων του ατμοσφαιρικού CO2 τείνουν να αυξήσουν 

την παραγωγικότητα των φυτών, εν μέρει ως αποτέλεσμα των μεταβολών στη 

θερμοκρασία και των βροχοπτώσεων, και εν μέρει μέσω του φαινομένου 

γονιμοποίηση με CO2, το οποίο, όμως, δεν έχει πλήρως κατανοηθεί (Mulleretal., 

2006; Longetal., 2006; Tubielloetal., 2007). Αυτή η τάση στο μέλλον μπορεί να 

αναστραφεί, λόγω των πιθανών αλλαγών στα πρότυπα βροχόπτωσης τα οποία θα 

μπορούσαν να περιορίσουν την παραγωγικότητα. Δεδομένης της  απεριόριστης 

παροχής νερού, οι υψηλότερες θερμοκρασίες ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών, 

αλλά αν η προσφορά νερού είναι περιορισμένη, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες 

μπορεί επίσης να μειώσουν την παραγωγικότητα μέσω της αυξημένης πίεσης στο 

νερό (Sitchetal., 2008). 

Η θεωρητική ποσότητα βιομάζα παγκοσμίως είναι αναμφίβολα μεγάλη, 

ανέρχεται σε 1100 EJ / έτος, μη συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού από υδρόβια 

βιομάζα. Ωστόσο, ενώ αυτή η τιμή είναι περισσότερο από το διπλάσιο της 

τρέχουσας παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, η συγκομιδή έστω και του μισού 

αυτού δυναμικού βιομάζας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές ανεπιθύμητες 

επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των 
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οικοσυστημάτων της Γης, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων. Το πόση 

βιομάζα μπορεί ή πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς είναι, 

επομένως, λιγότερο ζήτημα των διαθέσιμων θεωρητικών δυναμικών , αλλά της 

οικολογικής βιωσιμότητας και της κοινωνικοοικονομικής σκοπιμότητας. 

Έτσι, για να ποσοτικοποιηθεί το συλλέξιμο τμήμα του δυναμικού της 

βιομάζας, είναι σημαντικό να κατανοηθούν (α) οι ετήσιοι ρυθμοί κατά τους οποίους 

η βιομάζα για η ενέργεια γίνεται διαθέσιμη και (β) οι ανταγωνιστικές χρήσεις γης, 

όπως η παραγωγή τροφίμων, ο οικισμός, και οι υποδομές. Όσον αφορά τις ροές 

βιομάζας, αυτές μπορούν να είναι στη μορφή των καλλιεργειών ειδικά για χρήση 

ενέργειας (επί διάφορους τύπους γης), υπολείμματα (γεωργικών και δασοκομικών), 

απόβλητα (γεωργικές και δημοτικές) και υποπροϊόντα. Το τεχνικό δυναμικό 

παγκόσμια κυμαίνεται μεταξύ 162 - 267 EJ / yr. Μολονότι το μεγαλύτερο τμήμα 

αυτού του τεχνικού δυναμικού είναι αφοσιωμένο στις καλλιέργειες βιοενέργειας, 

είναι επίσης αυτές οι καλλιέργειες που έχουν δυνητικά τις μεγαλύτερες 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Ωστόσο, η χρήση των υπολειμμάτων, η κοπριά, 

και τα απόβλητα θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα 

οικοσυστήματα, αν και με μια καλή διαχείριση θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παρέχουν περισσότερα οφέλη από ό, τι κόστος. 

Σχετικά με ανταγωνιστικές χρήσεις γης, είναι σημαντικό ότι τόσο οι τεχνικές 

και οικονομικές εκτιμήσεις του δυναμικού είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις 

προηγούμενες εκτιμήσεις, όπως επίσης αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η 

ζήτηση γης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές της παραγωγής, των αστικών 

υποδομών και της βιοποικιλότητας διατήρησης, καθώς και η ανάγκη να διατηρηθεί 

ένα ευνοϊκό ισοζύγιο εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, θέτουν σαφή όρια 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα γης για την παραγωγή βιοενέργειας. 

Δεδομένου ότι η υδάτινη βιομάζα δεν περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα 

του γλυκού νερού, αυτή η πρώτη ύλη βιομάζας θα μπορούσε να υπερβεί τα επίγεια 
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συστήματα.  Ωστόσο, όπως και τα υδρόβια συστήματα βιομάζας είναι ακόμη στα 

σπάργανα, αυτό η μελέτη παραλείπει τις δυνατότητές τους στις τελικές εκτιμήσεις. 

Η βιομάζα είναι η πλέον ποικιλόμορφη ενεργειακή πρώτη ύλη, και έχει 

επίσης ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή μας. Για το λόγο αυτό, η πιθανή 

εκμετάλλευση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας βασίζεται πολύ περισσότερο 

στην αλληλεπίδραση μεταξύ της ζήτησης για οικονομικά προσιτή ενέργεια, για  

τρόφιμα και  νερό, την ικανότητά μας να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή, 

και την κοινωνική ανάπτυξη. 

 

2.1.7 Αέρας 
 

Το θεωρητικό δυναμικό της αιολικής ενέργειας ήταν καθορισμένο να 

κυμαίνεται μεταξύ 110.000 ± 50.000 EJ / ετησίως. Προσθέτοντας τεχνικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών μέγιστων μετατροπής, 

καθώς και των ελάχιστων της ισχύος αιολικής πυκνότητα, ένα τεχνικό δυναμικό 

εκτιμήθηκε ως 1500-5700 EJ / ετησίως. Συμπεριλαμβανομένων των ανέμων που 

πνέουν σε όλη την Ανταρκτική προσθέτει περίπου άλλα 2100 EJ / ετησίως. Τέλος, 

επιβλήθηκαν πρακτικοί περιορισμοί σχετικά με το τεχνικό δυναμικό, οι οποία 

έλαβαν υπόψη χαρακτηριστικά απόδοσης του μετατροπέα, συγκρούσεων της 

χρήσης γης, και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρακτική δυναμική για 

αξιοποίηση χερσαίας αιολικής ενέργειας βρέθηκε έτσι ότι είναι 250-1200 EJ / 

ετησίως (ή περίπου 20.000-100.000 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος). 

 

2.1.8 Ηλιακή Ενέργεια 
 

Η ηλιακή ενέργεια είναι μακράν η πιο άφθονη πηγή ενέργειας στη Γη και 

είναι πανταχού παρούσα πάνω στην επιφάνειά της. Για να καταλάβουμε την 

τεράστια ποσότητα της ενέργειας του ήλιου, η μέση ακτινοβολία που χτυπά την 

επιφάνεια της Γης σε μία ώρα είναι περίπου ίση με την ενέργεια που 
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καταναλώνεται από όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες μέσα σε ένα χρόνο (ΙΕΑ, 

2010γ). 

Η ηλιακή ενέργεια δεν είναι μόνο η πιο άφθονη ενέργεια πόρων στη Γη, αλλά είναι 

επίσης η τελική πηγή για την υδροηλεκτρική ενέργεια, την αιολική ενέργεια, και  

φυσικά, τη βιομάζα. Το θεωρητικό δυναμικό της ηλιακής ενέργειας, λαμβάνοντας 

υπόψη τις καιρικές συνθήκες, είναι τεράστιο και ανέρχεται σε 630.000 EJ / ετησίως, 

ενώ το πρακτικό δυναμικό εκτιμάται στα 12.300 EJ / ετησίως για φωτοβολταϊκές 

εφαρμογές και σε 277.000 EJ / ετησίως για CSP. Ωστόσο, το υπεράκτιο ηλιακό 

δυναμικό δεν λήφθηκε υπόψη στην αξιολόγηση αυτή, ούτε και το δυναμικό των 

μικρών φωτοβολταϊκών (<10 kWp). Το οικονομικό δυναμικό της ηλιακής ενέργειας 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις τεχνολογίες μετατροπής, καθώς επίσης και σε 

θέματα τοποθέτησης και μεταφοράς. 

 

2.1.9 Γεωθερμική Ενέργεια 
 

 Η γεωθερμική ενέργεια, με την ευρύτερη έννοια, είναι η φυσική θερμότητα 

της Γη, λόγω κυρίως της διάσπασης των ραδιενεργών ισοτόπων του ουρανίου, του 

θορίου και του καλίου. Τεράστια ποσά θερμικής ενέργειας δημιουργούνται και 

αποθηκεύονται στο γήινο πυρήνα, στο μανδύα, και στην κρούστα. Κατά την βάση 

του ηπειρωτικού φλοιού, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 200-1000 ° C, και στο 

κέντρο της Γης οι θερμοκρασίες είναι στο εύρος από 3500-5500 ° C (Alfeetal., 2001). 

Το θεωρητικό γεωθερμικό δυναμικό δεν θεωρείται ως το στατικό θερμικό 

περιεχόμενο στο εσωτερικό του φλοιού της Γης, αλλά η αγώγιμη ροή θερμότητας 

από βαθύτερα, υψηλότερες περιοχές θερμοκρασίας, και υπολογίζεται σε 1500 EJ / 

ετησίως. Η εξαγωγή ποσότητας μεγαλύτερης από αυτό το θεωρητικό δυναμικό θα 

οδηγήσει σε μια προοδευτική ψύξη του φλοιού της Γης, η οποία δε θα μπορεί πλέον 

να ανταποκριθεί στις αρχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το τεχνικό 

δυναμικό εκτιμάται σε 720 EJ / ετησίως. Η τιμή αυτή προσεγγίζει τα ανώτατα όρια 
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των προηγούμενων εκτιμήσεων του γεωθερμικού δυναμικού, ως συνολικά στη 

μελέτη του Bertani (2003). Το οικονομικό δυναμικό, 75 EJ / ετησίως, λαμβάνει 

υπόψη τον περιορισμένο αριθμό κατάλληλων τομέων για εξόρυξη γεωθερμικής 

ενέργειας, λόγω γεωλογικών περιορισμών. 

 

2.1.10 Ωκεάνια ενέργεια 
 

Η Ωκεάνια ενέργεια αναφέρεται στην κινητική ενέργεια που μεταφέρεται 

από τα κύματα, τα ρεύματα, και τις παλίρροιες, καθώς και η πιθανή ενέργεια που 

αποθηκεύεται στην αλατότητα των ωκεανών σε διαφορές θερμοκρασίας. Οι 

ωκεανοί είναι μια τεράστια πηγή  ενέργειας, ειδικά καθώς πολλοί από τους πιο 

πυκνοκατοικημένους πληθυσμούς του κόσμου βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτούς. Οι 

ωκεάνιοι ενεργειακοί πόροι έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι οι πιο αξιόπιστα 

διαθέσιμοι πόροι, ειδικά σε σύγκριση με τους ηλιακούς πόρους και τον άνεμο. 

Οι ωκεανοί είναι οι μεγαλύτεροι συλλέκτες ηλιακής ενέργειας και το 

μεγαλύτερο ενεργειακό σύστημα αποθήκευσης του κόσμου. Αν και η μέση ηλιακή 

ακτινοβολία που απορροφάται από τον ωκεανό είναι περίπου 240 W/m2, ο Vega το 

(1995) χρησιμοποίησε μια εκτίμηση της μέσης ηλιακής ροής ως 95 W/m2, η οποία 

αντιστοιχεί στη λανθάνουσα ροή θερμότητας στον ωκεανό. Χρησιμοποιώντας αυτό 

το μέσο όρο πάνω σε μια περιοχή 360 εκατομμύριων τετραγωνικών χιλιόμετρων 

των ωκεανών της Γης, το συνολικό θεωρητικό δυναμικό της ωκεάνιας θερμικής 

ενέργειας υπολογίζεται να είναι 1.000.000 EJ / ετησίως. 

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε θερμική μηχανή, οι μεγαλύτερες διαφορές 

θερμοκρασίας παράγουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα μετατροπής. Μια διαφορά 

θερμοκρασίας περίπου 20 °C, μεταξύ της επιφάνειας και 1000m βάθους απαιτείται 

για OTEC (Ocean thermal energy conversion) συστήματα ώστε να παράγουν 

σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας (Μπίνγκερ, 2010). Η εικόνα 8 δείχνει 

έναν παγκόσμιο χάρτη που δείχνει τις θερμοκρασιακές κλίσεις των ωκεανών. 
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Εικόνα 8: Ωκεάνιες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας και 1000m βάθους. Πηγή: 

NREL, 2011. 

 

Καθώς ο ωκεανός καλύπτει σχεδόν το 75% της επιφάνειας της Γης, αποτελεί 

το μεγαλύτερο συλλέκτη της ηλιακής ενέργειας. Αυτή η θερμική δυνατότητα 

αντιστοιχεί κατά πολύ στο μεγαλύτερο μερίδιο των θεωρητικών και τεχνικών 

δυνατοτήτων των ωκεανών. Οι ωκεάνιοι πόροι έχουν το πλεονέκτημα έναντι των 

άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ότι είναι συχνά πιο αξιόπιστοι και 

προβλέψιμοι. Παρότι όμως το δυναμικό των πόρων μπορεί να είναι περισσότερο 

από επαρκές για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες απαιτήσεις (σύνολο τεχνικού 

δυναμικού, 3240 E /ετησίως), πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ωκεάνια 

οικοσυστήματα. 
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2.1.11 Η παγκόσμια ενεργειακή πρόκληση 
 

Σύμφωνα με τη μελέτη Global Energy Assessment[11] (2012) υπάρχει 

επείγουσα ανάγκη για μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη στρατηγική που θα βοηθήσει 

στην επίλυση των ακόλουθων προκλήσεων: 

 παροχή προσιτών ενεργειακών υπηρεσιών για την ευημερία των 7 

δισεκατομμυρίων ανθρώπους σήμερα και των 9 δισεκατομμυρίων 

ανθρώπων που προβλέπονται για το 2050, 

 βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ενίσχυση των οικονομικών 

ευκαιριών, ιδιαίτερα για τα 3 δισεκατομμύρια ανθρώπων που μαγειρεύουν 

με στερεά καύσιμα σήμερα και των 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που 

δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, 

 αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα έθνη, τις περιφέρειες και τις 

κοινότητες, 

 μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των 

ενεργειακών συστημάτων για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη σε λιγότερο από 2 ° C πάνω στα προ-βιομηχανικά επίπεδα, 

 μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους του αέρα από την καύση καυσίμων και τις επιπτώσεις της στην 

ανθρώπινη υγεία, και 

 μείωση των δυσμενών επιπτώσεων και των παρεπόμενων κινδύνων που 

συνδέονται με ορισμένα ενεργειακά συστήματα και την αύξηση της 

ευημερίας. 

 

 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 

 

 
 

 

 
35 

 
 

 

 

 

2.2 Η Ενέργεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Η εξέλιξη της Ε.Ε. συνδέεται στενά με τις ανησυχίες των Κρατών Μελών της 

για τα ζητήματα της Ενέργειας, όπως υποδηλώνουν οι αρχικές συνθήκες ΕΚΑΧ και 

Ευρατόμ που βρίσκονται πίσω από τη γέννησή της. Στην περίοδο εκείνη, με τις τιμές 

του πετρελαίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οι προσπάθειες επικεντρώνονταν στη 

χρήση του άνθρακα, τόσο ως ενεργειακού πόρου, όσο και ως πρώτης ύλης για την 

ανθούσα βιομηχανία χάλυβα, καθώς και στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής 

ενέργειας. Οι πετρελαϊκές κρίσεις των αρχών της δεκαετίας του ’70 και της 

δεκαετίας του ’80 έδειξαν ξεκάθαρα το πόσο ευάλωτη είναι η Ε.Ε. και τα μέλη της 

σε ότι αφορά το πετρέλαιο που εισάγει, ιδιαίτερα από τη Μέση Ανατολή.  

Αντιδρώντας σε αυτήν την κατάσταση, τα Κράτη Μέλη και η Ε.Ε. προώθησαν 

πολυάριθμες πολιτικές και μέτρα για να διαφοροποιήσουν το μίγμα καυσίμων και 

να αποδεσμεύσουν την οικονομική ανάπτυξη από την ενεργειακή ζήτηση, σε μια 

προσπάθεια να μειώσουν την εξάρτηση από το πετρέλαιο. Στη δεκαετία του ’90, οι 

κύριοι παράγοντες που διαμόρφωσαν την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. υπήρξαν 

κατά κύριο λόγο οι σχετικά χαμηλές τιμές πετρελαίου για μια μεγάλη περίοδο, οι 

αυξανόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών, ιδιαίτερα για τα αέρια του 

θερμοκηπίου (Πρωτόκολλο του Κιότο), καθώς και η δημιουργία της ενιαίας αγοράς 

ηλεκτρισμού και αερίου της Ε.Ε. 

Η μετέπειτα αστάθεια των τιμών του πετρελαίου, παράλληλα με τις 

διακοπές τροφοδοσίας του Ρωσικού φυσικού αερίου μέσα από τους αγωγούς, 

επανέφεραν τις ανησυχίες για τα θέματα της ενέργειας στην Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη 

της, κάτι που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκδοση της Πράσινης Βίβλου 

για την Ενέργεια[12], όπου καθορίζονται οι τρεις διαστάσεις της Ευρωπαϊκής 
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ενεργειακής στρατηγικής: αειφορία, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια του 

εφοδιασμού. Οι κυριότερες προκλήσεις για την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. είναι: 

 η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, με τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού 

ενεργειακού εφοδιασμού,  

 η διαφοροποίηση του μίγματος καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας για την προώθηση της αειφορίας, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

 η προώθηση της επάρκειας εφοδιασμού ενέργειας στους τελικούς χρήστες, 

 η προώθηση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές, με θετικό αντίκτυπο για την 

ασφάλεια του εφοδιασμού και των εκπομπών. 

 

Παράλληλα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης[13] αναφέρεται ξεκάθαρα 

σε μια «ολοκληρωμένη πολιτική για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές», ενώ 

ειδικότερα για την ενεργειακή πολιτική υιοθετεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική (Energy Policy for Europe – EPE), 

η οποία να δίνει έμφαση και να συμβάλλει στην έρευνα και ανάπτυξη της αειφόρου 

ενέργειας (sustainable development) και ιδιαίτερα των ανανεώσιμων μορφών της. 

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος 

στην επάρκεια της παραγωγής και στην ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών ορυκτών 

καυσίμων. Ακόμη, κάλεσε τα Κράτη Μέλη να ενισχύσουν τόσο το ερευνητικό όσο 

και το θεσμικό και τεχνικοοικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη φιλικών προς το 

περιβάλλον τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα σε αντίστοιχες 

νέες εγκαταστάσεις, το αργότερο έως το 2020. Τέλος, αποδέχτηκε την πρόθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου για την 

προώθηση της κατασκευής και λειτουργίας 12 πιλοτικών εργοστασίων παραγωγής 

ηλεκτρισμού με τη χρήση αειφόρων τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων έως το 

2015[14]. 

Εξάλλου, στο «Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης»[8] , 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει τον όρο «negajoules», που ορίζει ως την ενέργεια 
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που εξοικονομείται από βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην 

ενεργειακή συμπεριφορά του κοινού, ως προς την ενεργειακή  κατανάλωση και 

συμπεριφορά του 1971, που αποτελεί ένα ορόσημο στην ενεργειακή ιστορία του 

πλανήτη. Όπως φαίνεται και στην αποτίμηση της πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας, η 

ενέργεια που έχει εξοικονομηθεί (τα negajoules) μετά το 1971 θα αποτελούσε 

πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης, εφόσον συνέχιζε να 

αυξάνει με τους τότε ρυθμούς. 

Παράλληλα, τονίζεται η αναγκαιότητα να μειωθεί η σπατάλη ενέργειας, για 

την παραγωγή της οποίας δαπανώνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την 

εισαγωγή ενός μεγάλου φάσματος ενεργειακών πόρων, όπως φαίνεται στον 

επόμενη εικόνα.  

 

Εικόνα 9: Εισαγωγές ενεργειακών Α’ υλών, Ευρώπη των 25. 
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Το θέμα της ενέργειας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Το ενδεχόμενο κατακόρυφης ανόδου των τιμών 

και η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας καθιστούν τον 

ενεργειακό μας εφοδιασμό επισφαλή και απειλούν ολόκληρη την οικονομία. Πρέπει 

να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις για δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής. Τα επόμενα χρόνια θα 

χρειαστεί να γίνουν τεράστιες επενδύσεις, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη τις 

απαραίτητες ενεργειακές υποδομές για την κάλυψη των μελλοντικών μας αναγκών. 

 

 

 

 

 

2.2.1 Οι στόχοι "20-20-20" 
 

Στόχος της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι ο ασφαλής και βιώσιμος 

ενεργειακός εφοδιασμός σε προσιτές τιμές. Η πολιτική αυτή έχει σχεδιαστεί με 

βάση τους λεγόμενους "στόχους 20-20-20" της ΕΕ, η οποίοι πρέπει να επιτευχθούν 

έως το 2020  [8]: 

 οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ πρέπει να μειωθούν κατά 20% σε 

σχέση με τα επίπεδα του 1990, 

 το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ πρέπει να προέρχεται από  

ανανεώσιμες πηγές, 

 η ενεργειακή απόδοση στην ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί κατά 20%. 

 

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επίσης εκφράσει την πρόθεσή τους 

να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30%, εφόσον και άλλες 

ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες με μεγάλα ποσοστά τέτοιων εκπομπών 

δεσμευθούν να προβούν σε ανάλογες μειώσεις. 
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Η ΕΕ έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο, για το 2050, τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95%, σε σχέση με τα ποσοστά του 

1990, μεριμνώντας παράλληλα για τον επαρκή ενεργειακό εφοδιασμό και τη 

διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό οι ηγέτες της ΕΕ εφαρμόζουν επί τους 

παρόντος ένα προβλέψιμο πλαίσιο ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής, με 

ορίζοντα πέρα από το 2020, το οποίο προσφέρει βεβαιότητα στους επενδυτές, νέες 

ευκαιρίες για τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και θέσεις εργασίας στον 

κλάδο της ενέργειας στην ΕΕ.  

Το πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030 θα 

εξακολουθήσει να στηρίζει την πορεία προς ένα ανταγωνιστικό και ασφαλές 

ενεργειακό σύστημα, έτσι ώστε: 

 να εξασφαλιστεί οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους, 

 να βελτιωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, 

 να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας, 

 να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3.1 Γενικά στοιχεία 
 

Η Κύπρος βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο, 97 χλμ. Ανατολικά της Συρίας 

και 64 χλμ. Νότια της Τουρκίας. Είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της μεσογείου μετά 

τη Σικελία και τη Σαρδηνία, με έκταση 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συγκριτικά με 

το μικρό της μέγεθος η Κύπρος έχει ακτές που φτάνουν τα 778 χλμ. Όπως και οι 

άλλες Μεσογειακές χώρες, έτσι και η Κύπρος επιδεικνύει ιδιαίτερα γεωγραφικά και 

κλιματικά χαρακτηριστικά.  Η Κύπρος το 2004 έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και το 2008 εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ. 

 

Η Κύπρος είναι το θερμότερο νησί της Μεσογείου με το πιο ξηρό κλίμα.  

Η Κύπρος έχει πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα, εντυπωσιακές φυσικές ομορφιές και 

πολλές επιλογές για τη βραδινή διασκέδαση. Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους 

τουριστικούς προορισμούς για πολλούς ευρωπαϊκούς λαούς. 

3.2 Οικονομία και ΑΕΠ 
 

Από το 1960 μέχρι το 1974 [6], η κυπριακή οικονομία χαρακτηριζόταν από την 

εξαγωγή πρώτων υλών) και γεωργικών προϊόντων. Το παραγωγικό μοντέλο της 

Κύπρου διαφοροποιήθηκε σημαντικά μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή του 

1974. Καθώς οι κατεχόμενες περιοχές συνεισέφεραν μέχρι τότε το 75% του ΑΕΠ, η 

οικονομία όφειλε να προσαρμοστεί, τόσο σε επίπεδο εδάφους όσο και πόρων, στο 

περιορισμένο πλέον τμήμα του νησιού.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η κυπριακή οικονομία έγινε 

μεταποιητική εξάγοντας κυρίως ενδύματα και υποδήματα, ενώ στα τέλη της 
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δεκαετίας του 1980, ενισχύθηκε έντονα ο τριτογενής τομέας παραγωγής, με αιχμή 

του δόρατος τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τον τουρισμό.  

 

Για τις επόμενες δεκαετίες, το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της Κύπρου 

γνώρισε εκρηκτική άνοδο. Μετά την είσοδο στην ΕΕ και την υιοθέτηση του ευρώ, το 

2008, αυξήθηκε το ίδιο εντυπωσιακά και το εργατικό κόστος, επιδεινώνοντας όμως 

την ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Οικονομίας. Τα οφέλη από την συμμετοχή 

στην Ευρωζώνη και η επί σειρά ετών αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου, είχαν δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα το οποίο συνοδεύτηκε από 

μια εξίσου θετική ψυχολογία επενδύσεων. Ωστόσο, το «Κυπριακό Οικονομικό 

Θαύμα» έχει πληγεί από τη διεθνή οικονομική κρίση και για πρώτη φορά μετά από 

30 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, παρουσιάστηκε ύφεση -1,9% του ΑΕΠ.  Έκτοτε, 

δεινή ύφεση γνώρισε ο χρηματοπιστωτικός/τραπεζικός τομέας, ο κατασκευαστικός 

και οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες.  

Η αλματώδης ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα σε συνδυασμό με τη 

διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, και την μετατροπή εθνικών (κυρίως 

ελληνικών) ομολόγων σε «επικίνδυνα» μετά τη μετάδοση της κρίσης στην 

ευρωζώνη, οδήγησε σε πολλαπλές υποβαθμίσεις του τραπεζικού συστήματος από 

τους διεθνής οίκους αξιολόγησης, αυξάνοντας κατακόρυφα τα επιτόκια δανεισμού 

των κρατικών και τραπεζικών ομολόγων. Ειδικότερα, το 2012 το αξιόχρεο για 

μακροπρόθεσμο χρέος υποβαθμίστηκε κατά 4 μονάδες από τους FitchRatings, κατά 

6 μονάδες από τον οίκο Moody’s και 8 από τους Standards&Poor’s. Η σταδιακή 

αυτή μείωση αντανακλούσε τις αυξανόμενες εκτιμήσεις για τις ανάγκες του 

τραπεζικού τομέα και την πιθανότητα μεταφοράς των εν λόγω αναγκών στο 

δημοσιονομικό ισοζύγιο.  Για να αντιμετωπιστεί η δυσμενής αυτή κατάσταση, η 

Κυπριακή Δημοκρατία προσέφυγε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, 

ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην οικονομική ιστορία της.  
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Το 2013 η Κυπριακή οικονομία κατέγραψε συρρίκνωση του ΑΕΠ της τάξης 

του 5,4% σε σχέση με συρρίκνωση 2,4% το 2012, ενώ στο πρώτο τέταρτο του 2014 η 

μείωση ανήλθε στο 4%. Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2014, αρνητικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας 

(βιομηχανία, κατασκευές), όπως επίσης οι τομείς των Τραπεζών, του Τουρισμού, 

των Μεταφορών, του Εμπορίου και των λοιπών Υπηρεσιών. 

Με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ο 

πληθωρισμός στους τέσσερις πρώτους μήνες του 2014 κατέγραψε ετήσια μείωση 

της τάξης του 1% έναντι της αύξησης 1,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2013, καθώς 

την εν λόγω περίοδο, χαμηλότερο πληθωρισμό κατέγραψαν σε σχέση με την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο, όλες οι συνιστώσες του ΕνΔΤΚ. Αυτό ήταν αποτέλεσμα 

της σημαντικής εγχώριας ύφεσης αλλά και των σημαντικών μειώσεων στο 

ηλεκτρικό ρεύμα, παρά την αύξηση που επιβλήθηκε στους συντελεστές του ΦΠΑ 

και την αύξηση στο φόρο κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή από τον Ιανουάριο του 

2014.  

Αναφορικά με την αγορά χρήματος, οι αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής 

των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα που παρατηρήθηκαν από το Μάιο του 2013 

επιδεινώθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε 

μείωση κατά 4,3% στο τέλος Μαρτίου του 2014 σε σύγκριση με μείωση κατά 3,6% 

τον Δεκέμβριο του 2013 και θετικό ρυθμό μεταβολής 1,5% τον Μάρτιο του 2013. Η 

αρνητική πορεία που συνεχίζει να καταγράφει, αντανακλά κυρίως τη συνεχιζόμενη 

προσπάθεια των εγχώριων τραπεζών για περαιτέρω απομόχλευση, μετά τις 

αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013 αλλά και την κατάσταση ύφεσης 

μειωμένης ζήτησης για δανεισμό που διέρχεται η κυπριακή οικονομία.  

Σημειώνεται ότι, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τον εγχώριο 

ιδιωτικό τομέα στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014 είναι ο δεύτερος πιο 

χαμηλός ρυθμός μεταβολής των τελευταίων επτά ετών.  
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Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στους δείκτες καταθέσεων, αφού για 

την περίοδο Μαρτίου 2013 - Μαρτίου 2014 καταγράφηκαν συνεχείς αρνητικοί 

ρυθμοί μεταβολής, ως αποτέλεσμα του σοβαρού πλήγματος στην αξιοπιστία του 

κυπριακού τραπεζικού συστήματος και τις αποφάσεις του Eurogroup.  

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται σημαντική μείωση στο ρυθμό 

εκροών των καταθέσεων ειδικότερα προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014, 

ενώ με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το μήνα Απρίλιο του 2014, οι 

συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν αύξηση για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 

2012.  

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, τα πλείστα δανειστικά επιτόκια στην 

Κύπρο, αν και συνέχισαν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, μειώθηκαν ελαφρώς 

σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, αλλά παρέμειναν σε υψηλότερα 

επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος στη ζώνη του ευρώ. Αναφορικά με το 

εξωτερικό εμπόριο, το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση, με 

το έλλειμμα να περιορίζεται στα €2.940,5 εκατ. για το 2013 σε σύγκριση με 

έλλειμμα €3.855,9 εκατ. το 2012. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική 

μείωση της τάξης των €853,9 εκατ. Στις εισαγωγές αγαθών σε σχέση με το 2012, 

αποτέλεσμα της μειωμένης ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων.  

Σχετικά με την αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας το 2013 αυξήθηκε 

κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2012, φθάνοντας στο 15,9% σύμφωνα 

με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Η προαναφερθείσα αύξηση στην 

ανεργία δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας 

καθώς οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας δεν έχουν πλέον το κίνητρο να 

εγγραφούν στους καταλόγους ανέργων επειδή οι προοπτικές τους για εύρεση 

απασχόλησης είναι λιγοστές.  

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κύπρου κατά το 2013 παρουσίασε βελτίωση 

κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο φθάνοντας 

το 5,4% του ΑΕΠ. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στη σημαντικότερη ετήσια 
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μείωση των δαπανών έναντι αυτής των εσόδων κατά την υπό αναφορά περίοδο, 

επακόλουθο των συμφωνηθέντων με την Τρόικα στο Μνημόνιο Συναντίληψης. 

Συγκεκριμένα, τα έσοδα παρουσιάζουν 4,6% ετήσια μείωση το 2013, κυρίως λόγω 

της μείωσης που παρατηρήθηκε στα φορολογικά έσοδα και οι δαπάνες 

παρουσιάζουν σημαντική ετήσια μείωση της τάξης του 6,9% το 2013, 

αντανακλώντας μειώσεις σε όλες τις κατηγορίες δαπανών.  

Το δημόσιο χρέος το 2013 αυξήθηκε σημαντικά ως προς το ΑΕΠ, στο 111,7% 

από το 86,6% του 2012. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις σημαντικές προσαρμογές 

ελλείμματος - χρέους, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα 1,5 δις ευρώ για ανα-

κεφαλαιοποίηση των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και στο 

δανεισμό από το μηχανισμό στήριξης μεγαλύτερου ποσού από ότι τελικά 

χρειάστηκε, αφού καταγράφηκε μικρότερο δημοσιονομικό έλλειμμα από ότι αρχικά 

αναμενόταν.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που 

επιδιώκονται και υλοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και η 

επίτευξη στο ακέραιο των διαρθρωτικών επανορθώσεων, στο σύνολο του εύρους 

της οικονομίας, θα πρέπει να συνοδεύονται με παροχή κινήτρων για την 

προσήλωση στις αρχές της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, την ενίσχυση 

της επιχειρηματικής ευφυΐας και την ενδυνάμωση του πνευματικού κεφαλαίου στις 

δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

Τα οποιαδήποτε δημοσιονομικά μέτρα θα πρέπει να συμπληρώνονται από 

ανάλογα μέτρα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στα κυπριακά προϊόντα και 

υπηρεσίες σε ένα ανταγωνιστικό και διαφανές οικονομικό περιβάλλον. 

3.3 Τεχνολογικό - ερευνητικό  προφίλ 
 

Οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες κατά το 2012 

υπολογίζονται σε 83.3 εκ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 0,47% του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε σχέση με 88,9 εκ. Ευρώ και 0,50% το 2011. Οι 
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δαπάνες της Κύπρου για Έρευνα και Ανάπτυξη παρουσιάζουν τα τελευταία δέκα 

χρόνια αυξητική τάση, παρά τη σχετική στασιμότητα που καταγράφεται από το 

2010, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.  

Ωστόσο, η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά 

με το μέσο όρο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2,07%) ως προς στο 

μερίδιο του Α.Εγχ.Π. που δαπανάται για ερευνητικούς σκοπούς. Η Κύπρος 

κυμαίνεται στα επίπεδα της Ρουμανίας (0,49%), της Βουλγαρίας (0,64%) και της 

Λετονίας (0,66%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία (3,41%) 

και τη Φινλανδία (3,55%). 

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Κύπρου, τα κονδύλια για την έρευνα 

και την ανάπτυξη προέρχονται κυρίως από το δημόσιο τομέα και αντιστοιχούν στο 

0,47% του ΑΕΠ της χώρας, διατηρώντας το σε σταθερά χαμηλό επίπεδο, σε σχέση 

με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.  

Η δομή της οικονομίας της Κύπρου με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (5,5 

απασχολούμενοι ανά επιχείρηση κατά μέσο όρο), το περιορισμένο ερευνητικό 

δυναμικό, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες χρηματοδότησης που ανακύπτουν λόγω 

της ύφεσης, αλλά και την περιορισμένη πρόσβαση στις ΤΠΕ αιτιολογούν την 

αδυναμία της χώρας να πρωταγωνιστήσει στην ευρωπαϊκή έρευνα. Στο παραπάνω 

έρχεται να προστεθεί το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κύπρο (46,2%), το 

οποίο υστερεί ελαφρώς σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες – μέλη της 

ΕΕ, που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 52,9%. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός, ότι την τελευταία 

δεκαετία, έχει ενισχυθεί σημαντικά η ερευνητική υποδομή, έχει ενδυναμωθεί το 

ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό και έχει ενταθεί η συνεργασία σε τοπικό και 

διεθνές επίπεδο. 
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3.3.1 Κατανομή Δαπανών 
 

Κατά τομέα δραστηριότητας, η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε το 2012 

ερευνητικές δαπάνες ύψους 46,7 εκ. Ευρώ ή 56,1% του συνόλου, το δημόσιο 13,7 εκ. Ευρώ 

ή 16,4%, οι επιχειρήσεις 11,9 εκ. Ευρώ ή 14,4% και τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 11,0 εκ. Ευρώ ή 13,2%.  

Στον τομέα των επιχειρήσεων, η μεταποιητική βιομηχανία (και ιδιαίτερα ο κλάδος 

παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων) αποτέλεσε τον κύριο 

φορέα ερευνητικής δραστηριότητας με δαπάνες ύψους 4,2 εκ. Ευρώ, ενώ σημαντική ήταν 

και η συνεισφορά του κλάδου προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών και συναφών δραστηριοτήτων με 4,0 εκ. Ευρώ.  

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δαπανών, το 2012, επικεντρώθηκε στις 

θετικές επιστήμες 27,5 εκ. Ευρώ (33%), ενώ οι επιστήμες μηχανικού απορρόφησαν 19,6 εκ. 

Ευρώ (24%), οι κοινωνικές επιστήμες 15,9 εκ. Ευρώ (19%), οι αγροτικές επιστήμες 8,4 εκ. 

Ευρώ (10%), οι ανθρωπιστικές επιστήμες 8,2 (10%) εκ. Ευρώ και οι ιατρικές επιστήμες 3,6 

εκ. Ευρώ (4,3%).  

Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτήθηκε το 2012 το 39,9% της ερευνητικής 

δραστηριότητας (33,2 εκ. Ευρώ), σε σύγκριση με 39,0 εκ. Ευρώ ή 43,9% το 2011, ενώ 22,1 

εκ. Ευρώ προήλθαν από τον προϋπολογισμό των δημόσιων πανεπιστημίων και 14,6 εκ. 

Ευρώ από πηγές του εξωτερικού (περιλαμβανομένων κονδυλίων της ΕΕ). Ποσό 9,1 εκ. Ευρώ 

προήλθε από ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε σύγκριση με 9,8 εκ. Ευρώ το 2010.  

Παρά την πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας, το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται 

για ερευνητικές δραστηριότητες παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο 

της ΕΕ, ο οποίος ανέρχεται στο 2%.  

Η Κύπρος με ποσοστό 0,47% κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα με χώρες όπως η 

Ρουμανία (0,48%), η Βουλγαρία (0,57%) και η Ελλάδα (0,58%)21, ενώ στις ψηλότερες θέσεις 

του σχετικού πίνακα βρίσκονται οι σκανδιναβικές χώρες. Οι δαπάνες για ΕΤΑ ανά τομέα 

δραστηριότητας, παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση αναλογεί το 56% του συνολικού ποσού που δαπανήθηκε για ΕΤΑ 

σε σχέση με το 24,5% της ΕΕ και στο δημόσιο τομέα το 16,4% σε σχέση με το 13,5% της ΕΕ.  
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Σημαντική διαφοροποίηση από την κατανομή δαπανών για ερευνητικές 

δραστηριότητες της ΕΕ παρουσιάζεται και στις δαπάνες του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού 

τομέα, ο οποίος δαπάνησε το 13,2% του συνολικού ποσού που διατέθηκε για ΕΤΑ, σε σχέση 

με το μέσο όρο της ΕΕ που έφτασε το 1%.  

Η σημαντική διαφοροποίηση των ποσοστών των δαπανών ιδιωτικού μη 

κερδοσκοπικού τομέα μεταξύ της Κύπρου και της ΕΕ, οφείλεται στην ίδρυση, τα τελευταία 

χρόνια, ενός σημαντικού αριθμού ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και συμμετοχή στα 

ερευνητικά προγράμματα που προκηρύσσει το ΙΠΕ.  

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ 

καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις, καθώς δαπανούν το 14,4% του συνολικού ποσού για 

ΕΤΑ, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι σημαντικά μεγαλύτερος και φτάνει το 63%. 

3.4 Ενέργεια - Επίλογος 
 

Το τετράπτυχο ασφαλή, επαρκή οικονομικά προσιτή και καθαρή παροχή ενέργειας 

για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 

της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου. 

Σε συνάφεια και με τις σχετικές Ευρωπαϊκές πολιτικές, η κυβέρνηση μεριμνά για τη 

διασφάλιση της ασφαλούς τροφοδοσίας της ενεργειακής αγοράς με ποιοτικά προϊόντα σε 

προσιτές τιμές, την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και την ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας. Τα τελευταία χρόνια δημιουργείται μια μικρή ερευνητική κοινότητα 

με δραστηριότητα στο τομέα της ενέργειας, με συμμετοχή τόσο σε εγχώρια, όσο και σε 

διεθνή προγράμματα και δίκτυα (7οΠΠ FPs, ΔΕΣΜΗ ΙΠΕ, INTERREG, IntelligentEnergy – 

Europe κα). 

Ο τομέας της ενέργειας μπορεί να αποτελέσει έναν ακρογωνιαίο λίθο για την 

ανάπτυξη της Κύπρου. Με βάση τα εν δυνάμει περιουσιακά στοιχεία της Κύπρου η 

ενέργεια μπορεί να αναδειχθεί σε έναν καινοτόμο παραγωγικό τομέα. Άλλωστε, ο τομέας 

αυτός από την φύση του είναι άμεσα συνδεδεμένος με τους τομείς της αριστείας, ενώ 

διακλαδώνεται με ένα πολύ καλά ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών έρευνας, τεχνολογίας και 

ανάπτυξης. 
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3.5 Εισαγωγή στην κατανάλωση ενεργείας 

 

Κατά τη δεκαετία 1999-2009 η τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε με μέσο 

ετήσιο ρυθμό 2,2%. 

 

Εικόνα Γ1: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας 1999-2009. 

 

Το ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου όπως διαμορφώθηκε το 2013 

συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

 Η ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας  ήταν 1,64 εκατ. ΤΙΠ. 

 Η τελική κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 1,6 εκατ. ΤΙΠ. 

 Παρατηρήθηκε αύξηση  ης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 11,3% 

σε σχέση με το 2012. 

 Ο κλάδος των μεταφορών είναι ο σημαντικότερος τομέας ζήτησης ενέργειας 

(με 38.5% στις οδικές μεταφορές και 15.1% στις αερομεταφορές). 

 H ζήτηση ενέργειας για οικιακό τομέα (Θέρμανση) διαμορφώθηκε στο 18,4% 

κινούμενη στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2012. 
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Η Αρχή Ηλεκτρισμού της Κύπρου αποτελεί, επί του παρόντος, τον 

μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, διαθέτοντας τρεις 

ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος 

1,387.5MW. 

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ενέργειας της Κύπρου η ενεργειακή πολιτική της 

Κύπρου είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("στόχους 

20-20-20" της ΕΕ) με κύριους άξονες την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην 

αγορά, στη διασφάλιση προμήθειας της ενέργειας και την ικανοποίηση των 

ενεργειακών αναγκών της χώρας με όσο το δυνατό μικρότερη επιβάρυνση στην 

οικονομία και στο περιβάλλον. Η εφαρμογή των πιο πάνω υλοποιείται μέσω: 

 Της ελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 

τερματίζοντας το μονοπωλιακό καθεστώς της ΑΗΚ στην παραγωγή και 

προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ανοίγοντας περίπου το 65% στον 

ελεύθερο ανταγωνισμό. 

 Της ελευθεροποίησης της αγοράς πετρελαιοειδών με κατάργηση του 

συστήματος ελέγχου τιμών και των σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ των 

διαφόρων καυσίμων, διαμόρφωση των τιμών με βάση τους κανόνες της 

ελεύθερης αγοράς και την προσαρμογή της φορολογίας. 

 Της δημιουργίας τερματικών αποθήκευσης στρατηγικών και λειτουργικών 

αποθεμάτων πετρελαιοειδών. Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Κύπρου για 

διατήρηση ενεργειακών αποθεμάτων ασφαλείας για 90 ημέρες και η ανάγκη 

για απομάκρυνση των εγκαταστάσεων εισαγωγής και αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών στην Λάρνακα, για περιβαλλοντικούς λόγους, οδήγησε την 

Κυβέρνηση στην απόφαση για δημιουργία τερματικού υποδοχής και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην περιοχή του Βασιλικού. Το τερματικό θα 

περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αποθήκευσης λειτουργικών αποθεμάτων και 

αποθεμάτων ασφαλείας πετρελαιοειδών, καθώς και εγκαταστάσεις για χρήση 

του ως διαμετακομιστικού σταθμού εμπορίας πετρελαιοειδών. 
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 Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των εγχώριων πόρων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

προώθηση των ΑΠΕ η Κύπρος είχε θέσει στόχους ηλεκτροπαραγωγής 6% μέχρι 

το 2014, 7,5% το 2016, 9,5% το 2018 και 13% το 2020 και 10% συμμετοχή των 

ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση των μεταφορών. Για την επίτευξη των παραπάνω 

μέχρι το 2020 αναμένεται να συμβάλουν συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από 

ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας 584MW που θα περιλαμβάνουν:300MW από 

αιολικά πάρκα, 192 MW από εμπορικά φωτοβολταϊκά, 17 MW από μονάδες 

βιομάζας/βιοαερίου και 75 MW από ένα ηλιοθερμικό σταθμό. 

 Της εφαρμογής προγραμμάτων ανάπτυξης και χρήσης τεχνολογιών 

εξοικονόμησης ενέργειας, εκμετάλλευσης των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση και 

της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

 Της προώθησης πετρελαιοειδών και άλλων μορφών ενέργειας φιλικότερων 

προς το περιβάλλον, όπως το φυσικό αέριο.  

Με βάση μελέτη επικαιροποίησης του σχεδίου που διεξήχθη υπό την 

εποπτεία της ΡΑΕΚ προωθήθηκε ανάπτυξη της παραγωγής από φωτοβολταϊκά 

νωρίτερα από ότι είχε προβλεφθεί  στο εθνικό σχέδιο με βάση την οποία 

επιδιώκεται η υλοποίηση το συντομότερο δυνατό των περίπου 82 MW που είχαν 

προβλεφθεί για την περίοδο 2012-2016. Οι εισηγήσεις μέσω νέων σχεδίων έχουν 

ως ακολούθως: 

 50 MW μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 27 MW οικιακά και εμπορικά που έχουν ήδη εξασφαλίσει άδειες 

 1,7 MW με συγκεκριμένη χορηγία για 20 χρόνια 

 Μέχρι 3 MW για μικρότερα κάτω των 7 kW με συγκεκριμένη χορηγία για 15 

χρόνια. 
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Το ποσοστό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη συνολική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο τέλος του 2011 ήταν στο 3,3%. Η συνολική 

εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ είναι 168,7 MW ως ακολούθως: 

 Βιομάζα, 8,6 MW 

 Φωτοβολταϊκά, 13,4 MW 

 Αιολικά, 146,7 MW 

Η ΡΑΕΚ εξέδωσε σειρά αποφάσεων: 

a) Επανεξέταση του Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού ώστε να καταστεί δυνατή 

η ένταξη της παραγωγής από ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρισμού. 

b) Ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα πλαίσια της ανταγωνιστικής 

αγοράς. Αποφασίστηκε η έκδοση αδειών σε ενδιαφερόμενους παραγωγούς 

ΑΠΕ, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν στα πλαίσια των Κανόνων 

Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

c) Πιλοτικό σχέδιο συμψηφισμού μετρήσεων για οικιακούς καταναλωτές με 

διείσδυση φωτοβολτα κών συστημάτων μικρού μεγέθους. 

d) Πιλοτικό σχέδιο αυτοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά για εμπορικούς και 

βιομηχανικούς καταναλωτές.     

 

3.6 Ε&Α στον τομέα της Ενέργειας της Κύπρου 

 

Στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της ασφάλειας του ενεργειακού 

εφοδιασμού, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας καθώς και στη θωράκιση 

του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας, τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή 

Δημοκρατία, αναπτύσσει συστηματικά δράσεις έρευνας, αξιολόγησης και 

αξιοποίησης του ορυκτού ενεργειακού δυναμικού που πιθανόν να βρίσκεται εντός 

της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της. Κατά την χρονική περίοδο 2006-2009 το 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με τη Νορβηγική 
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εταιρεία PGS, πραγματοποίησε μια σειρά από σεισμικές έρευνες στη θαλάσσια 

περιοχή της Κύπρου, όπου συνολικά συλλέχθηκαν 19.000 χιλιόμετρα δισδιάστατων 

σεισμικών δεδομένων και 659 τετραγωνικά χιλιόμετρα τρισδιάστατων σεισμικών 

δεδομένων. Η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων από το Οικόπεδο 12 

στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου έγινε το 2011 από την Nobleenergy, 

Inc. Στη γεώτρηση Κύπρος Α-1 φαίνονται ποσότητες  μεταξύ 5 και 8 

τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, με στατικό μέσο όρο 7 τρισεκατομμύρια κυβικά 

πόδια (tfc). Από 11 Φεβρουαρίου μέχρι 11 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε ο 2ος 

γύρος Αδειοδοτήσεων για τα υπόλοιπα Οικόπεδα (1-11 και 13), με 15 εταιρείες και 

συνεταιρισμούς από 33 χώρες να δηλώνουν ενδιαφέρον. 

Η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ εποικοδομητικό και πολύ 

ενδιαφέροντα ρόλο για την Ευρώπη ως μια πηγή φυσικού αερίου.  Η Κύπρος έχει 

μια πολύ πλεονεκτική θέση κοντά σε σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου και 

τόνισε την ανάγκη σωστής διαχείρισης αυτών των φυσικών πόρων. Το ενεργειακό 

κέντρο στο Βασιλικό συμβάλει στην ασφαλή και βιώσιμη ενεργειακή τροφοδοσία 

της χώρας, στην απελευθερωμένη αγορά πετρελαιοειδών και στην επίτευξη υγιούς 

ανταγωνισμού και καλύτερου ελέγχου στον καθορισμό τιμών των καυσίμων. Επίσης 

συστάθηκε το 2007 η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού αερίου (ΔΕΦΑ) με στόχο να 

αγοράζει, εισάγει, αποκτά, χρησιμοποιεί πωλεί, διανέμει το φυσικό αέριο, καθώς 

και να διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου. Η 

εκμετάλλευση του ΦΑ στο Ισραήλ όσο και των κοιτασμάτων της Κύπρου σχεδιάζεται 

με 2 τρόπους:  

Α) μέσω μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο, κόστους 10 

δις δολαρίων. 

Β) μέσω αγωγού μεταφοράς αερίου προς της Ευρώπη μέσω των χωρών της 

Μέσης Ανατολής (Νότιος-Βόρειος Ενεργειακός Διάδρομος) 

Η ΔΕΦΑ έχει προγραμματίσει και δρομολογήσει εργασίες για ανάπτυξη του 

δικτύου Μεταφοράς και Διανομής ΦΑ. Αυτό αποτελείται αρχικά από 3 σωληνώσεις 
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και η προεργασία ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Για την ηλεκτροπαραγωγή με ΦΑ θα 

γίνει εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 

αποτελούνται από αεριοστροβίλους συνδυασμένου κύκλου (CCGT) με φυσικό 

καύσιμο ΦΑ/ντίζελ. 

Τροχοπέδη στην ανάπτυξη των εφαρμογών γεωθερμικών στην Κύπρο 

αποτελεί κατά βάση η έλλειψη τεχνογνωσίας και πεπειραμένων εταιρειών στον 

τομέα, οι οποίες θα πείσουν τον κατασκευαστικό τομέα ότι προτείνουν αξιόπιστες 

λύσεις. Επιπλέον, αποτρεπτικό παράγοντα αποτελεί το υψηλό κόστος αρχικής 

επένδυσης. Οι γεωθερμικές αντλίες επιχορηγούνται βάση του «Σχεδίου Χορηγιών 

για εξοικονόμηση ενέργειας 2009-2013»  του υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού (αναθεωρημένο Σχέδιο Ιούλιος 2010). Για φυσικά πρόσωπα δίνεται 

επιχορήγηση ύψους 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού με μέγιστο ποσό 

20.000€ με τη χρήση της γεωθερμίας, δεν απαιτείται κατανάλωση ορυκτών 

καυσίμων. Το περιβαλλοντικό όφελος από τη χρήση ΓΑΘ προκύπτει από την 

εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. Τα γεωθερμικά συστήματα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον από 

τα συμβατικά συστήματα. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα προέρχεται από την 

οικονομία στη λειτουργία των γεωθερμικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εμφανίζουν 

μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης από όλα τα άλλα συστήματα, λειτουργώντας 

καλύτερα ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες (οικονομίες στο κόστος 

λειτουργίας από 55% έως 65% σε σχέση με τα συμβατικά).  

Ο τομέας της ενέργειας στην Κύπρο υφίσταται θεμελιώδεις αλλαγές που 

αφορούν τη δομή και την οργάνωση του, το θεσμικό του πλαίσιο και τη 

διαφοροποίηση του ενεργειακού του μείγματος (energy mix). Σε μια προσπάθεια να 

ανοίξει η αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε νέους συμμετέχοντες, 

η Ρυθμιστική Αρχή πρότεινε το μοντέλο ηλεκτρισμού με την ονομασία Net- Pool, με 

τον Ιούνιο του 2016 να έχει τεθεί ως ορόσημο για την εμπορική λειτουργία του.  
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Το κεφαλαιακό κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει μειωθεί 

περισσότερο από 40% τα τελευταία δύο χρόνια και είναι πλέον σε θέση να 

ανταγωνιστούν με επιτυχία με συμβατικές γεννήτριες καυσίμου, χωρίς καμία 

κυβερνητική υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ενέργειας, η Ρυθμιστική 

Αρχή και ο Διαχειριστής, συνεργάζονται στενά και βρίσκονται επί του παρόντος στη 

διαδικασία της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη ρύθμιση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ανεξαρτησία, 

η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των δύο αυτών Οργανισμών. Η Κύπρος 

πρωτοπορεί στην Ε.Ε στον τομέα των φωτοβολταϊκώνμε σχεδόν 1m2 εγκατεστημένη 

ισχύ ηλιακού συλλέκτη ανά κάτοικο. Μέχρι το τέλος του 2011 έχουν εγκατασταθεί 

και λειτουργούν 797 φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 150 kW με συνολική 

εγκατεστημένη ισχύ 9.329,35 kW και συνολική παραγωγή 10.231.727  kWh. Στον 

πιο κάτω πίνακα φαίνεται η κατάσταση των αιτήσεων/αδειών Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων μέχρι σήμερα: 

 

Πίνακας Γ1: Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. 

 

 

Η ανάπτυξη και διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται σε συνεργασία 

με το Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που αναπτύσσει έναν 

οδικό χάρτη για  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο οδικός χάρτης θα βοηθήσει την 

κυβέρνηση στον καθορισμό της βέλτιστης διείσδυσης τους για την παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στη διαπίστωση της τεχνικής και οικονομικής 

δυνατότητας  για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

τέτοιες πηγές. Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), θέτει στην Κυπριακή Δημοκρατία εθνικό υποχρεωτικό 

στόχο 13% ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση της χώρας μέχρι το 2020. 

Πρόσθετα με τον πιο πάνω στόχο, ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές κάθε κράτους μέλους πρέπει μέχρι το 2020, 

να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκεται ψηλά στις 

προτεραιότητες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα από τα 

σημαντικότερα μέτρα προώθησης των ΑΠΕ είναι τα Σχέδια παροχής οικονομικών 

κινήτρων για ενθάρρυνση τέτοιων επενδύσεων που λειτουργούν από το 2004. Προς 

το σκοπό αυτό από το Φεβρουάριο του 2004 μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 

παραχωρήθηκαν υπό μορφή χορηγίας ή/και επιδότησης γύρω στα €79.3 εκατ. σε 

πέραν των 46100 δικαιούχων. 

Τα μέτρα και οι πολιτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας φαίνεται να ξεκίνησαν 

να αποδίδουν καρπούς αφού με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού της Οδηγίας 

2009/28/ΕΚ και την ονομαστική παρέκκλιση της Κύπρου για ανώτατο όριο της 

κατανάλωσης στις αερομεταφορές, η Κυπριακή Δημοκρατία με μερίδιο 5,85% ΑΠΕ 

στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2010 έχει ξεπεράσει την 

ενδεικτική ενδιάμεση πορεία για την περίοδο 2011-2012 η οποία είχε καθοριστεί 

στο 4,92% και βρίσκεται πολύ κοντά στην υλοποίηση της ενδεικτικής πορείας για 

την περίοδο 2013-2014. Πρόσθετα, με μερίδιο ΑΠΕ 2% στην ακαθάριστη 

κατανάλωση των μεταφορών για το 2010, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει σχεδόν 

πετύχει τον ενδεικτικό στόχο για 2,2% μερίδιο ΑΠΕ. Το μερίδιο των ΑΠΕ στην 

ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρισμού το 2010 ήταν 1,4%. 

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι εξελίξεις σχετικά με την οικονομική 

εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Αφροδίτης στο τεμάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ, 

ενώ γεώτρηση πραγματοποιείται στο τεμάχιο 9 και θα ακολουθήσουν στα τεμάχια 2 

και 3. 
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Η ΑΗΚ από το 2009 μελετά την ανάπτυξη Ηλιακού Θερμικού Σταθμού, 

ισχύος 50 MW στην περιοχή Ακρωτηρίου στη Λεμεσό.  

To 2009 υπογράφηκε σύμβαση επιδότησης της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από το πρώτο αιολικό πάρκο δυναμικότητας 82MW (Ορείτες), ενώ 

επίσης άλλες 2 συμβάσεις δυναμικότητας 51,5 MW υπογράφηκαν εντός του 2010. Η 

συνεισφορά της αιολικής ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

ξεπέρασε το 3,3 % το 2011. Το 2011 ξεκίνησαν τα κατασκευαστικά έργα για άλλα 4 

αιολικά πάρκα. Τα 3 από αυτά βρίσκονται στην επαρχία Λάρνακας και το ένα στην 

επαρχία Λευκωσίας. Ολοκληρώθηκε η λειτουργία 51,5 MW το 2011 και άλλων 13,2 

MW το 2012. 

Σήμερα λειτουργούν 9 μονάδες παραγωγής βιοαερίου από υγρά απόβλητα 

χοιροστασίων συνολικής δυναμικότητας 4,4MW εκ των οποίων τα 3,55MW είναι 

ενωμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τη μελέτη εκτίμησης 

του εθνικού δυναμικού βιομάζας, η Κύπρος, ως νησιωτική-μεσογειακή χώρα, δεν 

παρουσιάζει ισχυρό δυναμικό που θα επιτρέπει την αποφασιστική συμμετοχή της 

βιομάζας στο ενεργειακό σύστημα, όπως συμβαίνει με χώρες της κεντρικής και 

βόρειας Ευρώπης (απουσία δασικής βιομάζας, ξηροθερμικές συνθήκες, υδατικό 

πρόβλημα). 

Η χρήση βιοκαυσίμων και η ανάπτυξη της γεωθερμίας αποτελούν δύο ακόμη 

σημαντικές ενεργειακές λύσεις για την Κύπρο. Σε συνεργασία με το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου διεξάγεται μελέτη γεωτεχνικής χαρτογράφησης της Κύπρου. 

Κύριος στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση της δομής του εδάφους και ο 

καθορισμός των γεωθερμικών παραμέτρων των στρωμάτων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται αποδοτικότερος σχεδιασμός των γεωθερμικών συστημάτων για τον 

κλιματισμό των κτιρίων και να μελετηθούν συστήματα αποθήκευσης θερμικής 

ενέργειας στο έδαφος. 

Προς την κατεύθυνση εκμετάλλευσης της βιομάζας στην Κύπρο υιοθέτησαν 

το «σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους 
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υγειονομικής ταφής απορριμμάτων». Η πρώτη μονάδα ισχύος 250 kW συνδέθηκε 

με το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στις 10/12/2007. Το 2011 

υποβλήθηκαν 7 νέες αιτήσεις για την παραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση 

βιοαερίου/βιομάζας συνολικής ισχύος 22,4 MWe και η ΡΑΕΚ χορήγησε 5 νέες 

άδειες συνολικής ισχύος 7,9 MWe. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού από 

μονάδες Βιομάζας/ Βιοαερίου που έχει διοχετευτεί στο δίκτυο της Αρχής 

Ηλεκτρισμού της Κύπρου κατά το 2011 αυξήθηκε κατά 60% περίπου σε σχέση με το 

2010 και ανήλθε στις 39.700 MWh. Τα οφέλη από χρήση βιομάζας στην Κύπρο 

μπορεί να είναι πολύ σημαντικά, τόσο από ενεργειακής – οικονομικής άποψης όσο 

και από πλευράς προστασίας περιβάλλοντος. Η ενεργειακή αξιοποίηση της 

βιομάζας συμβάλει στη γενικότερη ανάπτυξη του αγροτικού και αγρο-βιομηχανικού 

τομέα και στην τόνωση του αγροτικού εισοδήματος. Για να γίνει συστηματική η 

εκμετάλλευση του πλούσιου δυναμικού της βιομάζας στην Κύπρο, χρειάζεται να 

καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες καθώς και να αυξηθούν οι επιδοτήσεις. 

 

3.7 Ενεργειακή κρίση 11ης Ιουλίου και μέτρα για την αντιμετώπισή της 
 

Το 2011 έγινε μια τεράστια ενεργειακή έκρηξη στην Κύπρο μετά την έκρηξη 

στο Μαρί. Η καταστροφή του Ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Βασιλικού είχε ως 

συνέπεια να εισέλθει η Κύπρος σε μια άνευ προηγουμένου Ενεργειακή Κρίση με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. Η συνολική παραγωγική ικανότητα ύψους 795 MW του 

σταθμού τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί 

μεγάλο μέρος του εξοπλισμού και των υποδομών. Τα μέτρα αντιμετώπισης της 

ενεργειακής κρίσης της Κύπρου περιλάμβαναν:  

- Η ΑΗΚ έθεσε σε λειτουργία όλη τη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα που 

ανερχόταν σε 685 MW από τα οποία 460 στο σταθμό Δεκέλειας και 225 στο 

σταθμό Μονής. 
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- Η ΑΗΚ ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία Energy International 

Incorporation, Miami, USA, για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 

για 6 μήνες μονάδων παραγωγής συνολικής ικανότητας 95 MW στο σταθμό 

Μονής. 

- Η ΑΗΚ συμφώνησε με τις εταιρείες Damco Energy SA and Terna Overseas Ltd 

που αφορούσε την παραχώρηση από την Ελλάδα για την προμήθεια, 

λειτουργία και συντήρηση για 6 μήνες των μονάδων παραγωγής συνολικής 

ικανότητας 71,6 MW.  

Το συνολικό κόστος αποκατάστασης του σταθμού εκτιμάται στα 220 εκ. 

ευρώ.  

Η ΡΑΕΚ λόγω της κατάστασης έκτακτης ενεργειακής κρίσης μετά την 11 

Ιουλίου 2011 αποφάσισε η τιμή αγοράς από την ΑΗΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ΑΠΕ, θα παραμείνει σταθερή όπως αυτή ίσχυε στις 11 Ιουλίου 2011. 

Θα ισχύουν δηλαδή οι παρακάτω τιμές: 

 

Πίνακας Γ2: Τιμή αγοράς από ΑΗΚ της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, όπως διαμορφώθηκε 

μετά την ενεργειακή κρίση του 2011 (Πηγή: ΡΑΕΚ). 

 

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής τερματίστηκε με νέα απόφαση της ΡΑΕΚ στις 

31/12/2012. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
 

4.1 Διαμόρφωση των ερωτηματολογίων 
 

Για την τελική διαμόρφωση των δηλώσεων ζητήθηκε η άποψη 

αντιπροσωπευτικών τοπικών φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα καθώς 

και ιδιωτών, με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων. 

Σκοπός των ερωτηματολογίων αυτών είναι να αξιολογηθούν από τους 

ανωτέρω φορείς και ιδιώτες τα προτεινόμενα σενάρια και να ζητηθεί η άποψή τους 

για τη δήλωση που θεωρούν ως το πλέον σημαντική για την Περιφέρεια Κύπρου, 

καθώς και μια σειρά άλλα θέματα όπως: 

 Ο βασικός στόχος της έρευνας των Δελφών ήταν να αποκτηθούν 

πληροφορίες σχετικά με τη χρονική στιγμή της εμφάνισης της συγκεκριμένης 

δήλωσης – πρότασης (statement). Λόγω του ότι το χρονοδιάγραμμα του 

έργου καθορίστηκε έως το έτος 2035, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν το χρονικό διάστημα εμφάνισης στα ακόλουθα τέσσερα 

διαστήματα: 

- Πριν 2016,  

- Μεταξύ 2016-2025  

- Μεταξύ 2026-2035  

- Μετά 2035. 

 Οι συμμετέχοντες της μεθοδολογίας των Δελφών κλήθηκαν επίσης να 

αξιολογήσουν το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης για κάθε δήλωση. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας στη συνέχεια σταθμίστηκαν χρησιμοποιώντας τις 
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βαρύτητες που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες 

εμπειρογνωμοσύνης και οι αντίστοιχες βαρύτητες είναι οι ακόλουθες: 

- Είμαι εμπειρογνώμων, 4 

- Το γνωρίζω καλά,  3 

- Το γνωρίζω λίγο,  2 

- Δεν το γνωρίζω καθόλου, 1 

 Η ανάλυση των δηλώσεων των Δελφών συνεχίστηκε υπό το πρίσμα δύο 

στοιχειωδών ερωτήσεων: 

- Ποιος είναι ο  πιθανός χρόνος υλοποίησης της κάθε δήλωσης? 

- Ποια είναι η πιθανότητα – δυνατότητα πραγματοποίησής της στην περίοδο 

που καλύπτει η ΤΠΔ? 

 Μετά το δεύτερο γύρο των Δελφών αξιολογήθηκε ένας μέσος χρόνος 

εμφάνισης των συγκεκριμένων δηλώσεων. Για το σκοπό αυτό, δύο 

στατιστικά μέτρα εφαρμόστηκαν: η διάμεσος και η μέση τιμή. 

 Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν κάθε δήλωση όσον 

αφορά τις επιπτώσεις της στα ακόλουθα πέντε ζητήματα: 

- Αύξηση ΑΕΠ  

- Περιβάλλον  

- Ποιότητα ζωής στην Κύπρο  

- Αύξηση αριθμού καινοτόμων επιχειρήσεων 

Οι εμπειρογνώμονες μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα στις ακόλουθες 

κατηγορίες:  

- Πολύ θετικές (ΠΘ)  

- Θετικές (Θ)  

- Ουδέτερες (Ο) 

- Αρνητικές (Α) 
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 Προκειμένου να επιτευχθεί μια σύνθετη πληροφόρηση για τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό της στρατηγικής, μια πρόσθετη επικουρική 

ερώτηση σχετικά με τη δράση που απαιτείται για την εμφάνιση των 

δηλώσεων προστέθηκε. Οι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να αναφέρουν ποιες 

από τις ακόλουθες ενέργειες θα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 

της κάθε δήλωσης Δελφών στο μέλλον: 

- Αύξηση βασικής Ε&Α  

- Δημοσιονομικά Μέτρα  

- Κανονιστικά Μέτρα  

- Επιδότηση (π.χ.  ΕΣΠΑ 2014 – 2020, κλπ)  

- Άλλη 

 

4.2 Δομή των ερωτηματολογίων 
 

Η σύνταξη των ερωτηματολογίων βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια: 

 Να είναι όσο το δυνατό περισσότερο εύληπτα και κατανοητά από τον 

ερωτώμενο. 

 Να αναφέρονται σε όλους τους τομείς του κλάδου υπό μελέτη. 

 Να είναι εύκολη η επεξεργασία τους και η ποσοτικοποίηση των στοιχείων – 

απαντήσεων. 

Το ερωτηματολόγιο της ΤΠΔ, όπως φαίνεται στο Παράρτημα, περιελάβανε 

την κάθε δήλωση χωριστά, με τις ερωτήσεις που ήταν ίδιες για όλες τις δηλώσεις 

αλλά έπρεπε να απαντηθούν για κάθε δήλωση χωριστά. Το ερωτηματολόγιο, 

διανεμήθηκε σε επιλεγμένο δείγμα που κάλυπτε όλο το φάσμα της Τριπλής Έλικας 

στον υπό εξέταση τομέα της Κύπρου (δείτε επόμενη παράγραφο). 

Η όλη διαδικασία υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα, καθώς εκτός 

από την περίπλοκη φύση της ΤΠΔ, αποτελούσε και την πρώτη φορά που 

υλοποιήθηκε η άσκηση για την Κύπρο. 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 

 

 
 

 

 
62 

 
 

 

 

4.3  Διαδικασία αποστολής – συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 
 

Η έρευνα των Δελφών διεξήχθη σε δύο γύρους, μέσω του Διαδικτύου, 

μεταξύ των εμπειρογνωμόνων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές οντότητες του 

τομέα της ενέργειας ή μονάδες που ασχολούνται άμεσα στον τομέα επίλυσης 

προβλημάτων που σχετίζονται με την ενέργεια. Για να αποκτήσουμε ένα εξαιρετικά 

ισορροπημένο δείγμα, το εποπτικό συμβούλιο της άσκησης προσπάθησε να 

εξασφαλίσει υψηλή ποικιλότητα των ερωτηθέντων όσον αφορά το πεδίο της 

τεχνογνωσίας, το θεσμικό πλαίσιο καθώς και την ομοιογένεια του πληθυσμού. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε επιλεγμένο 

δείγμα που κάλυπτε όλο το φάσμα της Τριπλής Έλικας στον υπό εξέταση τομέα της 

Κύπρου. Ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων που επιλέχθηκαν για τον τομέα της 

ενέργειας ήταν 12. Ο αριθμός των μελών της ομάδας εμπειρογνωμόνων δεν είναι 

σαφώς καθορισμένος. Όταν η ομάδα είναι ομοιογενής, δηλαδή περιλαμβάνει 

άτομα που ανήκουν στην ίδια επαγγελματική κατηγορία, τότε έως 15 άτομα 

συνήθως θεωρούνται ικανοποιητικός αριθμός 
[5]

 . 

Για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων δημιουργήθηκε ειδικό 

πρόγραμμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων. 

Η ροή των απεσταλθέντων και παραληφθέντων ερωτηματολογίων 

απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί : 
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Πίνακας Γ3: Απεσταλθέντα ερωτηματολόγια. 

Α/Α ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΠΕΣΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 8 3 11 

2 ΛΕΜΕΣΟΣ 1 - 1 

3 ΛΑΡΝΑΚΑ - - - 

4 ΠΑΦΟΣ - - - 

5 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - - - 

 ΣΥΝΟΛΟ 9 3 12 

 

Οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα 

ανταποκρίθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

(75%),  σε σύγκριση με τους φορείς του ιδιωτικού τομέα και τους ιδιώτες (25%). 

Σε επίπεδο επαρχιών η μεγαλύτερη ανταπόκριση (παραληφθέντα / 

αποσταλθέντα ερωτηματολόγια) υπήρξε από τη Λευκωσία. Η συγκέντρωση αυτή 

κρίνεται ως απολύτως λογική δεδομένου ότι στην επαρχία της Λευκωσίας 

βρίσκονται συγκεντρωμένες οι περισσότερες ερευνητικές δομές του νησιού. 

Κατόπιν η ΤΠΔ προχώρησε στην υλοποίηση του Β γύρου με την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του Α γύρου. Στη συνέχεια έγινε και πάλι αποστολή του 

ερωτηματολογίου, το οποίο συμπεριελάμβανε και τα αποτελέσματα του Α γύρου, 

με γράφημα δίπλα από κάθε δήλωση που απαντήθηκε. 

Μια πρώτη δυνατότητα συζήτησης των αποτελεσμάτων του Α γύρου δόθηκε 

σε όσους συμμετείχαν στην πρώτη ημερίδα του προγράμματος στις 9 Ιουνίου 2015. 

Η ημερίδα ξεκίνησε με μια εισαγωγή στην Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση από 
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εκπρόσωπο της εταιρείας RTD TALOS, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι σκοποί 

που προκύπτουν μέσα από το Έργο καθώς επίσης και οι Δράσεις από τις οποίες 

διέπεται η υλοποίηση του. 

Η ημερίδα συνεχίστηκε με την παρουσίαση του Καθηγητή Ι. Λ. Μπακούρου 

με θέμα το ρόλο της Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης ως μοχλού της 

Περιφερειακής και Εθνικής Ανάπτυξης. Σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο η 

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στοχεύει στην παροχή πληροφοριών που 

μπορούν να ενισχύσουν το σχεδιασμό στρατηγικών και πολίτικων. Ο καθηγητής 

εστίασε στο σημαντικό ρόλο της ΤΠΔ δεδομένου ότι οι γνώσεις για τις εξελίξεις που 

μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον βρίσκονται ευρέως διασπαρμένες στις 

κοινωνίες, με αποτέλεσμα κανένας οργανισμός να μη διαθέτει το σύνολο των 

σχετικών γνώσεων. Η Προοπτική Διερεύνηση σε περιφερειακό-εθνικό επίπεδο δίνει 

έμφαση στη δικτύωση ως μέσο πρόσβασης στις γνώσεις αυτές και στοχεύει στην 

προαγωγή της συμμέτοχης μεγαλύτερης μερίδας του πληθυσμού ή των βασικών 

φορέων του στη δημιουργία οραμάτων και στην κινητοποίηση συλλογικών 

στρατηγικών δράσεων.  

Ακολούθως έγινε παρουσίαση από τη συνεργάτιδα του έργου Δρ. Ελπίδα 

Σαμαρά της Μεθόδου Έρευνας Delphi, η οποία έχει επιλεγεί για την συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων και στηρίζεται σε ποσοτικές αναλύσεις. Έγινε ιδιαίτερη 

αναφορά στο λόγο επιλογής της εν λόγω μεθοδολογίας, καθώς αποτελεί μια από τις 

δέκα πιο συχνές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, για 

την εκπόνηση μια μελέτης τεχνολογικής προοπτικής διεύρυνσης. Τονίστηκε στους 

εμπειρογνώμονες πως η διαδικασία της μεθόδου θα υλοποιηθεί σε 2 

επαναληπτικούς γύρους ερωτηματολογίων και θα ολοκληρωθεί με την ποσοτική 

ανάλυση των δεδομένων του δεύτερου γύρου.  

Επιπλέον, η κα. Σαμαρά παρουσίασε εν συντομία και τα πρώτα 

αποτελέσματα από τον 1ο γύρο του ερωτηματολογίου της μεθόδου Delphi, ώστε να 

ενημερωθούν οι εμπειρογνώμονες σχετικά με το τρόπο και τα δεδομένα 
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ανατροφοδότησης που θα πάρουν προκειμένου να διαμορφώσουν εκ νέου άποψη 

ή να εμείνουν στην αρχική τους τοποθέτηση στη δεύτερη φάση.   

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων υπήρξαν παρεμβάσεις από τους 

συμμετέχοντες στην Ημερίδα. Σημειώνεται ότι σε αυτήν συμμετείχαν τριάντα οκτώ 

(38) άτομα.  

Κατά κύριο λόγο, οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων είχαν ως βασικό 

σημείο αιχμής, τι από τα όσα αναφέρονται στα ερωτηματολόγια είναι εφικτό και 

πρέπει να γίνει, και όχι το τι οι εμπειρογνώμονες / συμμετέχοντες προσωπικά 

θέλουν και πιστεύουν. Έγινε ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι η δημιουργία 

πλατφόρμας για την καθημερινή καταχώρηση δεδομένων που θα αποτελέσει και το 

μηχανισμό άσκησης θετικής πίεσης για τη δημιουργία πολιτικών δεν αναμένεται να 

αλλάξει τα δεδομένα καθώς υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που το 

επηρεάζουν αυτό. Τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει ανάπτυξη για τους τομείς που 

έχουν προαναφερθεί, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τον τομέα της Υγείας και την 

επιβαλλόμενη πλέον υιοθέτηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη δημιουργία 

δομών στο χώρο της ιατρικής  που να στηρίζονται στο ‘e-Health’ (ηλεκτρονική 

υγεία).  

Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων στις 

Ομάδες Εργασίας για τις οποίες είχαν εκ των προτέρων αξιολογηθεί ως οι αρμόδιοι 

φορείς για να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος. Έγινε ανταλλαγή 

απόψεων στις διάφορες θεματικές και δόθηκαν εισηγήσεις από τους 

εμπειρογνώμονες / συμμετέχοντες τόσο για τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

όσο για τις πρακτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν για τη δημιουργία μοχλού 

πίεσης για την άσκηση πολιτικών.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε εκτεταμένη μορφή τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης της άσκησης ΤΠΔ για τον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο. 
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4.4 Β’ Μέρος ερωτηματολογίων : Ανάλυση απαντήσεων 
 

4.4.1 Ανάλυση δηλώσεων 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της κάθε δήλωσης χωριστά, ενώ τα 

γραφήματα με την απεικόνιση των αποτελεσμάτων όλων των δηλώσεων 

περιέχονται στο Παράρτημα Β που επισυνάπτεται. 

 

Δήλωση 1: Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση επανεξέτασης του Μοντέλου Αγοράς 

Ηλεκτρισμού ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη της παραγωγής από ΑΠΕ στην 

αγορά ηλεκτρισμού. 

 

Το θέμα της δήλωσης ήταν αρκετά καλά γνωστό στους περισσότερους 

εμπειρογνώμονες, οι οποίοι στη μεγαλύτερη πλειοψηφία δήλωσαν πως θα πρέπει 

να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας.  

Σε μεγάλο βαθμό αναγνωρίζουν τη σημασία της δήλωσης για την αύξηση 

του ΑΕΠ και για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, ενώ για την υλοποίησή της 

απαιτούνται όλες οι προτεινόμενες δράσεις του ερωτηματολογίου με μεγαλύτερη 

εστίαση στην αύξηση της χρηματοδότησης για Ε&Α. 

 

Δήλωση 2: Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση ένταξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 

πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς. Αποφασίστηκε η έκδοση αδειών σε 

ενδιαφερόμενους παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν στα 

πλαίσια των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

 

Και στη δήλωση αυτή η πλειοψηφία των συμμετεχόντων γνώριζε καλά το 

θέμα και τοποθέτησε την υλοποίηση του και εδώ την επόμενη δεκαετία, 

αντιλαμβανόμενη τα θετικά οφέλη στην αύξηση του ΑΕΠ, στη βελτίωση του 
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περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωή στην Κύπρο. Όπως και στην 

προηγούμενη δήλωση για την υλοποίησή της απαιτούνται όλες οι προτεινόμενες 

ενέργειες με σημαντικότερη, τα κανονιστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

 

Δήλωση 3: Φωτοβολταϊκά - Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση  πιλοτικού σχεδίου 

συμψηφισμού μετρήσεων για οικιακούς καταναλωτές με διείσδυση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρού μεγέθους 

 

Στη δήλωση αυτή παρουσιάζεται μια σημαντική γνώση του θέματος, ενώ 

είναι και μία από τις δηλώσεις, με την πλειοψηφία όσον αφορά τον ορίζοντα 

υλοποίησης να εντοπίζεται στον άμεσο ορίζοντα (πριν το 2016). Αυτονόητα, οι 

μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις εντοπίζονται στο περιβάλλον και στην ποιότητα 

ζωής στην Κύπρο, ενώ πολύ αυξημένα είναι και τα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ. Στην 

παρούσα δήλωση εκτός από όλες τις δράσεις που απαιτούνται υπάρχει σημαντική 

πλειοψηφία στη δράση των επιδοτήσεων, π.χ μέσω ΕΣΠΑ. 

 

Δήλωση 4: Φωτοβολταϊκά: Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση  Πιλοτικού σχεδίου 

αυτοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά για εμπορικούς και βιομηχανικούς 

καταναλωτές 

 

Το αυξημένο ποσοστό σε εμπειρογνώμονες της δήλωσης αυτής εκτιμά πως 

είναι άμεσα υλοποιήσιμη (πριν 2016), με θετικές επιδράσεις στην αύξηση του ΑΕΠ 

και του περιβάλλοντος. Για την υλοποίησή της και εδώ όπως και στην προηγούμενη 

δήλωση που αφορά το φωτοβολταϊκά υπάρχει σημαντική πλειοψηφία στη δράση 

των επιδοτήσεων, π.χ μέσω ΕΣΠΑ. 

 

 

 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 

 

 
 

 

 
68 

 
 

Δήλωση 5: Υδρογονάνθρακες- Αξιοποίηση υδρογονανθράκων Οικοπέδων 1-13. 

 

Η δήλωση αυτή έχει αυξημένο ποσοστό καλή γνώσης, με ένα αξιόλογο 

ποσοστό να εκτιμά πως θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη δεκαετία (2016-2025). 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την υλοποίησή της, πολύ θετικό αποτέλεσμα 

εκτιμάται στην ασφάλεια παροχής ενέργειας. Για να καταστεί εφικτή η υλοποίησή 

της προτείνονται αρκετές δράσεις, με πρώτη τη λήψη κανονιστικών μέτρων, έπεται 

η αύξηση δαπανών σε Ε&Α και ακολουθεί η λήψη δημοσιονομικών μέτρων. 

 

Δήλωση 6: Φυσικό αέριο: Εργασίες για ανάπτυξη του δικτύου Μεταφοράς και 

Διανομής ΦΑ (σωληνώσεις). 

 

Σε αυτήν τη δήλωση οι ερωτηθέντες, που στην πλειοψηφία τους γνωρίζουν 

το θέμα καλά, εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι όσον αφορά το χρόνο υλοποίησή 

της για την επόμενη δεκαετία, ενώ σημειώνεται και ως μη αναμενόμενο το υψηλό 

ποσοστό εκείνων που εκτιμούν πως η υλοποίησή της θα έχει αρνητική επίδραση 

στην αύξηση του ΑΕΠ. Όσον αφορά τα μέτρα, προτείνεται η εφαρμογή όλων των 

προτεινόμενων δράσεων με την ίδια περίπου βαρύτητα. 

 

Δήλωση 7: Φυσικό αέριο: Για την ηλεκτροπαραγωγή με ΦΑ θα γίνει εγκατάσταση 

και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελούνται από 

αεριοστροβίλους συνδυασμένου κύκλου (CCGT) με φυσικό καύσιμο ΦΑ/ντίζελ. 

 

Όπως και στην προηγούμενη δήλωση που αφορά το φυσικό αέριο και εδώ 

εμφανίζεται ένα ασυνήθιστο ποσοστό που εκτιμά την αρνητική επίδραση της 

δήλωσης στην αύξηση του ΑΕΠ και την πολύ θετική από την άλλη πλευρά στην 

ασφάλεια παροχής ενέργειας.  Ομοίως με την προηγούμενη δήλωση, όλες οι 
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δράσεις εκτιμώνται ως προαπαιτούμενες σε περίπου ίδια ποσοστό για την 

υλοποίησή της. 

 

Δήλωση 8: Γεωθερμία: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη των εφαρμογών γεωθερμικών 

στην Κύπρο αποτελεί κατά βάση η έλλειψη τεχνογνωσίας και πεπειραμένων 

εταιρειών στον τομέα, οι οποίες θα πείσουν τον κατασκευαστικό τομέα ότι 

προτείνουν αξιόπιστες λύσεις, καθώς και το υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης. 

 

Η δήλωση αυτή παρουσιάζει μια ευρύτερη χρονική διασπορά, με ένα 

αξιόλογο ποσοστό (20%) να εκτιμά ότι δε θα συμβεί ποτέ. Όσον αφορά την 

υλοποίησή της, θετική εμφανίζεται η επίδραση της σε αύξηση του ΑΕΠ και 

περιβάλλον, ενώ ουδέτερη επίδραση γίνεται να έχει στην ποιότητας ζωής στην 

Κύπρο και στην ασφάλεια παροχής ενέργειας. Για να καταστεί τέλος εφικτή η 

υλοποίησή της προτείνονται αρκετές δράσεις από τους συμμετέχοντες, με πρώτη 

τις επιδοτήσεις (ΕΣΠΑ, κλτ), ενώ προτείνεται και ως άλλη δράση η βελτίωση της 

τεχνολογίας. 

 

Δήλωση 9: Γεωθερμία: Τα γεωθερμικά συστήματα είναι φιλικότερα προς το 

περιβάλλον από τα συμβατικά συστήματα (οικονομίες στο κόστος λειτουργίας 

από 55% έως 65% σε σχέση με τα συμβατικά). 

 

Ακριβώς όπως και στην προηγούμενη δήλωση που αφορά τη γεωθερμία και 

αυτή η  δήλωση παρουσιάζει μια ευρύτερη χρονική διασπορά, με ένα αξιόλογο 

ποσοστό (20%) να εκτιμά ότι δε θα συμβεί ποτέ. Όσον αφορά την υλοποίησή της, 

θετική εμφανίζεται η επίδραση της σε αύξηση του ΑΕΠ και περιβάλλον, ενώ 

ουδέτερη επίδραση γίνεται να έχει στην ποιότητας ζωής στην Κύπρο και στην 

ασφάλεια παροχής ενέργειας. Για να καταστεί τέλος εφικτή η υλοποίησή της 
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προτείνονται αρκετές δράσεις από τους συμμετέχοντες, με πρώτη τις επιδοτήσεις 

(ΕΣΠΑ, κλπ), ενώ προτείνεται και ως άλλη δράση η βελτίωση της τεχνολογίας. 

 

Δήλωση 10: Ηλεκτρική ενέργεια: Έγινε από 1-1/2009 ελευθεροποίηση της αγοράς 

ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου τερματίζοντας το μονοπωλιακό καθεστώς της 

ΑΗΚ στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ανοίγοντας περίπου 

το 65% στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Από 1/1/2014, θα υπάρξει πλήρης 

ελευθεροποίηση της Αγοράς και επιλεγέντες καταναλωτές θα είναι όλοι 

ανεξαιρέτως οι καταναλωτές. Απώτερος σκοπός της ελευθεροποίησης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές σε 

ανταγωνιστικές τιμές, με παράλληλη βελτίωση των παρεχόμενων προς αυτούς 

υπηρεσιών. 

 

Οι ερωτηθέντες γνωρίζουν καλά το θέμα και είναι αρκετά αισιόδοξοι για την 

υλοποίηση της δήλωσης στην επόμενη δεκαετία (2016-2025) με πολύ θετικές 

επιδράσεις στη αύξηση του ΑΕΠ, στην ποιότητα ζωής της Κύπρου και στην 

ασφάλεια παροχής ενέργειας και με ως μόνες προαπαιτούμενες δράσης για την 

υλοποίησή της , τη λήψη δημοσιονομικών και κανονιστικών μέτρων. 

 

Δήλωση 11: Ηλιοθερμικοί σταθμοί: Η ΑΗΚ από το 2009 μελετά την ανάπτυξη 

Ηλιακού Θερμικού Σταθμού, ισχύος 50 MW στην περιοχή Ακρωτηρίου στη 

Λεμεσό. 

 

Οι ερωτηθέντες ήταν πολύ καλοί γνώστες του θέματος και τοποθετούν την 

υλοποίησή του μεταξύ της επόμενης και της μεθεπόμενης δεκαετίας, με 

αναμενόμενα πολύ θετικά οφέλη για την αύξηση του ΑΕΠ και του περιβάλλοντος 

και θετικά για τη ποιότητα ζωής στη Κύπρο και την ασφάλεια παροχής ενέργειας. Η 

δήλωση απαιτεί περισσότερη κινητοποίηση σε όλες τις προτεινόμενες δράσεις. 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 

 

 
 

 

 
71 

 
 

 

Δήλωση 12: Αιολική Ενέργεια: Η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας στη συνολική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε το 3,3 % το 2011. Το 2011 ξεκίνησαν τα 

κατασκευαστικά έργα για άλλα 4 αιολικά πάρκα. 

 

Η δήλωση αυτή αποτελεί μια ακόμη δήλωση που εκτιμάται να συμβεί άμεσα 

(πριν το 2016) με πολύ θετικά αποτελέσματα στην αύξηση του ΑΕΠ και θετικά για τη 

ποιότητα ζωής στη Κύπρο, του περιβάλλοντος και την ασφάλεια παροχής ενέργειας. 

Η δήλωση απαιτεί περισσότερη κινητοποίηση σε όλες τις προτεινόμενες δράσεις. 

 

Δήλωση 13: Αιολική Ενέργεια: Η αυξημένη διείσδυση αιολικής 

ηλεκτροπαραγωγής στο Σύστημα – το 2013 να ανέρχεται η αιολική ισχύς σε 133,5 

MW – προκαλεί προβλήματα λειτουργικής διαχείρισης που αφορούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της ηλεκτροπαραγωγής των αιολικών Πάρκων στο Σημείο 

Σύνδεσης. Αυτά σχετίζονται με τη διακύμανση της παραγωγής, το ρυθμό 

μεταβολής της παραγόμενης ισχύος και τη διαχείριση της άεργου ισχύος. 

 

Όπως και στην προηγούμενη δήλωση που αφορά την αιολική ενέργεια έτσι 

και σε αυτήν εκτιμάται με απόλυτη ομοφωνία των καλών γνωστών του θέματος πως 

αυτή θα υλοποιηθεί πριν το 2016. Και εδώ εμφανίζονται θετικά οφέλη σε όλους 

τους προτεινόμενους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη πως απαιτούνται αρκετές 

δράσεις για να αυξηθεί η πιθανότητα υλοποίησης της δήλωσης. 

 

Δήλωση 14: Στόχοι 2020: Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση 

των ΑΠΕ η Κύπρος είχε θέσει στόχους ηλεκτροπαραγωγής 6% μέχρι το 2014, 7,5% 

το 2016, 9,5% το 2018 και 13% το 2020. 

 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 

 

 
 

 

 
72 

 
 

Η δήλωση αυτή παρουσιάζει ομοφωνία όσον αφορά το χρόνο υλοποίησης 

των στόχων που έχει θέσει η Κύπρος για το 2020 στην επόμενη δεκαετία. Τα οφέλη 

από την υλοποίησή της εκτιμώνται ως πολύ θετικά για την αύξηση του ΑΕΠ, για το 

περιβάλλον, για την ποιότητα ζωής στην Κύπρο και για την ασφάλεια παροχής 

ενέργειας, ενώ απαιτούνται αρκετές δράσεις με σημαντικότερη την αύξηση 

δαπανών για Ε&Α. 

 

Δήλωση 15: Στόχοι 2020: Αύξηση του ποσοστού  συμμετοχής των βιοκαυσίμων 

στον τομέα των μεταφορών 10%. 

 

Ακριβώς όπως και στην προηγούμενη δήλωση που αφορά τους στόχους 

2020 η δήλωση αυτή παρουσιάζει ομοφωνία όσον αφορά το χρόνο υλοποίησης των 

στόχων που έχει θέσει η Κύπρος για το 2020 στην επόμενη δεκαετία. Τα οφέλη από 

την υλοποίησή της εκτιμώνται ως πολύ θετικά για την αύξηση του ΑΕΠ, για το 

περιβάλλον, για την ποιότητα ζωής στην Κύπρο και για την ασφάλεια παροχής 

ενέργειας, ενώ απαιτούνται αρκετές δράσεις με σημαντικότερες την αύξηση 

δαπανών για Ε&Α και τη λήψη κανονιστικών μέτρων. 

 

Δήλωση 16: Αξιοποίηση Βιομάζας: Τα οφέλη από χρήση βιομάζας στην Κύπρο 

μπορεί να είναι πολύ σημαντικά, τόσο από ενεργειακής – οικονομικής άποψης 

όσο και από πλευράς προστασίας περιβάλλοντος. 

Η υλοποίηση της δήλωσης αυτής, το αντικείμενο της οποίας είναι αρκετά 

γνωστό, τοποθετείται στο άμεσο μέλλον (επόμενη δεκαετία), με γενικότερες θετικές 

επιπτώσεις και κύριες προϋποθέσεις την αύξηση δαπανών για Ε&Α και τις 

επιδοτήσεις. 
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Δήλωση 17: Αξιοποίηση Βιομάζας: Για να γίνει συστηματική η εκμετάλλευση 

του δυναμικού της βιομάζας στην Κύπρο, χρειάζεται να καταβληθούν 

μεγαλύτερες προσπάθειες καθώς και να αυξηθούν οι επιδοτήσεις. 

 

Ομοίως με την προηγούμενη δήλωση που αφορά τη βιομάζα, η υλοποίηση 

της δήλωσης αυτής, το αντικείμενο της οποίας είναι αρκετά γνωστό, τοποθετείται 

με απόλυτη ομοφωνία στο άμεσο μέλλον (επόμενη δεκαετία), με γενικότερες 

θετικές επιπτώσεις και κύριες προϋποθέσεις την αύξηση δαπανών για Ε&Α και τις 

επιδοτήσεις. 

 

Δήλωση 18: Αξιοποίηση Βιομάζας/Βιοαερίου: Οι εταιρείες καλούνται να 

αυξήσουν τη μέση ετήσια ενεργειακή περιεκτικότητα των συμβατικών καυσίμων 

σε βιοκαύσιμα τουλάχιστον στο 2%. Στην Κύπρο η εγχώρια παραγωγή 

βιοκαυσίμων βρίσκεται τώρα περίπου στο 1% της συνολικής κατανάλωσης 

συμβατικών καυσίμων κίνησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες. 

 

Όσον αφορά τη δήλωση αυτή, το θέμα της είναι αρκετά γνωστό στους 

ερωτηθέντες, τοποθετείται στη συντριπτική πλειοψηφία στην επόμενη δεκαετία, με 

πολύ θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ασφάλεια παροχής ενέργειας και 

κυριότερες προϋποθέσεις την αύξηση δαπανών για Ε&Α και τη λήψη κανονιστικών 

μέτρων. 

 

Δήλωση 19: Αξιοποίηση Βιομάζας/Βιοαερίου: Η συνολική παραγωγή 

ηλεκτρισμού από Μονάδες Βιομάζας/Βιοαερίου που έχει διοχετευτεί στο δίκτυο 

διανομής της ΑΗΚ κατά το 2011 αυξήθηκε κατά 60% περίπου σε σχέση με το 2010 

και ανήλθε στις 39.700 MWh. 
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Ομοίως με την προηγούμενη δήλωση που αφορά την αξιοποίηση 

βιομάζας/βιοαερίου και αυτή η δήλωση, το θέμα της είναι αρκετά γνωστό στους 

ερωτηθέντες, τοποθετείται στη συντριπτική πλειοψηφία στην επόμενη δεκαετία, με 

θετικές επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ, στην ποιότητα ζωής στην Κύπρο και στην 

ασφάλεια παροχής ενέργειας και κυριότερες προϋποθέσεις την αύξηση δαπανών 

για Ε&Α και τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων. 

 

Δήλωση 20: Εξοικονόμηση ενέργειας & ενεργειακή απόδοση κτιρίων: 

Συστήματα ΤΠΕ για Παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης και 

βελτιστοποίηση απόδοσης στο αστικό περιβάλλον και στις μεταφορές. 

 

Η γνώση στο θέμα της δήλωσης αυτής είναι αρκετά καλή από όλους τους 

ερωτηθέντες, οι οποίοι εκτιμούν πως μπορεί να συμβεί στο άμεσο ορατό μέλλον με 

πολύ θετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς και προϋποθέτοντας αρκετές 

δράσεις για να αυξηθεί η πιθανότητα υλοποίησης. 

 

Δήλωση 21: Τερματικό Πετρελαιοειδών στο Βασιλικό: Οι συμβατικές 

υποχρεώσεις της Κύπρου για διατήρηση ενεργειακών αποθεμάτων ασφαλείας 

για 90 ημέρες και η ανάγκη για απομάκρυνση των εγκαταστάσεων εισαγωγής και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην Λάρνακα, για περιβαλλοντικούς λόγους, 

οδήγησε την Κυβέρνηση στην απόφαση για δημιουργία τερματικού υποδοχής και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην περιοχή του Βασιλικού. 

 

Και στην τελευταία δήλωση που οι συμμετέχοντες γνωρίζουν καλά, 

τοποθετούν την υλοποίησή της σε έναν αρκετά κοντινό χρονικό ορίζοντα, με 

έμφαση στην επόμενη δεκαετία. Προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό είναι πολλές, με 

σημαντικότερη τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων. Τέλος, αρκετές θετικές 
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επιπτώσεις αναμένονται από την υλοποίησή της για την αύξηση του ΑΕΠ, για το 

περιβάλλον και την ασφάλεια παροχής ενέργειας. 

 

4.4.2 Χρόνοι εμφάνισης της δήλωσης 
 

Οι χρόνοι εμφάνισης που εκφράζονται ως διάμεσοι και μέσες τιμές 

αξιολογήθηκαν μετά το δεύτερο γύρο Δελφών, όπως φαίνεται στον Πίνακα Γ4. 
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Πίνακας Γ4: Χρόνος εμφάνισης των συγκεκριμένων δηλώσεων Δελφών όπως αξιολογήθηκαν μετά 

το δεύτερο γύρο των Δελφών. 

Αριθμός 
Δήλωσης 

Δήλωση Δελφών 
Χρόνος εμφάνισης 

Διάμεσος Μέσες τιμές 

1 
Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση επανεξέτασης του Μοντέλου 
Αγοράς Ηλεκτρισμού ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη της 
παραγωγής από ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρισμού. 

2020,5 2019,4 

2 
Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση ένταξης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς. 
Αποφασίστηκε η έκδοση αδειών σε ενδιαφερόμενους 
παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν 
στα πλαίσια των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού 

2020,5 2018,3 

3 
Φωτοβολταϊκά: 

Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση  πιλοτικού σχεδίου 
συμψηφισμού μετρήσεων για οικιακούς καταναλωτές με 
διείσδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρού μεγέθους 

2015 2018,1 

4 
Φωτοβολταϊκά: 

Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση  Πιλοτικού σχεδίου] 
αυτοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά για εμπορικούς και 
βιομηχανικούς καταναλωτές 

2015 2018,1 

5 
Υδρογονάνθρακες: 

Αξιοποίηση υδρογονανθράκων Οικοπέδων 1-13. 
2020,5 2022,3 

6 
Φυσικό αέριο: 

Εργασίες για ανάπτυξη του δικτύου Μεταφοράς και 
Διανομής ΦΑ (σωληνώσεις). 

2020,5 2023,4 

7 
Φυσικό αέριο: 

Για την ηλεκτροπαραγωγή με ΦΑ θα γίνει εγκατάσταση και 
λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
αποτελούνται από αεριοστροβίλους συνδυασμένου κύκλου 
(CCGT) με φυσικό καύσιμο ΦΑ/ντίζελ. 

2020,5 2021,4 

8 
Γεωθερμία: 

Τροχοπέδη στην ανάπτυξη των εφαρμογών γεωθερμικών 
στην Κύπρο αποτελεί κατά βάση η έλλειψη τεχνογνωσίας 
και πεπειραμένων εταιρειών στον τομέα, οι οποίες θα 
πείσουν τον κατασκευαστικό τομέα ότι προτείνουν 
αξιόπιστες λύσεις, καθώς και το υψηλό κόστος αρχικής 

2020,5 2023,2 
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επένδυσης. 
9 

Γεωθερμία: 

Τα γεωθερμικά συστήματα είναι φιλικότερα προς το 
περιβάλλον από τα συμβατικά συστήματα (οικονομίες στο 
κόστος λειτουργίας από 55% έως 65% σε σχέση με τα 
συμβατικά). 

2030,5 2026,3 

10 
Ηλεκτρική ενέργεια: 

Έγινε από 1-1/2009 ελευθεροποίηση της αγοράς 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου τερματίζοντας το 
μονοπωλιακό καθεστώς της ΑΗΚ στην παραγωγή και 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ανοίγοντας περίπου το 
65% στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Από 1/1/2014, θα 
υπάρξει πλήρης ελευθεροποίηση της Αγοράς και 
επιλεγέντες καταναλωτές θα είναι όλοι ανεξαιρέτως οι 
καταναλωτές. Απώτερος σκοπός της ελευθεροποίησης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
στους καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιμές, με παράλληλη 
βελτίωση των παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών. 

2020,5 2018,3 

11 
Ηλιοθερμικοί σταθμοί: 

Η ΑΗΚ από το 2009 μελετά την ανάπτυξη Ηλιακού Θερμικού 
Σταθμού, ισχύος 50 MW στην περιοχή Ακρωτηρίου στη 
Λεμεσό. 

2020,5 2022,5 

12 
Αιολική Ενέργεια: 

Η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας στη συνολική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε το 3,3 % το 2011. 
Το 2011 ξεκίνησαν τα κατασκευαστικά έργα για άλλα 4 
αιολικά πάρκα. 

2015 2017,2 

13 
Αιολική Ενέργεια: 

Η αυξημένη διείσδυση αιολικής ηλεκτροπαραγωγής στο 
Σύστημα – το 2013 να ανέρχεται η αιολική ισχύς σε 133,5 
MW – προκαλεί προβλήματα λειτουργικής διαχείρισης που 
αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροπαραγωγής 
των αιολικών Πάρκων στο Σημείο Σύνδεσης. Αυτά 
σχετίζονται με τη διακύμανση της παραγωγής, το ρυθμό 
μεταβολής της παραγόμενης ισχύος και τη διαχείριση της 
άεργου ισχύος. 

2015 2015 

14 
Στόχοι 2020: 

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των 
2020,5 2020,5 
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ΑΠΕ η Κύπρος είχε θέσει στόχους ηλεκτροπαραγωγής 6% 
μέχρι το 2014, 7,5% το 2016, 9,5% το 2018 και 13% το 2020. 

15 
Στόχοι 2020: 

Αύξηση του ποσοστού  συμμετοχής των βιοκαυσίμων στον 
τομέα των μεταφορών 10%. 

2020,5 2020,5 

16 
Αξιοποίηση Βιομάζας: 

Τα οφέλη από χρήση βιομάζας στην Κύπρο μπορεί να είναι 
πολύ σημαντικά, τόσο από ενεργειακής – οικονομικής 
άποψης όσο και από πλευράς προστασίας περιβάλλοντος. 

2020,5 2019,4 

17 
Αξιοποίηση Βιομάζας: 

Για να γίνει συστηματική η εκμετάλλευση του δυναμικού 
της βιομάζας στην Κύπρο, χρειάζεται να καταβληθούν 
μεγαλύτερες προσπάθειες καθώς και να αυξηθούν οι 
επιδοτήσεις. 

2020,5 2020,5 

18 
Αξιοποίηση Βιομάζας/Βιοαερίου: 

Οι εταιρείες καλούνται να αυξήσουν τη μέση ετήσια 
ενεργειακή περιεκτικότητα των συμβατικών καυσίμων σε 
βιοκαύσιμα τουλάχιστον στο 2%. Στην Κύπρο η εγχώρια 
παραγωγή βιοκαυσίμων βρίσκεται τώρα περίπου στο 1% 
της συνολικής κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων κίνησης 
από εισαγόμενες πρώτες ύλες. 

2020,5 2019,4 

19 
Αξιοποίηση Βιομάζας/Βιοαερίου: 

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού από Μονάδες 
Βιομάζας/Βιοαερίου που έχει διοχετευτεί στο δίκτυο 
διανομής της ΑΗΚ κατά το 2011 αυξήθηκε κατά 60% 
περίπου σε σχέση με το 2010 και ανήλθε στις 39.700 MWh. 

 

2020,5 2019,4 

20 
Εξοικονόμηση ενέργειας & ενεργειακή απόδοση κτιρίων: 

Συστήματα ΤΠΕ για Παρακολούθηση ενεργειακής 
κατανάλωσης και βελτιστοποίηση απόδοσης στο αστικό 
περιβάλλον και στις μεταφορές. 

2020,5 2018,3 

 
   

21 
Τερματικό Πετρελαιοειδών στο Βασιλικό: 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Κύπρου για διατήρηση 
ενεργειακών αποθεμάτων ασφαλείας για 90 ημέρες και η 

2020,5 2018,3 
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ανάγκη για απομάκρυνση των εγκαταστάσεων εισαγωγής 
και αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην Λάρνακα, για 
περιβαλλοντικούς λόγους, οδήγησε την Κυβέρνηση στην 
απόφαση για δημιουργία τερματικού υποδοχής και 
αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην περιοχή του Βασιλικού. 
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Τα αποτελέσματα λαμβάνουν υπόψη τις βαρύτητες που αποδίδονται στα 

συγκεκριμένα επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης που παρουσιάζονται στον πίνακα Γ5. 

Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων που χαρακτήρισαν το επίπεδο 

εμπειρίας τους ως "εμπειρογνώμων" ήταν τέσσερις φορές πιο σημαντικές από ότι οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων που δε γνώριζαν καθόλου μια συγκεκριμένη 

δήλωση.  

Πίνακας Γ5: Βαρύτητες όπως αποδίδονται σε συγκεκριμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης. 

Επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης Βαρύτητα 

Είμαι εμπειρογνώμων 4 

Το γνωρίζω καλά 3 

Το γνωρίζω λίγο 2 

Δεν το γνωρίζω καθόλου 1 

 

Παρακάτω, υπολογίζεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων για τις μέσες τιμές 

πριν και μετά την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας μετά το δεύτερο γύρο των 

Δελφών.  
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Εικόνα Γ2: Σύγκριση των αποτελεσμάτων της μέσης τιμής όπως αυτή υπολογίζεται χωρίς και με 

εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας μετά το δεύτερο γύρο Δελφών. 

 

Σύμφωνα με τις τιμές των διαμέσων (που είναι λιγότερο ευάλωτες σε 

ακραίες τιμές από ότι ο αριθμητικός μέσος όρος), οι δηλώσεις κατανέμονται ως 

ακολούθως στα χρονικά διαστήματα εφαρμογής τους. 

 

Πίνακας Γ6: Κατανομή των δηλώσεων των Δελφών μεταξύ των χρονικών περιόδων εμφάνισης. 

Χρονικά διαστήματα Αριθμός δήλωσης Δελφών 

Πριν 2016 3,4,12,13 

Μεταξύ 2016-2025 1,2,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21 

Μεταξύ 2026-2035 9 

Μετά 2035 - 
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 Μόνο τέσσερις από τις δηλώσεις των Δελφών δηλώθηκαν από τους 

εμπειρογνώμονες ότι μπορούν να υλοποιηθούν πριν το 2016 (19%). Οι δηλώσεις 

αυτές αφορούν τα φωτοβολταϊκά και την αιολική ενέργεια. Όσον αφορά τα 

φωτοβολταϊκά, το κεφαλαιακό κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι το 

2013 είχε μειωθεί περισσότερο από 40% ενώ τα τελευταία δύο χρόνια  οι τιμές 

παραμένουν σταθερές και είναι πλέον σε θέση να ανταγωνιστούν με επιτυχία με 

συμβατικές γεννήτριες καυσίμου, χωρίς καμία κυβερνητική υποστήριξη. Στο πλαίσιο 

αυτό, το Υπουργείο Ενέργειας, η Ρυθμιστική Αρχή και ο Διαχειριστής, συνεργάζονται 

στενά και βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία της τροποποίησης του 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ανεξαρτησία, η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσματικότητα των δύο αυτών Οργανισμών. Η Κύπρος πρωτοπορεί στην Ε.Ε 

στον τομέα των φωτοβολταϊκών με σχεδόν 1m2 εγκατεστημένη ισχύ ηλιακού 

συλλέκτη ανά κάτοικο. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύ το 2015 διαμορφώθηκε σε 

47.940 kW1 και συνολική παραγωγή 181.221.695  kWh. Από την άλλη η κυπριακή 

οικονομία από το 2009 ξεκίνησε τη χρηματοδότηση αιολικών πάρκων, εστιάζοντας 

έτσι στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των ΑΠΕ. 

 Το 76% περίπου το δηλώσεων εκτιμάται να έχουν ορίζονται υλοποίησης την 

επόμενη δεκαετία (2016-2025), γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την ανάπτυξη 

του τομέα της ενέργειας στην Κύπρο. Λαμβάνοντας υπόψη πως το τετράπτυχο 

ασφαλή, επαρκή οικονομικά προσιτή και καθαρή παροχή ενέργειας για την 

ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 

της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου, συμπεραίνουμε πως είναι πολύ πιθανό οι 

δηλώσεις αυτές να μπορούν να γίνουν στην επόμενη δεκαετία. 

Σε συνάφεια επίσης και με τις σχετικές Ευρωπαϊκές πολιτικές, η κυβέρνηση 

μεριμνά για τη διασφάλιση της ασφαλούς τροφοδοσίας της ενεργειακής αγοράς με 

                                                 
1
 http://www.cera.org.cy/main/data/articles/res06_2015.pdf 
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ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές, την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και 

την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.  

Μόνο μία δήλωση εκτιμάται να υλοποιηθεί στη δεκαετία μεταξύ 2026-2035 

(δήλωση 9) και η οποία αφορά τη Γεωθερμία και πιο συγκεκριμένα υποστηρίζει πως 

τα γεωθερμικά συστήματα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον από τα συμβατικά 

συστήματα (οικονομίες στο κόστος λειτουργίας από 55% έως 65% σε σχέση με τα 

συμβατικά). Η δήλωση αυτή εμφανίζει μια καθυστέρηση στη χρονική της 

υλοποίηση καθώς στην Κύπρο τροχοπέδη στην ανάπτυξη των εφαρμογών 

γεωθερμικών αποτελεί κατά βάση η έλλειψη τεχνογνωσίας και πεπειραμένων 

εταιρειών στον τομέα. Επιπλέον, αποτρεπτικό παράγοντα αποτελεί το υψηλό 

κόστος αρχικής επένδυσης. Το γεωθερμικό δυναμικό της Κύπρου είναι ήπιο, και οι 

ανάγκες του κτηριακού αποθέματος σε θερμότητα περιορισμένες. Το κόστος της 

τεχνολογίας είναι πολύ πιο ακριβό από άλλες ΑΠΕ και δεν προβλέπετε να μειωθεί. 

Με όλα αυτά τα δεδομένα είναι περίπου αδύνατο να προωθηθεί γεωθερμία στην 

Κύπρο. 

 

4.4.3 Εκτίμηση αποτελεσμάτων της δήλωσης 
 

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των συγκεκριμένων δηλώσεων 

των Δελφών για τους τομείς που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο (αύξηση ΑΕΠ, 

περιβάλλον, ποιότητα ζωής στην Κύπρο, ασφάλεια παροχής ενέργειας), 

δημιουργήθηκε μια ειδική διαδικασία υπολογισμού. Για τις συγκεκριμένες 

κατηγορίες επιπτώσεων, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βαρύτητες: 
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Πίνακας Γ7: Κατηγορίες επιπτώσεων και οι βαρύτητες τους. 

Κατηγορία επιπτώσεων Βαρύτητα 

Πολύ θετικές (ΠΘ) 2 

Θετικές (Θ) 1 

Ουδέτερες (Ο) 0 

Αρνητικές (Α) -1 

 

Η τελική αξιολόγηση του αντίκτυπου αποτελεί έναν δείκτη που υπολογίζεται 

ως ένα σύνολο του συγκεκριμένου ποσοστού των απαντήσεων πολλαπλασιαζόμενο 

με την κατάλληλη βαρύτητα. Ως αποτέλεσμα αυτής της μεθοδολογίας, όσο 

υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο πιο ωφέλιμη η επίδραση μιας δήλωσης σε 

ένα δεδομένο τομέα. Οι δηλώσεις με την τιμή του δείκτη κάτω από το μηδέν 

δείχνουν τη γενική αρνητική επίδραση. Οι τάξεις εκτιμήσεων επιπτώσεων για όλες 

τις δηλώσεις των Δελφών με αναλυτικά αποτελέσματα για τους συγκεκριμένους 

τέσσερεις τομείς φαίνονται στον πίνακα Γ8. 
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Πίνακας Γ8: Οι τάξεις εκτιμήσεων επιπτώσεων για τις 21 δηλώσεις των Δελφών. 

Σειρά Δήλωση Δελφών Αύξηση 
ΑΕΠ 

Περιβάλλον Ποιότητα 
ζωής στην 
Κύπρο 

Ασφάλεια 
Παροχής 
Ενέργειας 

Συνολική 
επίδραση 

1 Δήλωση 14. Στόχοι 2020: Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των ΑΠΕ 
η Κύπρος είχε θέσει στόχους ηλεκτροπαραγωγής 6% μέχρι το 2014, 7,5% το 2016, 9,5% 
το 2018 και 13% το 2020. 

120 140 140 140 540 

2 Δήλωση 15. Στόχοι 2020: Αύξηση του ποσοστού  συμμετοχής των βιοκαυσίμων στον 
τομέα των μεταφορών 10%. 

100 140 140 100 480 

2 Δήλωση 20. Εξοικονόμηση ενέργειας & ενεργειακή απόδοση κτιρίων: Συστήματα ΤΠΕ 
για Παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης και βελτιστοποίηση απόδοσης στο 
αστικό περιβάλλον και στις μεταφορές. 

100 140 140 100 480 

3 Δήλωση 11. Ηλιοθερμικοί σταθμοί: Η ΑΗΚ από το 2009 μελετά την ανάπτυξη Ηλιακού 
Θερμικού Σταθμού, ισχύος 50 MW στην περιοχή Ακρωτηρίου στη Λεμεσό. 

120 120 60 80 380 

3 Δήλωση 16. Αξιοποίηση Βιομάζας: Τα οφέλη από χρήση βιομάζας στην Κύπρο μπορεί να 
είναι πολύ σημαντικά, τόσο από ενεργειακής – οικονομικής άποψης όσο και από 
πλευράς προστασίας περιβάλλοντος. 

100 100 100 80 380 

3 Δήλωση 17. Αξιοποίηση Βιομάζας: Για να γίνει συστηματική η εκμετάλλευση του 
δυναμικού της βιομάζας στην Κύπρο, χρειάζεται να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες καθώς και να αυξηθούν οι επιδοτήσεις. 

100 100 100 80 380 

3 Δήλωση 18. Αξιοποίηση Βιομάζας/Βιοαερίου: Οι εταιρείες καλούνται να αυξήσουν τη 
μέση ετήσια ενεργειακή περιεκτικότητα των συμβατικών καυσίμων σε βιοκαύσιμα 
τουλάχιστον στο 2%. Στην Κύπρο η εγχώρια παραγωγή βιοκαυσίμων βρίσκεται τώρα 
περίπου στο 1% της συνολικής κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων κίνησης από 
εισαγόμενες πρώτες ύλες. 

80 120 80 100 380 

3 Δήλωση 19. Αξιοποίηση Βιομάζας/Βιοαερίου: Η συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού από 100 120 80 80 380 
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Μονάδες Βιομάζας/Βιοαερίου που έχει διοχετευτεί στο δίκτυο διανομής της ΑΗΚ κατά 
το 2011 αυξήθηκε κατά 60% περίπου σε σχέση με το 2010 και ανήλθε στις 39.700 MWh. 

4 Δήλωση 10. Ηλεκτρική ενέργεια: Έγινε από 1-1/2009 ελευθεροποίηση της αγοράς 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου τερματίζοντας το μονοπωλιακό καθεστώς της ΑΗΚ 
στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ανοίγοντας περίπου το 65% 
στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Από 1/1/2014, θα υπάρξει πλήρης ελευθεροποίηση της 
Αγοράς και επιλεγέντες καταναλωτές θα είναι όλοι ανεξαιρέτως οι καταναλωτές. 
Απώτερος σκοπός της ελευθεροποίησης της Αγοράς Ηλεκτρισμού είναι η παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιμές, με παράλληλη 
βελτίωση των παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών. 
 

100 80 100 80 360 

5 Δήλωση 3. Φωτοβολταϊκά: Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση  πιλοτικού σχεδίου συμψηφισμού 
μετρήσεων για οικιακούς καταναλωτές με διείσδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
μικρού μεγέθους. 

60 100 100 60 320 

5 Δήλωση 12. Αιολική Ενέργεια: Η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας στη συνολική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε το 3,3 % το 2011. Το 2011 ξεκίνησαν τα 
κατασκευαστικά έργα για άλλα 4 αιολικά πάρκα. 

80 100 80 60 320 

5 Δήλωση 13. Αιολική Ενέργεια: Η αυξημένη διείσδυση αιολικής ηλεκτροπαραγωγής στο 
Σύστημα – το 2013 να ανέρχεται η αιολική ισχύς σε 133,5 MW – προκαλεί προβλήματα 
λειτουργικής διαχείρισης που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
ηλεκτροπαραγωγής των αιολικών Πάρκων στο Σημείο Σύνδεσης. Αυτά σχετίζονται με τη 
διακύμανση της παραγωγής, το ρυθμό μεταβολής της παραγόμενης ισχύος και τη 
διαχείριση της άεργου ισχύος. 

80 100 80 60 320 

6 Δήλωση 21. Τερματικό Πετρελαιοειδών στο Βασιλικό: Οι συμβατικές υποχρεώσεις της 
Κύπρου για διατήρηση ενεργειακών αποθεμάτων ασφαλείας για 90 ημέρες και η 
ανάγκη για απομάκρυνση των εγκαταστάσεων εισαγωγής και αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών στην Λάρνακα, για περιβαλλοντικούς λόγους, οδήγησε την Κυβέρνηση 
στην απόφαση για δημιουργία τερματικού υποδοχής και αποθήκευσης πετρελαιοειδών 
στην περιοχή του Βασιλικού. 

60 60 80 140 300 
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7 Δήλωση 2. Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση ένταξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς. Αποφασίστηκε η έκδοση αδειών σε 
ενδιαφερόμενους παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν στα πλαίσια 
των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

80 80 60 60 280 

7 Δήλωση 4. Φωτοβολταϊκά: Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση  Πιλοτικού σχεδίου] 
αυτοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές 

60 100 60 60 280 

7 Δήλωση 6. Φυσικό αέριο: Εργασίες για ανάπτυξη του δικτύου Μεταφοράς και Διανομής 
ΦΑ (σωληνώσεις) 

40 20 100 120 280 

7 Δήλωση 7. Φυσικό αέριο: Για την ηλεκτροπαραγωγή με ΦΑ θα γίνει εγκατάσταση και 
λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελούνται από 
αεριοστροβίλους συνδυασμένου κύκλου (CCGT) με φυσικό καύσιμο ΦΑ/ντίζελ. 

40 60 60 120 280 

8 Δήλωση 1. Η ΡΑΕΚ εξέδωσε απόφαση επανεξέτασης του Μοντέλου Αγοράς 
Ηλεκτρισμού ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη της παραγωγής από ΑΠΕ στην αγορά 
ηλεκτρισμού. 

20 120 60 60 260 

9 Δήλωση 5. Υδρογονάνθρακες: Αξιοποίηση υδρογονανθράκων Οικοπέδων 1-13. 40 -40 100 140 240 
9 Δήλωση 9. Γεωθερμία: Τα γεωθερμικά συστήματα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον 

από τα συμβατικά συστήματα (οικονομίες στο κόστος λειτουργίας από 55% έως 65% σε 
σχέση με τα συμβατικά). 

80 80 40 40 240 

10 Δήλωση 8. Γεωθερμία: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη των εφαρμογών γεωθερμικών στην 
Κύπρο αποτελεί κατά βάση η έλλειψη τεχνογνωσίας και πεπειραμένων εταιρειών στον 
τομέα, οι οποίες θα πείσουν τον κατασκευαστικό τομέα ότι προτείνουν αξιόπιστες 
λύσεις, καθώς και το υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης. 

80 80 40 20 220 
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Τρεις δηλώσεις θεωρούνται από τους ερωτηθέντες ως ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη του τομέα ενέργειας της Κύπρου, με συνολικό 

δείκτη επιπτώσεων άνω του 400. Αυτές αφορούν την προώθηση των ΑΠΕ, όπου η Κύπρος έχει θέσει στόχους ηλεκτροπαραγωγής 6% μέχρι το 

2014, 7,5% το 2016, 9,5% το 2018 και 13% το 2020 (δηλ. 14), αύξηση του ποσοστού  συμμετοχής των βιοκαυσίμων στον τομέα των 

μεταφορών 10% (δηλ. 15) και την εξοικονόμηση ενέργειας & ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (δηλ. 20). 

Οι περισσότερες δηλώσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μεσαίας σημαντικότητας (με ένα δείκτη μεταξύ 250-400) – 15 δηλώσεις 

και χαμηλής σημαντικότητας (με ένα δείκτη από 100-250)-3 δηλώσεις. Δεν υπήρξε δήλωση με αρνητική επίδραση στο συνολικό δείκτη, 

παρόλα αυτά η δήλωση 5, εκτιμάται να έχει αρνητική επίδραση από την υλοποίησή της στο περιβάλλον.  

Η σύγκριση των συγκεκριμένων 21 δηλώσεων των Δελφών όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στους τέσσερις τομείς υπολογίζονται μετά 

το δεύτερο γύρο και φαίνεται στην εικόνα Γ3. 
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Εικόνα Γ3: Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης του αντικτύπου για τις 21 δηλώσεις 

Δελφών (οι άξονες δείχνουν την τιμή του δείκτη επιπτώσεων, οι αριθμοί γύρω από τις γραφικές 

παραστάσεις αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες δηλώσεις) 

 

4.4.4 Δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να αυξηθεί η 
πιθανότητα υλοποίησης της δήλωσης 
 

 Η κατανομή των ενεργειών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των 

συγκεκριμένων 21 δηλώσεων Δελφών όπως εκτιμάται από την έρευνα των 

συμμετεχόντων φαίνεται στην εικόνα Γ4. 
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Εικόνα Γ4: Ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων 21 δηλώσεων των Δελφών, όπως υποδεικνύεται από τους ερωτηθέντες (οι άξονες 

δείχνουν το ποσοστό των απαντήσεων, οι αριθμοί γύρω από τις γραφικές παραστάσεις αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες δηλώσεις).



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

98 

 
 

 

 

 

Όσον αφορά την αύξηση δαπανών βασικής Ε&Α, οι ερωτηθέντες θεωρούν πως η 

προώθηση των ΑΠΕ με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (δηλ. 14) και η Αξιοποίηση 

Βιομάζας/Βιοαερίου (δηλ. 18) είναι τα πεδία που απαιτούν τη μεγαλύτερη 

χρηματοδότηση (80% αντίστοιχα). Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 

αυξημένες δαπάνες για βασική Ε&Α θα ήταν επίσης πολύ ενθαρρυντικές για τη 

βελτίωση της αξιοποίησης των  υδρογονανθράκων (δηλ. 5), της ανάπτυξης του 

δικτύου Μεταφοράς και Διανομής ΦΑ (σωληνώσεις) (δηλ. 6), καθώς και της 

επανεξέτασης του Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού ώστε να καταστεί δυνατή η 

ένταξη της παραγωγής από ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρισμού (δηλ. 1). 

Όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέτρα, οι ερωτηθέντες δείχνουν ότι αυτά τα 

κίνητρα θα είναι ζωτικής σημασίας κυρίως για την επίτευξη των στόχων 2020 για 

την Κύπρο με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπου για την προώθηση των ΑΠΕ η 

Κύπρος έχει θέσει στόχους ηλεκτροπαραγωγής 6% μέχρι το 2014, 7,5% το 2016, 

9,5% το 2018 και 13% το 2020 (60%). Επιπλέον, με το ίδιο ποσοστό σημαντικότητας 

εκτιμάται πως πρέπει τα κανονιστικά μέτρα να βοηθήσουν την απόφαση της 

Κυβέρνησης για τη δημιουργία τερματικού υποδοχής και αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών στην περιοχή του Βασιλικού. 

Τα κανονιστικά μέτρα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τη δήλωση που 

αφορά στην Ηλεκτρική ενέργεια και πιο συγκεκριμένα στην ελευθεροποίηση της 

αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. 

Η δράση των επιδοτήσεων κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τις 

δηλώσεις 3,8,9,11,16,17 (με ποσοστό 60% αντίστοιχα).  Αυτό κρίνεται ως 

αναμενόμενο καθείς οι δηλώσεις αυτές αφορούν την προώθηση των ΑΠΕ, 

φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, ηλιοθερμικούς σταθμούς και αξιοποίηση βιομάζας και 

απαιτούν χρηματοδοτική ενίσχυση για την υλοποίηση τους. 

Τέλος, στην κατηγορία δράσεων ως άλλη, οι ερωτηθέντες απάντησαν πως η 

βελτίωση της τεχνολογίας αποτελεί αναγκαία δράση για τις δηλώσεις που αφορούν 

τη γεωθερμία, στην οποία η Κύπρος δε διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για την 

ανάπτυξη του τομέα αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η άσκηση της ΤΠΔ για τον τομέα της ενέργειας πραγματοποιήθηκε για 

πρώτη φορά στην Κύπρο. Μεταξύ των εργαλείων – μεθόδων που χρησιμοποιούνται 

σε τέτοιου είδους μελέτες, η μέθοδος των Δελφών θεωρείται σήμερα ως ένα από τα 

πολυτιμότερα εργαλεία. Η έρευνα των Δελφών που πραγματοποιήθηκε σε δύο 

γύρους ερωτήσεων μας βοήθησε στο να αποκτήσουμε σημαντικές πληροφορίες 

τόσο ποιοτικού όσο και ποσοτικού χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας 

των Δελφών, ιδίως όσον αφορά στο χρόνο υλοποίησης των δηλώσεων, 

απεδείχθησαν ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών. Η μελέτη παρείχε επίσης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές που σχετίζονται με τις 

αναπτύξεις της μεθοδολογίας των Δελφών, συμπεριλαμβανομένων των 

επιπτώσεων που ασκούν οι δηλώσεις  ή των ενεργειών που απαιτούνται για την 

πραγματοποίησή τους.  

Βασικός στόχος της εφαρμογής της άσκησης ΤΠΔ είναι η γνώση που 

αποκτήθηκε από το σύνολο της μελέτης να αποτελέσει μια βάση για τη δημιουργία 

μιας πρότασης στη δομή του τομέα της ενέργειας στην Κύπρο, για τον καθορισμό 

των καθηκόντων που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 

ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών της  συστημάτων και για τη δημιουργία των 

βάσεων της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας. 

Το τετράπτυχο ασφαλή, επαρκή οικονομικά προσιτή και καθαρή παροχή 

ενέργειας για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας, αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου. Για τη διαμόρφωση αυτού 

του ‘τετράπτυχου, τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαλόγου με την τοπική 

κοινωνία μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων που βασίζονταν σε σενάρια και 

DELPHI δηλώσεις, κατέληξαν ότι η αναπτυξιακή πολιτική στην Κύπρο θα πρέπει να 

δώσει έμφαση στα παρακάτω ζητήματα: 

 Φωτοβολταϊκά (δηλ. 3) 

 Προώθηση των ΑΠΕ, όπου η Κύπρος έχει θέσει στόχους ηλεκτροπαραγωγής 

6% μέχρι το 2014, 7,5% το 2016, 9,5% το 2018 και 13% το 2020 (δηλ. 14),  
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 Αύξηση του ποσοστού  συμμετοχής των βιοκαυσίμων στον τομέα των 

μεταφορών σε 10% (δηλ. 15)  

 Εξοικονόμηση ενέργειας & ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (δηλ. 20). 

 Τέλος, κάποια επιπλέον χρήσιμα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την 

υλοποίηση της ΤΠΔ είναι τα ακόλουθα: 

 Είναι πολύ σημαντικό να προωθηθεί η προβολή των αποτελεσμάτων της 

ΤΠΔ προς την κοινωνία της Κύπρου, προκειμένου να αποτελέσουν εργαλείο 

για τη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών βελτίωσης του τομέα της 

ενέργειας. 

 Πολύ σημαντική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός πως η ΤΠΔ φάνηκε να 

υποστηρίζει ενεργά την αλληλοενημέρωση των φορέων και επιχειρήσεων 

που συμμετείχαν. Επομένως, θα πρέπει να υποστηριχθεί ακόμη πιο ενεργά ο 

παράπλευρος ρόλος της ΤΠΔ, καθώς συμβάλει σημαντικά στην οριζόντια 

διάχυση της ενημέρωσης. 

 Όσον αφορά τη χρονική διάσταση της ΤΠΔ, πρέπει να τονιστεί πως ο χρόνος 

υλοποίησης μιας ΤΠΔ δεν είναι απλά χρόνος υλοποίησης ενός έργου, αλλά 

συνδέεται στενά με χρόνους ζυμώσεων και ωρίμανσης ιδεών και προτάσεων 

σε ένα τμήμα της κοινωνίας, κάτι που εξ ορισμού απαιτεί χρόνο και 

δέσμευση. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί σε επόμενες 

προκηρύξεις ώστε να διατίθεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την 

υλοποίηση τέτοιων διεργασιών. 

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα της άσκησης ΤΠΔ φάνηκε να είναι ο χρόνος 

εργασίας που προέκυπτε για τον κάθε συμμετέχοντα και όχι μόνο αυτό 

καθαυτό το μέγεθος του ερωτηματολογίου. Μια πρόβλεψη για αμοιβή των 

συμμετεχόντων ή για ερωτηματολόγια μικρότερα σε έκταση ή και τα δύο, 

φαίνεται θα μπορούσαν να αποτελέσουν συνθήκες  για μια καλύτερη 

ποιότητα στην υλοποίηση μιας τέτοιας άσκησης. 

 

Κλείνοντας,  σε γενικές γραμμές η άσκηση ΤΠΔ στον τομέα της ενέργειας 

στην Κύπρο, λειτούργησε αρκετά ικανοποιητικά και έθεσε τις βάσεις για τη 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

101 

 
 

 

συνέχειά της, κάτι για το οποίο εκφράστηκαν θετικά αρκετοί φορείς και 

επιχειρήσεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
 

  Πόσο καλά 
γνωρίζετε το θέμα; 

(Χ) Πότε εκτιμάτε 
ότι θα συμβεί 

η δήλωση; 

(Χ) 

Ποιο εκτιμάτε ότι θα 
είναι το αποτέλεσμα 
της δήλωσης στους 
ακόλουθους τομείς 

Ποια ή ποιες από τις 
ακόλουθες δράσεις 

πρέπει να 
πραγματοποιηθούν για 

να αυξηθεί η 
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1 Η ΡΑΕΚ εξέδωσε 
απόφαση επανεξέτασης 
του Μοντέλου Αγοράς 
Ηλεκτρισμού ώστε να 
καταστεί δυνατή η 
ένταξη της παραγωγής 
από ΑΠΕ στην αγορά 
ηλεκτρισμού. 

                 

2 Η ΡΑΕΚ εξέδωσε 
απόφαση ένταξης 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα πλαίσια της 
ανταγωνιστικής αγοράς. 
Αποφασίστηκε η έκδοση 
αδειών σε 
ενδιαφερόμενους 
παραγωγούς ΑΠΕ, οι 
οποίοι θα μπορούν να 
λειτουργούν στα πλαίσια 
των Κανόνων Αγοράς 
Ηλεκτρισμού 
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3 Φωτοβολταικά: 

Η ΡΑΕΚ εξέδωσε 
απόφαση  πιλοτικού 
σχεδίου συμψηφισμού 
μετρήσεων για 
οικιακούς καταναλωτές 
με διείσδυση 
φωτοβολταικών 
συστημάτων μικρού 
μεγέθους 

                 

4 Φωτοβολταικά: 

Η ΡΑΕΚ εξέδωσε 
απόφαση  Πιλοτικού 
σχεδίου] αυτοπαραγωγής 
από φωτοβολταικά για 
εμπορικούς και 
βιομηχανικούς 
καταναλωτές 

                 

5 Υδρογονάνθρακες: 

Αξιοποίηση 
υδρογονανθράκων 
Οικοπέδων 1-13. 

                 

6 Φυσικό αέριο: 

Εργασίες για ανάπτυξη 
του δικτύου Μεταφοράς 
και Διανομής ΦΑ 
(σωληνώσεις). 

                 

7 Φυσικό αέριο: 

Για την 
ηλεκτροπαραγωγή με 
ΦΑ θα γίνει 
εγκατάσταση και 
λειτουργία μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που 
αποτελούνται από 
αεριοστροβίλους 
συνδυασμένου κύκλου 
(CCGT) με φυσικό 
καύσιμο ΦΑ/ντίζελ. 
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8 Γεωθερμία: 

Τροχοπέδη στην 
ανάπτυξη των 
εφαρμογών 
γεωθερμικών στην 
Κύπρο αποτελεί κατά 
βάση η έλλειψη 
τεχνογνωσίας και 
πεπειραμένων 
εταιρειών στον τομέα, 
οι οποίες θα πείσουν 
τον κατασκευαστικό 
τομέα ότι προτείνουν 
αξιόπιστες λύσεις, 
καθώς και το υψηλό 
κόστος αρχικής 
επένδυσης. 

                 

9 Γεωθερμία: 

Τα γεωθερμικά 
συστήματα είναι 
φιλικότερα προς το 
περιβάλλον από τα 
συμβατικά συστήματα 
(οικονομίες στο κόστος 
λειτουργίας από 55% 
έως 65% σε σχέση με τα 
συμβατικά). 

                 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

105 

 
 

 

10 Ηλεκτρική ενέργεια: 

Έγινε από 1-1/2009 
ελευθεροποίηση της 
αγοράς ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου 
τερματίζοντας το 
μονοπωλιακό καθεστώς 
της ΑΗΚ στην παραγωγή 
και προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας 
και ανοίγοντας περίπου 
το 65% στον ελεύθερο 
ανταγωνισμό. Από 
1/1/2014, θα υπάρξει 
πλήρης ελευθεροποίηση 
της Αγοράς και 
επιλέγοντες 
καταναλωτές θα είναι 
όλοι ανεξαιρέτως οι 
καταναλωτές. Απώτερος 
σκοπός της 
ελευθεροποίησης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού 
είναι η παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας 
στους καταναλωτές σε 
ανταγωνιστικές τιμές, με 
παράλληλη βελτίωση 
των παρεχόμενων προς 
αυτούς υπηρεσιών. 

                 

11 Ηλιοθερμικοί σταθμοί: 

Η ΑΗΚ από το 2009 
μελετά την ανάπτυξη 
Ηλιακού Θερμικού 
Σταθμού, ισχύος 50 MW 
στην περιοχή 
Ακρωτηρίου στη 
Λεμεσό. 
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12 Αιολική Ενέργεια: 

Η συνεισφορά της 
αιολικής ενέργειας στη 
συνολική παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 
ξεπέρασε το 3,3 % το 
2011. Το 2011 ξεκίνησαν 
τα κατασκευαστικά έργα 
για άλλα 4 αιολικά 
πάρκα. 

                 

13 Αιολική Ενέργεια: 

Η αυξημένη διείσδυση 
αιολικής 
ηλεκτροπαραγωγής στο 
Σύστημα – το 2013 να 
ανέρχεται η αιολική 
ισχύς σε 133,5 MW – 
προκαλεί προβλήματα 
λειτουργικής 
διαχείρισης που 
αφορούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της 
ηλεκτροπαραγωγής των 
αιολικών Πάρκων στο 
Σημείο Σύνδεσης. Αυτά 
σχετίζονται με τη 
διακύμανση της 
παραγωγής, το ρυθμό 
μεταβολής της 
παραγόμενης ισχύος και 
τη διαχείριση της 
άεργου ισχύος. 

                 

14 Στόχοι 2020: 

Με βάση το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την 
προώθηση των ΑΠΕ η 
Κύπρος είχε θέσει 
στόχους 
ηλεκτροπαραγωγής 6% 
μέχρι το 2014, 7,5% το 
2016, 9,5% το 2018 και 
13% το 2020. 
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15 Στόχοι 2020: 

Αύξηση του ποσοστού  
συμμετοχής των 
βιοκαυσίμων στον 
τομέα των μεταφορών 
10%. 

                 

16 Αξιοποίηση Βιομάζας: 

Τα οφέλη από χρήση 
βιομάζας στην Κύπρο 
μπορεί να είναι πολύ 
σημαντικά, τόσο από 
ενεργειακής – 
οικονομικής άποψης 
όσο και από πλευράς 
προστασίας 
περιβάλλοντος. 

                 

17 Αξιοποίηση Βιομάζας: 

Για να γίνει 
συστηματική η 
εκμετάλλευση του 
δυναμικού της βιομάζας 
στην Κύπρο, χρειάζεται 
να καταβληθούν 
μεγαλύτερες 
προσπάθειες καθώς και 
να αυξηθούν οι 
επιδοτήσεις. 

                 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

108 

 
 

 

18 Αξιοποίηση 
Βιομάζας/Βιοαερίου: 

Οι εταιρείες καλούνται 
να αυξήσουν τη μέση 
ετήσια ενεργειακή 
περιεκτικότητα των 
συμβατικών καυσίμων 
σε βιοκαύσιμα 
τουλάχιστον στο 2%. 
Στην Κύπρο η εγχώρια 
παραγωγή βιοκαυσίμων 
βρίσκεται τώρα περίπου 
στο 1% της συνολικής 
κατανάλωσης 
συμβατικών καυσίμων 
κίνησης από 
εισαγόμενες πρώτες 
ύλες. 

                 

19 Αξιοποίηση 
Βιομάζας/Βιοαερίου: 

Η συνολική παραγωγή 
ηλεκτρισμού από 
Μονάδες 
Βιομάζας/Βιοαερίου 
που έχει διοχετευτεί στο 
δίκτυο διανομής της 
ΑΗΚ κατά το 2011 
αυξήθηκε κατά 60% 
περίπου σε σχέση με το 
2010 και ανήλθε στις 
39.700 MWh. 

 

                 

20 Εξοικονόμηση ενέργειας 
& ενεργειακή απόδοση 
κτιρίων: 

Συστήματα ΤΠΕ για 
Παρακολούθηση 
ενεργειακής 
κατανάλωσης και 
βελτιστοποίηση 
απόδοσης στο αστικό 
περιβάλλον και στις 
μεταφορές. 
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Παρακαλούμε, σημειώστε άλλα σχόλιά σας ………………………… 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 

 

21 Τερματικό 
Πετρελαιοειδών στο 
Βασιλικό: 

Οι συμβατικές 
υποχρεώσεις της 
Κύπρου για διατήρηση 
ενεργειακών 
αποθεμάτων ασφαλείας 
για 90 ημέρες και η 
ανάγκη για 
απομάκρυνση των 
εγκαταστάσεων 
εισαγωγής και 
αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών στην 
Λάρνακα, για 
περιβαλλοντικούς 
λόγους, οδήγησε την 
Κυβέρνηση στην 
απόφαση για 
δημιουργία τερματικού 
υποδοχής και 
αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών στην 
περιοχή του Βασιλικού. 

                 


