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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η Κύπρος πρέπει να μετατραπεί από μια χώρα εισαγωγής ενέργειας σε μια 

χώρα εξαγωγής ενέργειας. Ωστόσο, η οικονομική κρίση, επηρεάζει την ανάπτυξη της 

εκμετάλλευσης πόρων πρωτογενούς ενέργειας και την εξέλιξη της διαφοροποίησης 

της οικονομίας της. Η πολιτική αστάθεια της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, 

καθώς και η συνέχιση της τουρκικής κατοχής μεγεθύνει τις δυσκολίες που θα πρέπει 

να αντιμετωπιστούν. Η οικονομική κρίση αναμένεται να επηρεάσει τόσο την 

κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρο όσο και την ικανότητα των επενδύσεων στον 

τομέα της ενέργειας έτσι ώστε να αναπτυχθεί. Η επιτυχής προσαρμογή στο νέο 

ενεργειακό καθεστώς και η αποτελεσματική ανταπόκριση της με τις παραπάνω 

προκλήσεις είναι ζωτικής σημασίας. Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία τη 

διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τα 

οικονομικά, τεχνικά και γεωστρατηγικά θέματα που εμπλέκονται. 

 Η δομή και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις της οικονομίας της Κύπρου, 

δίνοντας βέβαια έμφαση στο τραπεζικό σύστημα και στον πρωτογενή, δευτερογενή 

και τριτογενή τομέα θα πρέπει να εξετάζονται και αξιολογούνται. Η αξιοποίηση του 

φυσικού αερίου της Κύπρου για την παραγωγή ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και η 

δυνατότητά της να διεισδύσει στην παγκόσμια αγορά ενέργειας θα πρέπει να 

αξιολογηθούν με μεθόδους πολλαπλών κριτηρίων, βάσει οικονομικών, 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνολογικών δεικτών. Θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου και τα σχέδια της ΕΕ για την ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της διαφοροποίησης των πόρων και των 

προμηθευτών. Ένα καθεστώς εκμετάλλευσης των φυσικών ενεργειακών πόρων, το 

οποίο διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί και να καθιερωθεί. 
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Abstract 

 

 Cyprus is about to experience the transition from an energy-importing to an 

energy-exporting country. However, the financial crisis, originally not of fiscal nature, 

affects the deployment of primary energy resources exploitation and the evolution of 

economy’s diversification. Political volatility of the East Mediterranean basin as well 

as the continuation of the Turkish occupation magnifies the difficulties that should be 

confronted. Financial crisis is anticipated to affect both the energy consumption in 

Cyprus and the capability of investments in the energy sector to be developed. The 

successful adaptation to the new energy status and the efficient correspondence to the 

above challenges are of vital importance. The above necessitate the framing of an 

integrated master plan taking into account the financial, technical and geostrategic 

issues involved. 

 

 Towards that the structure and the necessary reforms of the Cyprus economy, 

focusing on the banking system and the primary, secondary and tertiary sectors should 

be considered and assessed. The utilization of the Cyprus gas for energy generation 

locally and its potential to penetrate in the global energy market should be evaluated 

by multi-criteria methods, using economic, environmental, social and technological 

indicators. The geostrategic importance of Cyprus and the EU plans for the security of 

energy supply through the diversification of resources and suppliers (e.g. South 

Corridor etc.) should be considered. An exploitation scheme of the natural energy 

resources, that ensures sustainability and long-term prosperity, should be developed 

and established. Good practices and proven approaches should be assessed and 

adapted to the particular characteristics of Cyprus. 
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Ενότητα Α - Γενικά στοιχεία 

Κεφάλαιο 1. Ιστορικά στοιχεία - Γεωγραφική θέση 

 Η Κύπρος, το νησί της θεάς Αφροδίτης βρίσκεται στο άκρο του 

βορειοανατολικού τμήματος της Μεσογείου, στη διασταύρωση της Ευρώπης, της 

Ασίας και της Αφρικής και συγκεκριμένα, 71 χιλιόμετρα νοτίως της Τουρκίας, 105 

χιλιόμετρα δυτικά της Συρίας και περίπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Ελλάδος. Η 

Κύπρος με συνολική επιφάνεια 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα (από τα οποία τα 3.355 

βρίσκονται από το 1974 υπό τουρκική κατοχή) αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο 

Μεσογειακό νησί μετά την Σικελία και την Σαρδηνία, με ακτογραμμή 648 

χιλιομέτρων, με μέγιστο γεωγραφικό πλάτος 240 χιλιομέτρων και κάθετο διαμήκη 

100 χιλιομέτρων.  

 Μία πρώην Βρετανική αποικία που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960 

μετά τον απελευθερωτικό αγώνα που έληξε με τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου 

μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας. Οι τρεις επίσημες γλώσσες που ορίστηκαν 

από τη Συμφωνία είναι η Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική. Από τότε το πολίτευμα 

της είναι αυτό της Προεδρικής Δημοκρατίας. Το 1963 με αφορμή τις προτάσεις για 

τροποποιήσεις του Συντάγματος των συμφωνιών Ζυρίχης οι Τουρκοκύπριοι 

αυτοαπομονώθηκαν. Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αφορμή της οποίας 

απετέλεσε το φασιστικό πραξικόπημα της ελλαδικής Χούντας και της κυπριακής 

Ε.Ο.Κ.Α Β΄, και την κατοχή του 1974, η Κυπριακή Δημοκρατία πρακτικά ελέγχει 

μόνο τα δύο τρίτα του νησιού, ενώ το βόρειο τρίτο κατέχεται παράνομα από την 

Τουρκία. 

 Το 1983 η  Τουρκία παρανόμως ανακήρυξε τα κατεχόμενα εδάφη σε κράτος, 

Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, το λεγόμενο ψευδοκράτος. Η ενέργεια 

αυτή καταδικάστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Το κράτος 

αναγνωρίζεται σήμερα μόνο από την Τουρκία.  

  Η Κύπρος όμως κατάφερε να εξελιχθεί και το 2004, με άλλες εννέα χώρες 

έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008 εντάχθηκε στην Ευρωζώνη 

υιοθετώντας ως νόμισμα το ευρώ. Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της χώρας, 

ακολουθεί η Λεμεσός με το λιμάνι της, μετά η Λάρνακα και τέλος η Πάφος.)  
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 Από πολύ παλιά η ιστορική σημασία της Κύπρου υπερέβαινε κατά πολύ το 

μικρό μέγεθος της. Η γεωγραφική θέση της, μαζί με το γεωργικό, δασικό και ορυκτό 

πλούτο της, την κατέστησαν διαμετακομιστικό σταθμό και κέντρο εμπορίου και 

πολιτισμού ενώ η στρατηγική σημασία της προσέλκυσε πολλούς εισβολείς και 

κατακτητές.  

Κεφάλαιο 2. Η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου 

2.1 Εισαγωγή 

 Η γεωστρατηγική, ως υποσύνολο της γεωπολιτικής, μελετά τους 

συσχετισμούς δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο (παγκόσμιο ή περιφερειακό) και 

συνδέεται με την έννοια της πολιτικής ισχύος και της εξωτερικής πολιτικής. 

Συγκεκριμένα, η γεωστρατηγική αναφέρεται στην πολιτική που έχει ως αντικείμενο 

γεωγραφικές περιοχές που ενδιαφέρουν το συγκεκριμένο κράτος και επηρεάζουν την 

ασφάλειά του ή τα εθνικά του συμφέροντα. Υποστηρίζει τη στρατηγική, η οποία 

αποτελεί τον τρόπο της χρήσης/σύζευξης των υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη 

των εθνικών/πολιτικών σκοπών. 

 Η εξέταση των γεωστρατηγικών σχέσεων προσφέρει ένα πλαίσιο σκέψης πιο 

ανθεκτικό όσον αφορά στα εθνικά θέματα. Δεν επικεντρώνεται μόνο σε μία χώρα, 

αλλά στις σχέσεις της με τις άλλες και στις σχέσεις που μπορεί να έχουν μεταξύ τους. 

Με αυτόν τον τρόπο, η προσέγγιση του χώρου είναι πολλαπλή και εμπλουτίζει την 

έννοια των συνόρων που δεν είναι πλέον μονοδιάστατα και στατικά, όπως 

συνηθίζουμε να τα κοιτάζουμε. Αυτό το δυναμικό βλέμμα των γεωστρατηγικών 

σχέσεων υποστηρίζει και μια ιστορική προσέγγιση της γεωγραφίας κι ερμηνεύει 

φυσιολογικά τα κλειστά κι ανοιχτά σύνορα, δίχως τις γεωγραφικές δυσκολίες. 

 Το διακύβευμα της γεωπολιτικής και της γεωστρατηγικής είναι ένα πάγιο και 

μοναδικό “Η συμμετοχή των δρώντων υποκειμένων από συνεχώς καλύτερη θέση στον 

πλανητικό καταμερισμό ισχύος”. Στην σημερινή εποχή “Δρώντα υποκείμενα” είναι τα 

κρατικά μορφώματα με όποια μορφή εμφανίζονται. Η μεγάλη πλειοψηφία για να μην 

πω το σύνολο εμφανίζονται ακόμη και σήμερα ως εθνικά κράτη και μάλιστα ο 

αριθμός τους στον ΟΗΕ συνεχώς αυξάνει. 
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 Κατατάσσονται σε μεγάλες – μεσαίες – μικρές δυνάμεις ανάλογα με τη 

γεωπολιτική ισχύ που διαθέτουν αλλά και την γεωστρατηγική που ακολουθούν και 

εφαρμόζουν. Από τις μεγάλες δυνάμεις μπορεί να υπάρξει κάποια η οποία να είναι 

“κυρίαρχη” σε μια ιστορική φάση. Με την έννοια “κυρίαρχη” σηματοδοτείται εκείνη 

η δύναμη η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της το σύνολο της ισχύος των 

υπολοίπων δυνάμεων και ως τέτοια σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι οι 

ΗΠΑ. 

 Η οικονομική “απορρύθμιση” της φιλελεύθερης παγκόσμιας αγοράς πρέπει σε 

κάθε ιστορική περίοδο να έρχεται σε σχέση ισορροπίας με το πολιτικό καθεστώς του 

διεθνούς συστήματος, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη (και επομένως και τα 

ιδιαίτερα συμφέροντα) ενός πλήθους εθνικών κρατών. Αυτό σημαίνει απλά ότι η 

διεθνής σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο βαθμό που επέρχεται μια σχέση 

λειτουργικής αντιστοιχίας μεταξύ των διαφορετικών λογικών λειτουργίας οι οποίες 

καθορίζουν τις σχέσεις της παγκόσμιας αγοράς και την πολιτική των εθνικών κρατών. 

 

2.2 Η διαχρονική σημασία της Κύπρου στον χώρο της Μεσογείου 

 Μεσόγειος, όπως υποδηλώνει, γεωγραφικά, η ετυμολογία της λέξης, αποτελεί 

το κέντρο της γης, τον τόπο όπου πολλαπλές διαδρομές εμπορίου συναντούνται και 

τέμνονται. Η διαμάχη για τον έλεγχο τέτοιων διαδρομών εμπορίου είναι προαιώνια, 

από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

 

Η Ανατολική Μεσόγειος είναι το 

τμήμα εκείνο της Μεσογείου που 

κατά κοινή παραδοχή αποτελεί το 

σημαντικότερο από οικονομικής, 

γεωπολιτικής και στρατηγικής 

απόψεως. Πρόκειται για το τμήμα 

εκείνο που εκτείνεται ανατολικά του 

υποθαλάσσιου αναβαθμού που ενώνει 

τη Σικελία με την Τύνιδα (ακρωτήριο Bonn) . Το εύρος του δυτικού αυτού ορίου δεν 

υπερβαίνει τα 72 ν.μ. και στην επιφάνεια σχηματίζει τον Πορθμό της Σικελίας.  
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Το μέγιστο μήκος κατά την έννοια Ανατολή – Δύση (ακρωτήριο Bonn – κόλπος 

Αλεξανδρέττας) είναι 1080 ν.μ., ενώ το μέγιστο πλάτος κατά την έννοια Βορράς – 

Νότος (μυχός Αδριατικής – κόλπος Μεγάλης Σύρτεως) είναι περίπου 920 ν.μ Για να 

ολοκληρωθεί η γεωγραφική εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου, θεωρείται αναγκαία 

η επισήμανση ορισμένων ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της, η ύπαρξη 

των οποίων ισχυροποιεί τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική της θέση. Συγκεκριμένα: 

 

 Oι δύο θαλάσσιες πύλες της Ανατολικής Μεσογείου μέσω των οποίων 

επικοινωνεί με άλλες θάλασσες και μέσω αυτών με σημαντικούς (οικονομικά και 

στρατηγικά) χώρους ή τους εξασφαλίζει έξοδο σε αυτή. Πρόκειται για τα στενά 

των Δαρδανελίων διά των οποίων η Μεσόγειος δια του Αιγαίου, επικοινωνεί με 

τον Εύξεινο Πόντο και τις παρευξείνιες χώρες, ενώ γι’ αυτές εξασφαλίζεται η 

έξοδος στις ανοικτές (θερμές) θάλασσες. Επίσης, για τη διώρυγα του Σουέζ, διά 

της οποίας η Μεσόγειος επικοινωνεί με την Ερυθρά Θάλασσα, Περσικό Κόλπο 

και Ινδικό Ωκεανό, αποτελούσα έτσι την οδό επικοινωνίας και ανεφοδιασμού της 

Ευρώπης και όχι μόνο, με τα πετρέλαια της περιοχής του Περσικού Κόλπου και 

το εμπόριο Ασίας και Ανατολικής Αφρικής. Επίσης μέσω Δυτικής Μεσογείου δια 

του Γιβραλτάρ με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Έτσι διαμορφώνονται οι δύο κύριοι 

στρατηγικοί άξονες: Ατλαντικός-Μεσόγειος-Ερυθρά Θάλασσα-Ινδικός και 

Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο-Μεσόγειος-Ινδικός. 

 Οι δύο χερσόνησοι, η Βαλκανική και Ιταλική, οι οποίες εισχωρώντας βαθιά εντός 

του θαλάσσιου χώρου, διευκολύνουν την πρόσβαση των χωρών της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης στη Μεσόγειο και Βόρειο Αφρική. Αντίστροφα, 

φέρουν σε ταχύτερη επαφή τις χώρες της Βόρειας Αφρικής με την Ευρώπη. Επί 

πλέον οι δύο αυτές χερσόνησοι διαχωρίζουν την Ανατολική Μεσόγειο σε επί 

μέρους θαλάσσιους χώρους (Αδριατική, Ιόνιο, Αιγαίο), διαχωρισμός που 

διαφοροποιεί επιχειρησιακά την Ανατολική Μεσόγειο από τη λοιπή, η οποία 

θεωρείται ως ανοικτή θάλασσα. 

 

 Η ύπαρξη των τριών μεγάλων νησιών Κύπρου, Κρήτης και Μάλτας στον 

ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ευρωπαϊκών και αφρικανικών ακτών, που διευκολύνει, 
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αλλά και επηρεάζει σημαντικά τις γραμμές συγκοινωνιών της Μεσογείου, καθώς 

και την ασφάλειά τους. 

 Η γεωπολιτική και γεωστρατηγική εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου 

ολοκληρώνεται, εάν επισημανθεί η εγγύτητά της προς τη Μέση Ανατολή, με την 

οποία πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι 

αποτελεί ενιαίο στρατηγικό χώρο, 

τουλάχιστον η ανατολική της λεκάνη, 

αλλά και η εγγύτητα με την 

πετρελαιοπαραγωγική περιοχή των 

χωρών του Περσικού Κόλπου, η 

ανοικτή επικοινωνία με την οποία 

είναι ζωτικής σημασίας παράγων για 

τις οικονομίες Ευρώπης και Αμερικής. 

Επίσης από το γεγονός ότι, μετά τις δραματικές εξελίξεις των αρχών της δεκαετίας 

’90 και επέκεινα, το ανατολικό όριο του Δυτικού Κόσμου (ΕΕ-ΝΑΤΟ και όχι μόνο) 

μεταφέρθηκε ανατολικότερα στη Γραμμή Ουράλια όρη – Ουράλης ποταμός – 

Καύκασος, Ευφράτης – Ανατολική Μεσόγειος – Κύπρος, ενώ το βλέμμα των δυτικών 

έχει αρχίσει να στρέφεται και προς τη βόρειο Αφρική\αφρικανική ήπειρο. 

 Η Κύπρος από τον 7ο π.Χ αιώνα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

των εκάστοτε ισχυρών και απετέλεσε το “μήλον της Έριδος” των εκάστοτε μεγάλων, 

ναυτικών κυρίως, δυνάμεων, όπως οι Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι, οι Πέρσες, ο Μ. 

Αλέξανδρος και οι επίγονοι του, οι Ρωμαίοι. Ακολουθούν οι Βυζαντινοί, οι Άραβες, 

οι Σταυροφόροι, οι Ενετοί, οι Οθωμανοί για να καταλήξει το 1878 στους 

κοσμοκράτορες και θαλασσοκράτορες της εποχής εκείνης, Άγγλους. 

 Στη σύγχρονη εποχή, το κυπριακό πολιτικό κληροδότημα προκύπτει, σε 

μεγάλο βαθμό, μετά την εξαγορά της Κύπρου από τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Η 

θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων: της 

Ευρώπης, της Ασίας, και της Αφρικής και πρόσφατα στην καρδιά σημαντικών 

αποθεμάτων φυσικών πόρων. 

 Η γεωστρατηγική αξία της Κύπρου είναι σημαντική, ιδιαίτερα μετά τις 

τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και αποδεικνύεται ιστορικά, αλλά και από τη 
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σημερινή πραγματικότητα. Είναι αναγκαία η διατήρηση σε λίαν υψηλό επίπεδο όλων 

των παραγόντων ισχύος των χωρών που συμβάλλουν στην γεωστρατηγική. Ιστορικά, 

τα βασικά γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά της Κύπρου συνοψίζονται στα εξής: 

 Βρίσκεται στο μέσο του αρχαίου κόσμου (Συρίας, Αιγύπτου, Μεσοποταμίας, 

Μικράς Ασίας,  Ελλάδας και Κρήτης), γι' αυτό και δέχτηκε για αιώνες την 

επίδραση των πολιτιστικών ρευμάτων των χωρών αυτών. Δεν είναι λοιπόν 

εκπληκτικό που η Κύπρος γνώρισε ένα πανάρχαιο πολιτισμό. 

 Είναι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής και 

της επιτρέπει από τη μία να αναπτύξει εμπορικές και τουριστικές σχέσεις με 

χώρες των ηπείρων αυτών και από την άλλη να παρακολουθεί και να δέχεται την 

επίδραση των διαφόρων πολιτιστικών ρευμάτων ιδιαίτερα από χώρες της 

Ευρώπης. 

 Η διώρυγα του Σουέζ βρίσκεται σε μικρή σχετικά απόσταση από τις νότιες ακτές 

της Κύπρου (απόσταση Κύπρου-Πορτ Σάιντ περίπου 370 χιλιόμετρα). Η 

λειτουργία της διώρυγας από το 1869 συνέλαβε στην επικοινωνία της Μεσογείου 

με την Ερυθρά θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό και την ανάπτυξη του διεθνούς 

εμπορίου. Η γειτνίαση της Κύπρου με τη νευραλγική αυτή θάλασσα αρτηρία, 

Μεσογείου-Ερυθράς θάλασσας-Ινδικού ωκεανού, της προσδίνει ιδιαίτερη 

στρατηγική σημασία. 

 Οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες της Μέσης Ανατολής βρίσκονται πολύ κοντά 

στην Κύπρο. Η διακίνηση του πετρελαίου, της πολύτιμης αυτής μορφής 

ενέργειας, προς την Ευρώπη γίνεται είτε μέσω της διώρυγας του Σουέζ είτε μέσω 

πετρελαιοπαραγωγών που καταλήγουν σε παράκτιες πόλεις του Λίβανου, της 

Συρίας και της Τουρκίας, οι οποίες βρίσκονται σε μικρή απόσταση στα 

ανατολικά της Κύπρου. Η σημασία των πετρελαιαγωγών αυτών φάνηκε με το 

κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ κατά την περίοδο 1967-1974 σαν αποτέλεσμα 

του “πολέμου των έξι ημερών” μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ. 

 Η θαλάσσια αρτηρία Μαύρης θάλασσας-Βοσπόρου-Προποντίδας-Δαρδανελίων-

Αιγάιου πελάγους-Μεσογείου βρίσκεται σε μικρή απόσταση βορειοδυτικά της 

Κύπρου. Η αρτηρία αυτή συνέβαλε τα αρχαία χρόνια στη διάδοση του ελληνικού 

πολιτισμού και στην ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου. 

 Η χερσαία αρτηρία Μεσογείου-Περσικού κόλπου, μέσω των κοιλάδων των 

ποταμών Ορόντη-Ευφράτη-Τίγρη βρίσκεται στα ανατολικά της Κύπρου. Η 
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αρτηρία αυτή συνέλαβε στην ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων τόσο μεταξύ της 

Συρίας και της Μεσοποταμίας, όσο και μεταξύ διαφόρων μεσογειακών χωρών. 

 Ο Benjamin Disraeli ανέλαβε το νησί στην προσπάθεια να αποτραπεί η 

προώθηση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτό ήταν το 

σκεπτικό πίσω από τη βρετανική απόφαση στο Συνέδριο του Βερολίνου το 1878 και 

την ενδυνάμωση των Οθωμανών, της υπό κατάρρευση αυτοκρατορίας του καιρού, 

την οποία περιέγραψαν ως «μεγάλο ασθενή». Η απόφαση του Disraeli, το 1878, 

έμελλε να δικαιωθεί ξανά και ξανά. 

 

2.3 Η σύγχρονη στρατηγική αξία της Κύπρου 

 

 Εξετάζοντας, λοιπόν, το θέμα αυτό από την οπτική γωνία των στρατηγικών 

σπουδών, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι, πράγματι, υπάρχουν 

συγκεκριμένοι στρατηγικοί παράγοντες που καθόριζαν και καθορίζουν διαχρονικά 

την πορεία και το πολιτικό μέλλον του νησιού του νησιού. 

 

 Καθώς το πετρέλαιο εξέρεε από τη Μέση Ανατολή, η Κύπρος 

χρησιμοποιήθηκε ως προπύργιο του Λονδίνου το οποίο διασφάλιζε την απρόσκοπτη 

ροή της ζωτικής ενέργειας για την τρομερή βιομηχανική μηχανή των βρετανικών 

νήσων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Sir Anthony Eden εξέφρασε τη σθεναρή και 

ανυποχώρητη θέση της βρετανικής κυβέρνησης στην Κύπρο με σαφή και απόλυτο 

τρόπο. Χωρίς να μπαίνει στον κόπο να το εξωραΐσει με τον γνωστό λόγο του 

ιμπεριαλιστικού ιδεαλισμού, ο Sir Eden όρισε το διακύβευμα της Βρετανίας με μία 

λέξη: πετρέλαιο. Συγκεκριμένα: 

 

«Η βιομηχανική ζωή της χώρας μας και αυτή της Δυτικής Ευρώπης εξαρτώνται 

σήμερα, και θα εξαρτώνται για χρόνια, από την προμήθεια πετρελαίου της Μέσης 

Ανατολής. Αν ποτέ οι πετρελαϊκοί μας πόροι απειλούνταν, θα ήμασταν αναγκασμένοι 

να τους υπερασπιστούμε. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις στην Κύπρο αποτελούν μέρος 

της [βιομηχανικής ζωής]. Χωρίς την Κύπρο, δεν θα έχουμε τις απαραίτητες 
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εγκαταστάσεις για να προστατεύσουμε τις προμήθειές μας σε πετρέλαιο. Χωρίς 

πετρέλαιο θα έχουμε ανεργία και πείνα στη Βρετανία. Είναι τόσο απλό». 

 

 Πριν στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών των τριών Συμφωνιών 

(Εγκαθίδρυσης, Εγγυήσεων, Συμμαχίας: 1960) με τις οποίες ιδρύθηκε η Κυπριακή 

Δημοκρατία με την εγγύηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της 

Τουρκίας, ο Eden υπογράμμιζε: «Η αξία του συμβιβασμού θα εξαρτηθεί από το πνεύμα 

με το οποίο θα εφαρμοστεί και από τις αποδεκτές διευθετήσεις για τις στρατιωτικές μας 

βάσεις». Και πάλι, με τις επισημάνσεις του, ο βρετανός πολιτικός τοποθετεί την 

έμφαση στη σημασία που είχε για τη χώρα του η εγγυημένη, αδιάλειπτη και 

απρόσκοπτη χρήση των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων έτσι ώστε το πετρέλαιο 

της Μέσης Ανατολής να συνεχίσει να ρέει χωρίς διακοπή προς τα βρετανικά νησιά. 

Αναμφίβολα, η έμφαση του Eden στις κυπριακές βάσεις συμπίπτει με την κορύφωση 

της βρετανικής αποχώρησης από τις αποικίες. 

 

 Η μορφολογία του εδάφους της, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, δεν προσδίδει 

ουσιαστικά μεγάλη στρατιωτική αξία 

στο νησί, γιατί είναι αρκετά ευάλωτο 

και τρωτό σε εχθρικές αεροπορικές και 

ναυτικές επιθέσεις. Παρόλο που η 

Κύπρος δεν έχει ουσιαστικά τεράστια 

στρατιωτική και στρατηγική σημασία, 

όπως πιστεύεται συνήθως, η 

γεωγραφική της θέση, της προσέδωσε 

κρίσιμο υποβοηθητικό ρόλο στα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. 

 

Επισημαίνεται ότι, βασικά, πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την αύξηση της 

σημασίας της αεροπορικής δυνάμεως καμιά από τις δυνάμεις που είχαν θέσει το νησί 

υπό τον έλεγχο τους, δεν το χρησιμοποίησε ως κύριο χώρο για τις εξορμήσεις της, για 

νέες κατακτήσεις, ή ως σημαντικό μέσο άσκησης του ελέγχου της και εξάπλωσης της 

κυριαρχίας της στην περιοχή. Χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από τους Βρετανούς (και 

τους Γάλλους) κατά τη διάρκεια των Βρετανο-γαλλικών επιχειρήσεων κατά της 

Αιγύπτου το ‘50 στην κρίση στο Σουέζ. Η συμβολή της Κύπρου ήταν βέβαια 

χρήσιμη, όπως στην περίπτωση των επιχειρήσεων κατά της Λιβύης το 1986, και του 
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πολέμου στον Περσικό Κόλπο το 1991, αλλά θεωρείτο κυρίως συμπληρωματική ή 

υποβοηθητική στα ευρύτερα σχέδια των δυνάμεων, που δρούσαν στην Ανατολική 

Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ήταν, επίσης, ένας χώρος, που η εκάστοτε 

κρατούσα δύναμη επεδίωκε να εμποδίσει τη χρήση του από τους αντιπάλους της. 

 

 H Κύπρος βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο της στρατηγικής της αξίας στην 

ιστορία της, στη διάρκεια της βρετανικής αποικιακής περιόδου, στα μέσα της 

δεκαετίας του ’50 και του ’60. H Βρετανία έγινε τότε μεγάλη δύναμη, γιατί μεταξύ 

άλλων απέκτησε τη δυνατότητα να εξουδετερώνει δώδεκα πόλεις στην περιοχή του 

Στάλινγκραντ και της Μόσχας από βάσεις της στη Βρετανία και άλλες δώδεκα ακόμη 

στην Κριμαία από βάσεις στην Κύπρο. Η νήσος προσέλαβε την περίοδο αυτή έναν 

ουσιαστικό στρατηγικό ρόλο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ Ανατολής και 

Δύσης, εξυπηρετώντας άμεσα τους σκοπούς της στρατηγικής της Ανεξάρτητης 

Πυρηνικής Αποτροπής της βρετανικής αποικιοκρατικής δύναμης απέναντι στη 

“Σοβιετική απειλή”. Αυτό εξηγεί και την έντονη αντίδραση των Βρετανών στο 

αιτήματα των Κυπρίων για αυτοδιάθεση στα μέσα της δεκαετίας του ’50, καθώς και 

το γνωστό “ουδέποτε” του υπουργού Αποικιών Χόπκινς. Η στάση όμως της 

Βρετανικής κυβέρνησης έναντι των Κυπρίων στο κυπριακό πρόβλημα καθορίζεται, 

όπως και πριν, από τα εκάστοτε στρατηγικά της συμφέροντα τα οποία και φρόντισε 

να εξασφαλίσει μέσω της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης και των άλλων Συμφωνιών κατά 

την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα, η Κύπρος –ανεξάρτητο κράτος πια 

και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης– παραμένει σημαντικός στρατηγικός χώρος για 

τους Βρετανούς, ενώ το Κυπριακό έδαφος δεν "φιλοξενεί" πυρηνικά όπλα. 

 

 Παρόλο που κατά την περίοδο έπειτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 

ΗΠΑ αποτελούσαν την κυρίαρχη δύναμη ή τη μόνη υπερδύναμη στην περιοχή, 

ωστόσο δε χρειάζονταν να έχουν υπό τον άμεσο έλεγχό τους την Κύπρο για να 

επωφελούνται στην άσκηση της δικής τους εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. 

Πετύχαιναν, βέβαια, αυτό το στόχο μέσω των στενών συμμαχικών τους σχέσεων με 

τους Βρετανούς –μια πρακτική που ισχύει ακόμη ως σήμερα. Ένας επιπλέον λόγος, 

γιατί οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονταν να έχουν υπό τον άμεσο έλεγχο τους την Κύπρο, 

ήταν η συμμαχία των με την Ελλάδα και την Τουρκία. Η εξάρτηση των δύο χωρών 

από την Ουάσιγκτον, αποτελούσε για τους Αμερικανούς ακόμη έναν ισχυρό μοχλό 
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άσκησης κηδεμονίας και επιρροής στον κυπριακό χώρο, πέραν των δυνατοτήτων, που 

τους προσέφεραν οι ίδιες οι διμερείς τους σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία.. 

 

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, και 

πιο συγκεκριμένα η απόσταση που τη 

χωρίζει από την Ελλάδα, φαίνεται σε 

πλείστες περιπτώσεις να έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο, είτε στην 

αποτελεσματικότητα των 

προσπαθειών απελευθέρωσης του 

νησιού (όπως κατά την εκστρατεία 

των Σπαρτιατών και των Αθηναίων κατά των Περσών στην Ανατολική Μεσόγειο) 

είτε στην αδυναμία του Βυζαντίου να στηρίξει την κυριαρχία του στον κυπριακό 

χώρο. Η γεωγραφική αυτή απόσταση ήταν και ο λόγος για τον οποίο οι Αθηναίοι –

στην εποχή του Περικλή αλλά και σε άλλες περιπτώσεις– σε συμφωνίες τους με την 

Περσία δεν περιλάμβαναν την Κύπρο υπό τον έλεγχό τους και την άφηναν στα χέρια 

των Περσών. Το πρόβλημα της απόστασης επικαλούνταν και σύγχρονα κόμματα ή 

κυβερνήσεις, υπογραμμίζοντας την αδυναμία της Ελλάδας να υπερασπίσει 

αποτελεσματικά τον Ελληνισμό στην Κύπρο. Το θέμα της απόστασης –δηλαδή της 

εγγύτητας της Κύπρου στην Τουρκία– προβάλλεται και ως επιχείρημα από τις 

σύγχρονες τουρκικές κυβερνήσεις, για να υποστηρίξουν τη θέση τους ότι –για 

σκοπούς δικής τους ασφάλειας– επιβάλλεται να έχουν έλεγχο πάνω στο νησί, άσχετα 

εάν υπάρχουν ή όχι οι Τουρκοκύπριοι. Η λογική αυτή, βέβαια, δεν ευσταθεί ως 

επιχείρημα, γιατί, γεωγραφικά, η Κύπρος δε βρίσκεται μόνο κοντά στην Τουρκία, 

αλλά και στην Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο κ.λπ. Οπότε, με την ίδια 

λογική, όλες αυτές οι χώρες θα έπρεπε να απαιτούν να έχουν και αυτές έλεγχο πάνω 

στο νησί, πράγμα αδιανόητο για τις διεθνείς σχέσεις και το πνεύμα και το γράμμα του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

 

 Άλλος στρατηγικός παράγοντας διαχρονικής σπουδαιότητας, που επηρεάζει 

τις εξελίξεις στην Κύπρο και τη γύρω περιοχή, είναι η ισχύς των ανταγωνιζόμενων 

δυνάμεων και οι στρατιωτικές ισορροπίες. Η ισχύς των όπλων της εκάστοτε μεγάλης 

δύναμης στην περιοχή, της προσφέρει τη δυνατότητα να επιβληθεί και να 

κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, και να έχει επίσης τον κυπριακό χώρο υπό 
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τον έλεγχό της. Και όταν άλλες δυνάμεις εμφανίζονταν, η δύναμη αυτή 

εξαφανιζόταν, και το κενό ισχύος στην περιοχή –και, ασφαλώς, στην Κύπρο– 

συμπληρωνόταν από αυτές. Οι παράγοντες αυτοί, τα στρατηγικά συμφέροντα της 

Βρετανίας, και στη συνέχεια της Τουρκίας, στάθηκαν εμπόδιο στο αίτημα των 

Ελλήνων του νησιού για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η Άγκυρα, βλέποντας 

την Κύπρο από μια καθαρά γεωστρατηγική άποψη, με το σκεπτικό ότι με την ένωση 

θα περικυκλωνόταν από την Ελλάδα, αντιτασσόταν στο αίτημα των Ελληνοκυπρίων 

και αντιπρότεινε τη διχοτόμηση. Η Τουρκία υποστήριζε τις θέσεις της στο Κυπριακό 

με τη στρατιωτική της ισχύ, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση ή διαφοροποίηση του 

στρατηγικού σκηνικού στο νησί προς όφελος των τουρκικών εθνικών συμφερόντων. 

 

 Οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου, που απέκλειαν την ένωση της Κύπρου 

με την Ελλάδα, τα προνόμια που δόθηκαν στην τουρκοκυπριακή πλευρά, και τα 

δικαιώματα στρατιωτικής παρουσίας και επέμβασης που παραχωρήθηκαν στην 

Τουρκία, αποτελούσαν σημαντικό κέρδος για την Άγκυρα. Το όφελος αυτό για την 

Τουρκία αργότερα μεγιστοποιήθηκε με την τουρκική εισβολή του 1974 και τη 

συνεχιζόμενη κατοχή των βόρειων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα 

στρατηγικά δεδομένα, και η ικανότητα της Τουρκίας να κρατά τα βόρεια εδάφη της 

Κύπρου υπό στρατιωτική κατοχή, επιτρέπουν –και σήμερα– την συντήρηση της de 

facto διαίρεσης του νησιού, με την Τουρκία να εμμένει στη νομιμοποίηση της, καθώς 

και στην αναγνώριση της ύπαρξης ξεχωριστού «τουρκοκυπριακού κρατιδίου» σαν 

ισοδύναμης οντότητας με το κυπριακό κράτος. Ακόμη, οι Τούρκοι, στηριζόμενοι 

στην υπεροπλία τους, έχουν την ικανότητα να προωθούν ανενόχλητοι την 

ενσωμάτωση του βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τουρκία, που 

αποτελεί νέο τουρκικό στόχο στο Κυπριακό, και να αψηφούν τη διεθνή αποδοκιμασία 

για τις ενέργειές τους. Για την ελληνική πλευρά, οι υφιστάμενοι συσχετισμοί 

στρατιωτικής δυνάμεως στην Κύπρο δεν προσφέρουν τη δυνατότητα αποκατάστασης 

της ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του προηγούμενου status quο με 

πολεμική δράση κατά των κατοχικών δυνάμεων. Ούτε και τα συμφέροντα της 

αμερικανικής υπερδύναμης στην περιοχή προβλέπεται να διαφοροποιηθούν κατά 

τέτοιο τρόπο, που να παρουσιάζουν οποιαδήποτε σοβαρή πιθανότητα οι ΗΠΑ να 

πιέσουν την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο ή, έστω, να 

φανεί αρκούντως διαλλακτική, για να επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό. 
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 Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να συνεχίσει και στο μέλλον η 

κατοχή και ο τουρκικός στρατηγικός έλεγχος στο νησί, και μαζί να διατηρείται ο 

κίνδυνος για την ειρήνη στην περιοχή, καθώς και η πιθανότητα απόπειρας της 

Τουρκίας να επεκτείνει την κατοχή της στην υπόλοιπη Κύπρο, σε περίπτωση που οι 

συνθήκες της το επιτρέψουν. Οι ΗΠΑ, ανησυχώντας για τη διατάραξη της ειρήνης 

στην περιοχή, και θέλοντας να αποφύγουν έναν πόλεμο μεταξύ δύο νατοϊκών 

συμμάχων τους –της Ελλάδας και της Τουρκίας– θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα σε ένα τέτοιο τουρκικό σχέδιο. Όμως, κανείς δεν 

μπορεί να προεξοφλήσει ότι, πάντοτε, οι ενέργειες των Αμερικανών θα είναι 

επιτυχείς. Η τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο, και η αδυναμία των ΗΠΑ να 

την αποτρέψουν, στέκει ως ξεχωριστό παράδειγμα της περίπτωσης αυτής. Γι’ αυτό το 

λόγο επιβάλλεται, παράλληλα με τη μελέτη και αξιοποίηση των διεθνών σχέσεων και 

των εξελίξεων στο γεωστρατηγικό τους περιβάλλον, Κύπρος και Ελλάδα να 

ενισχύσουν –στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό– τις αμυντικές τους ικανότητες, σε 

σημείο που να αποτελούν πράγματι πειστικό αποτρεπτικό στοιχείο στον τουρκικό 

επεκτατισμό, σε περίπτωση που όλοι οι άλλοι παράγοντες αποτύχουν να τον 

αποτρέψουν. 

 

 Ταυτόχρονα, όμως, απαιτείται μακρόπνοος πολιτικός σχεδιασμός και 

προγραμματισμός, για την ανατροπή των γεωστρατηγικών καταστάσεων και των 

κατοχικών δεδομένων που δημιούργησε η τουρκική εισβολή. Απαιτούνται 

μελετημένοι και προσεκτικοί χειρισμοί και κυρίως, συστηματική προσπάθεια 

αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μεταξύ της ελληνικής και τουρκικής πλευράς στην 

Κύπρο, καθώς και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για να μπορέσει αποφασιστικά να 

εδραιωθεί η ειρήνη στο νησί. Η πιο βάσιμη, όμως, ελπίδα κατοχύρωσης της 

ασφάλειας της Κύπρου στο μέλλον από την τουρκική γεωπολιτική επιρροή, 

προκύπτει μέσα από την ένταξή της ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 

προοπτική αυτή κάποτε να διαμορφώσει τη δική της κοινή εξωτερική και αμυντική 

πολιτική, και να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ ως η νέα υπερδύναμη στην περιοχή. 
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2.4 Θαλάσσια περιοχή της Κύπρου: το νέο θερμό γεωστρατηγικό κέντρο 

 

Τα γεωστρατηγικά κέντρα, άλλως λεγόμενα και “heart lands”, έχουν διαχρονικά το 

ίδιο κοινό με τα σύνορα. Αλλάζουν, 

μεταβάλλονται, μεταναστεύουν. Αυτό 

σήμερα, στην μεταμοντερνική 

νεωτερικότητα όπου έχει περάσει 

κυρίως η Δύση, ισχύει ακόμη πιο 

έντονα και οι σχετικές διεργασίες είναι 

πυκνότερες, μέσα σε ένα όλο και πιο 

ρευστό και ασταθές διεθνές 

περιβάλλον. 

 

 Τι το κοινό θα μπορούσαν να έχουν η Αρκτική, η θάλασσα της Νότιας Κίνας 

και η Ανατολική Μεσόγειος; Σε αυτές τις τρεις περιοχές επικεντρώνεται όσο πουθενά 

αλλού, σε συνάρτηση με τα νέα ενεργειακά δεδομένα, η προσπάθεια των 

ισχυρότερων δυνάμεων του πλανήτη για περιφερειακή ή και παγκόσμια κυριαρχία 

στον 21
ο
 αιώνα. Μετά τις εξελίξεις που σημάδεψαν την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και 

την ενοποίηση της Γερμανίας –σημείο τριβής ανάμεσα στη Δύση (ΝΑΤΟ) και την 

Ανατολή (τότε το ανατολικό/σοβιετικό μπλοκ)– δεν ήταν πλέον το Βερολίνο ούτε οι 

πεδιάδες της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Τα “θερμά” σημεία μεταφέρθηκαν 

νοτιοανατολικά, και σήμερα τοποθετούνται στη θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και 

την Κύπρο. 

 

 Μετά από αρκετές δεκαετίες περιφερειακών εστιών αστάθειας, αλλά 

συνολικά ηρεμίας σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται πως ο πλανήτης επιστρέφει σε μια 

πιο γενικευμένη ρευστότητα και πιο ανήσυχες εποχές στις διεθνείς σχέσεις, όπου η 

άμεση απειλή ή και χρήση βίας επανέρχεται ως όπλο στα χέρια των ισχυρότερων. 

 

 Έτσι π.χ. οι ΗΠΑ δεν διστάζουν να ανακαλύψουν τα “επικίνδυνα” νερά της 

θάλασσας της Νότιας Κίνας, όταν η τότε υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι 

Κλίντον δήλωνε στο Ανόι του Βιετνάμ πως η Ουάσιγκτον “θα ενώσει τις δυνάμεις της 

με το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες, και όλες εκείνες τις χώρες οι οποίες αντιστέκονται στα 
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σχέδια του Πεκίνου να κυριαρχήσει στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή”. Η Κίνα, 

όπως ήταν φυσικό αντέδρασε και για το Πεκίνο θεωρήθηκε αυτό ως απαράδεκτη 

αμερικανική εμπλοκή σε μια περιοχή που οι Κινέζοι θεωρούν πως πρέπει να έχουν 

λόγο και επιρροή. Το πρόσφατο θερμό επεισόδιο μεταξύ Κίνας – Βιετνάμ 

επιβεβαίωσε την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή αυτή. 

 

 Παρόμοιες εντάσεις δεν αποκλείεται να εκτυλιχθούν και στην Αρκτική, όπου 

η τήξη των πάγων μεταβάλλει τα μέχρι τώρα “παγωμένα” δεδομένα, και δυνάμεις 

όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ, αλλά και ο Καναδάς, εποφθαλμιούν τα εκεί ενεργειακά 

κοιτάσματα, ιδίως υδρογονανθράκων. Αξιοπρόσεκτο είναι πως η τήξη των πάγων 

στην Αρκτική έχει δημιουργήσει προβλήματα ακόμα και σε στενούς συμμάχους, 

όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Έτσι, συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος που άνοιξε, 

θεωρήθηκε από τους Αμερικανούς ως διεθνής δίαυλος (άρα ελεύθερης πρόσβασης), 

προκαλώντας την αντίδραση των Καναδών που ισχυρίζονται πως έχουν τον πρώτο 

λόγο. 

 

 Αλλά και η ένταση που συσσωρεύεται στην ανατολική Μεσόγειο, είναι 

πιθανό –παρά το γεγονός ότι προσωρινά το διακύβευμα εντοπίζεται στην Συρία– να 

οδηγήσει σε μια κατά βάση θαλάσσια σύγκρουση, όπου τεράστια υποθαλάσσια 

κοιτάσματα αλλά και ο έλεγχος της πολύτιμης γεωστρατηγικά περιοχής (από την 

Κύπρο και τον Λίβανο μέχρι την Κασπία) οδηγούν παγκόσμιους παίκτες, όπως τις 

ΗΠΑ και τη Ρωσία, σε αγώνα δρόμου και αντοχών, για κυριαρχία των θαλασσών 

στον 21
ο
 αιώνα. Στην ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι μόνο ο αμερικανό-ρωσικός 

ανταγωνισμός που σφραγίζει τις εξελίξεις, αλλά και οι φιλοδοξίες των τοπικών 

δυνάμεων που διεκδικούν νέους, ενισχυμένους ρόλους, όπως η Τουρκία και το 

Ισραήλ. Διόλου τυχαίο πως η Άγκυρα έχει εξαπολύσει ένα πρωτόγνωρο για την 

Τουρκία πρόγραμμα ναυτικών εξοπλισμών, με στόχο να καταστεί θαλάσσια δύναμη 

και να ηγεμονεύσει στην ανατολική Μεσόγειο. Κι αυτό ενεργοποιεί τα 

αντανακλαστικά του Ισραήλ. 

 

 Σαφώς πρόκειται για “μετανάστευση κέντρων ή θερμών εστιών”. Στις 

ψυχροπολεμικές δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 το γεωστρατηγικό κέντρο του πλανήτη 

μας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το διχοτομημένο Βερολίνο, ή οι πεδιάδες της 

κεντρικής Ευρώπης, πιθανά τότε θέατρα μιας ολιστικής σύγκρουσης μιας ΝΑΤΟικής 
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Δύσης και της κομμουνιστικής Ανατολής. Σήμερα όμως, ένα πραγματικά θερμό, από 

πολλές απόψεις, σημείο, μετανάστευσε στις θάλασσες της Κύπρου, στην ανατολική 

Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή όπου αναμένεται να λάβουν χώρα οι επόμενες 

πράξεις περιφερειακών ή και ηγεμονικών συγκρούσεων. 

 

 Από την οπτική της Κύπρου, προέκταση της ανατολικής Μεσογείου ως 

ενεργειακού και γεωστρατηγικού κέντρου του πλανήτη είναι η “ευρασιατική 

ενδοχώρα”, από τη Συρία και το Λίβανο μέχρι τον Καύκασο, το Αζερμπαϊτζάν και το 

Ιράν. Η σημασία που προσδίδεται στον έλεγχο της περιοχής, πιστοποιείται από την 

προσπάθεια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να ελέγχουν οπωσδήποτε την Κύπρο, 

να ανατρέψουν τα καθεστώτα της Δαμασκού και της Τεχεράνης και να μεταφέρουν 

εν συνεχεία την ίδια διαδικασία στον Καύκασο, μέσα στην ίδια δηλαδή τη Ρωσία, 

εξαναγκάζοντάς της σε αναδίπλωση και γεωστρατηγική απομόνωση. Το θερμόμετρο 

ανεβαίνει στην περιοχή από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο και από εκεί έως την 

Κασπία, και θα ανέβει –δυστυχώς- κι άλλο. Η πρόσφατη και συνεχιζόμενη κρίση 

στην Ουκρανία είναι ενδεικτική της συσσωρευόμενης έντασης στην περιοχή. 

 

 Πρόκειται για αρνητικές εξελίξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες 

καταστάσεις στην ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Έτσι, οι ΗΠΑ (και 

προεκτατικά το ΝΑΤΟ) να εξακολουθούν να θεωρούν την Τουρκία πολυτιμότερη 

από την Ελλάδα, ακόμη και μετά τη ρήξη της με το Ισραήλ. Μέσα στο Ισραήλ 

υπάρχουν δυνάμεις που υποστηρίζουν ανοιχτά μια νέα “άνοιξη” στη σχέση με την 

Τουρκία, αλλά και κέντρα λήψης αποφάσεων που δεν επιθυμούν προσέγγιση, 

τουλάχιστον με μια Τουρκία στον αστερισμό του Ερντογάν και του Ισλάμ. Σε ότι 

αφορά τον συζητούμενο –και επιθυμητό –πιο ευρωκεντρικό πόλο συλλογικής 

ασφάλειας, με κύριους εκφραστές τις παραδοσιακές δυνάμεις ισχύος Γερμανία και 

Γαλλία, υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα του καθώς από 

μια η Γερμανία δείχνει να ανακαλύπτει εκ νέου και αλαζονικά τον “ηγεμονισμό”, ενώ 

η Γαλλία επιχειρεί μια γεωστρατηγική “επιστροφή” στη Μεσόγειο, ακολουθώντας 

όμως μια μάλλον παρωχημένη νέο-αποικιοκρατική αντίληψη (φάνηκε στη Λιβύη και 

το Μάλι). 
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Κεφάλαιο 3. Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά 

  Ο πληθυσμός της Κύπρου αποτελεί ποσοστό 0,17% του συνολικού 

πληθυσμού της Ευρώπης των 27 και είναι η τρίτη πιο μικρή σε πληθυσμό χώρα, μετά 

την Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Τέσσερις μεγάλες πόλεις δεσπόζουν στο ελεύθερο 

κομμάτι του νησιού, με τη Λευκωσία στο κέντρο, που είναι και η πρωτεύουσα, τη 

Λάρνακα, τη Λεμεσό και την Πάφο κατά μήκος της νότιας ακτής.  

 

Γεωγραφικός Χάρτης της Κύπρου 

 Η Λευκωσία συνδυάζει το παλιό με το νέο και χαρακτηρίζεται από την παλιά 

συνοικία που περιστοιχίζεται από ένα Ενετικό τείχος φτιαγμένο από πουρόπετρα, έξω 

από το οποίο εκτείνεται μια κοσμοπολίτικη πόλη. Η Λεμεσός, η πόλη της 

διασκέδασης και του καρναβαλιού, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, 

είναι το κέντρο παραγωγής κρασιού και ένα ζωηρό θέρετρο, γνωστό για την ποικίλη 

νυχτερινή ζωή του, ενώ η Λάρνακα, ''το αρχαίο Κίτιον'', με τη μαρίνα της και το χώρο 

περιπάτου με τους τεράστιους φοίνικες, έχει σημαντικούς Χριστιανικούς και 

Ισλαμικούς ναούς. Η Πάφος, ''η αρχαία πρωτεύουσα'', βρίσκεται στα δυτικά και την 

χαρακτηρίζουν ως ένα αρχαιολογικό θησαυρό με κάποια από τα εκλεκτότερα 

ψηφιδωτά της Μεσογείου.       

 Πριν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 ο πληθυσμός της Κύπρου 

αποτελούνταν από 82% Ελληνοκύπριους και 18% από Τουρκοκύπριους. Υπάρχουν 

και μειονότητες όπως Μαρωνίτες, Αρμένιοι, Λατίνοι κ.α.. Μετά την τουρκική 
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εισβολή, το 37% του κυπριακού εδάφους είναι τουρκοκρατούμενο και 200.000 Ε/Κ 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να καταφύγουν ως πρόσφυγες 

στα νότια του νησιού. Παράλληλα, οι Τ/Κ καθώς και μεγάλος αριθμός εποίκων 

μεταφέρθηκαν στον κατεχόμενο από την Τουρκία βορρά. 

 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την Δημογραφική 

μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1992 ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές 

της Κύπρου το 1974 ήταν 505,700 ενώ το 1990 ήταν 575,000, άρα είχε μια φυσική 

πληθυσμιακή αύξηση 13.7%.  

 

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρκοκυπριακής Διοίκησης, στα κατεχόμενα ο 

πληθυσμός το 1974 ήταν 115,600 ενώ το 1990 ήταν 171,700 δηλαδή η αύξηση ήταν 

στο 48.35%.  
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 Η αύξηση αυτή των Τ/Κ οφείλεται στο ότι τα έτη 1975 και 1977, μια μαζική 

ροή εποίκων εγκαταστάθηκε στο νησί και στην συνέχεια συνέχισε να εισρέει ένας 

αριθμός εποίκων κατά διαστήματα. Εκτός από αυτό, οι 30.000 στρατιώτες με τις 

οικογένειες τους που εγκαταστάθηκαν στο νησί αποτελούσαν το 15% του Τ/Κ 

πληθυσμού την ίδια περίοδο. Οι Ε/Κ όμως χρειάστηκαν 5 χρόνια για να επανέλθει ο 

πληθυσμός στον αριθμό που ήταν κατά το 1974, προ της εισβολής, ενώ στα 

κατεχόμενα είχε αυξηθεί κατά 28%. Σήμερα υπολογίζεται ότι, με τους υψηλούς 

ρυθμούς γεννήσεων στα κατεχόμενα τα επόμενα έτη οι έποικοι θα αριθμούν από 

500.000-800.000.  

 Παρακάτω, φαίνεται μια απεικόνιση της εξέλιξης του πληθυσμού στην Κύπρο 

από το 1960 μέχρι το 2012. Είναι προφανές ότι αποτυπώνονται σαφώς οι επιπτώσεις 

που είχε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και γι' αυτό το λόγο ο πληθυσμός 

από 637,8 χιλιάδες το 1973 μειώνεται στις 505,7 το 1974 και συνεχίζει κάθοδο με το 

1975 να βρίσκεται στις 497,8 χιλιάδες.  
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 Το 1990-2012, σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης, ο συνολικός αριθμός 

γονιμότητας μειώθηκε κατά 30%. Την μεγαλύτερη μείωση όμως από τα 27 τότε 

κράτη μέλη την είχε η Κύπρος, με μείωση σχεδόν 44%. Σύμφωνα με τη δημογραφική 

έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας (ΥΣΤΑΤ), το 2011, ο πληθυσμός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας βρισκόταν στις 839.751, ενώ στο σύνολο με τους Τουρκοκύπριους 

ανέρχεται στις 952.100 που είναι το 0,2% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης 

των 27.  

 Παρατηρώντας τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού των αστικών κέντρων από 

τα δεδομένα της ΥΣΤΑΤ βλέπουμε ότι παρουσιάζει μια ελαφρά διαχρονική 

επιβράδυνση. Σήμερα το 67,4% των κατοίκων ζουν σε αστικές περιοχές και το 

υπόλοιπο 32,6% σε αγροτικές, πολλές όμως εκ των οποίων έχουν σχεδόν ενοποιηθεί 

με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το 1992 τα αντίστοιχα ποσοστά ήσαν 67,7% και 32,3%. 

Τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση από το 2006 έως το 2011 παρουσίασαν οι 

επαρχίες της Πάφου και της Λάρνακας με ποσοστά αύξησης 19,2% και 14,8% 

αντιστοίχως. Σε ότι αφορά τα αστικά κέντρα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις πληθυσμού, 

κατά το ίδιο διάστημα, σημειώθηκαν επίσης στην Πάφο (19,4%) και στη Λάρνακα 

(12,8%). 
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Διαχρονική εξέλιξη αστικών κέντρων 

 

 

 Τα τελευταία χρόνια η αύξηση του πληθυσμού οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, 

στη μετανάστευση. Από το 2006 μέχρι το 2011, επήλθε μια πληθυσμιακή αύξηση 

ύψους 12.87%. Η ροή μεταναστών το 2011 στα κράτη μέλη, από πολίτες εκτός ΕΕ 

υπολογίζεται σε 1.7 εκατομμύρια. Επίσης κατά το ίδιο έτος, 1.3 εκατομμύρια πολιτών  

της ΕΕ μετανάστευσαν σε άλλο κράτος μέλος.  
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 Στο πιο πάνω διάγραμμα φαίνεται η ροή μεταναστών στην Κύπρο το 2011. Οι 

επαναπατρισθέντες υπήκοοι αντιστοιχούν στο 8.9% του συνόλου των μεταναστών 

και το 91% (23.000) ήταν αλλοδαποί εκ των οποίων το 57.1% (13.100) ήταν οι 

Ευρωπαίοι υπήκοοι και το 33.9% (7.800) ήταν οι υπήκοοι τρίτων χωρών.   Σε σχέση 

με το μέγεθος του Μόνιμου Πληθυσμού, η Κύπρος το 2011 ήταν η δεύτερη χώρα 

κράτος μέλος με τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών ανά κάτοικο (πρώτη το 

Λουξεμβούργο). Επίσης η Κύπρος ήταν η πρώτη από τα τότε 27 κράτη-μέλη σε 
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ποσοστό γυναικών μεταναστών που αριθμούσε σε 55.2% του συνόλου των 

μεταναστών. Έτσι, το σύνολο των αλλοδαπών (κοινοτικών και τρίτων χωρών) ανήλθε 

το 2011 σε 167.800 δηλαδή ήταν το 20% του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου 

(839.751).  

 Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι αλλαγές στον πληθυσμό από το 1974 

μέχρι το 2011.  

Απόλυτοι Αριθμοί 

 

Φυσική 

αλλαγή 

Καθαρή 

Μετανάστευση 

Πληθυσμιακή 

Αλλαγή 

1974 3 -15,408 -12,42 

2001 3,34 4,65 7,99 

2009 4,426 17,784 22,21 

2011 4,118 18,142 22,26 

 

 

 

Ρυθμοί Αύξησης-ανά 1000 κατοίκους 

 

Φυσική 

αλλαγή 

Καθαρή 

Μετανάστευση 

Πληθυσμιακή 

Αλλαγή 

1974 6 -29,6 -23,9 

2001 4,8 6,6 11,4 

2009 5,5 22 27,5 

2011 4,9 21,4 26,2 

     

 Ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών είναι ιδιαίτερα υψηλός και δεν είναι 

δυνατό να υπολογισθεί με ακρίβεια. Από τα στοιχεία της ΥΣΤΑΤ προκύπτει ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (62,37%) και κυρίως, 

από την Ελλάδα (17,21%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14,11%), τη Ρουμανία (13,91%) 
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και τη Βουλγαρία (10,9%). Επίσης, σημαντικός αριθμός μεταναστών προέρχεται από 

τις Φιλιππίνες (5,52%), τη Ρωσία (4,79%) και τη Σρι Λάνκα (4,27%). 

Συνολικός Αριθμός Αλλοδαπών-Υπήκοοι ΕΕ και τρίτων χωρών 

 

 Το ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού για την Κύπρο, δηλαδή το ποσοστό 

πέραν των 65 ετών επί του συνόλου, ανέρχεται, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 

(ΥΣΤΑΤ) σε 13,3% (από 11,0% το 1992) και αποτελεί ένα από τα χαμηλότερα 

ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού ανάμεσα στις χώρες μέλη της ΕΕ. Επίσης, το 

ποσοστό των παιδιών κάτω των 15 ετών ανέρχεται σε 16,1% (από 25% το 1992), ενώ 

το τμήμα του πληθυσμού ηλικίας 45-64 ετών καταλαμβάνει ποσοστό 24,5% (από 

19,3% το 1992). Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος κατέχει την δεύτερη θέση στην ΕΕ 

σε φυσική αύξηση πληθυσμού (4,9%) μετά την Ιρλανδία και την πρώτη σε ετήσια 

γενική αύξηση πληθυσμού (2,6%). Η φυσική αλλαγή πληθυσμού κατά συγκεκριμένο 

έτος είναι οι ζωντανές γεννήσεις μείον οι θάνατοι, συγκρινόμενες με τον μέσο 

πληθυσμό κατά το έτος αυτό.  
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Κατηγοριοποίηση συνολικού πληθυσμού 2011 

 

 

 Κατά τα έτη 1993 μέχρι 2011, η αύξηση πληθυσμού στην Κύπρο ήταν 26.5%. 

Οι Τ/Κ αποτελούν το 15.75% των Ε/Κ, οι Ευρωπαίοι Υπήκοοι αποτελούν το 20.6% 

των Ε/Κ και οι Υπήκοοι τρίτων χωρών το 13.6% των Ε/Κ.   
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 Η σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο, δείχνει ελαφρά αυξημένο το ποσοστό 

των γυναικών (51,4%) έναντι των ανδρών (48,6%), γεγονός που εξηγείται από τη 

μακροβιότητα των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες, αφού το προσδόκιμο ζωής για 

τους άνδρες υπολογίζεται σε 78,3 έτη, ενώ για τις γυναίκες σε 81,9 έτη. Η βρεφική 

θνησιμότητα έχει φθάσει σε χαμηλά επίπεδα και υπολογίζεται σε 3,1 θανάτους 

βρεφών ανά 1,000 γεννήσεις. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας ανέρχεται σε 1,35 

παραμένει πολύ χαμηλότερο από το 2,4 που ήταν το 1990. Από το 1996 και μετά το 

ποσοστό γονιμότητας είναι χαμηλότερο από 2,10, το οποίο θεωρείται ως βάση για την 

εξασφάλιση της αναπλήρωσης του πληθυσμού. 
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 Το ποσοστό μείωσης των γεννήσεων στις ελεύθερες περιοχές στην Κύπρο για 

το 1992 είναι 18.6% και μέχρι το 2011 υπήρξε μια μεγάλη μείωση με ποσοστό 

11.3%. Οι γεννήσεις Ε/Κ για το 2013 και συγκεκριμένα μέχρι 27.11.2013 σύμφωνα 

με το Ινστιτούτο Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ανέρχονταν στις 

6603 χιλιάδες ενώ το 1993 ήταν 9990. Ποσοστό μείωσης 33,9%.  
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 Το ποσοστό των θανάτων των Ε/Κ μέχρι και τις 27.11.2013, από το 1993 

μέχρι το 2013 παρουσιάζει μια τεράστια αύξηση 540%.  

 

 Αρκετά ενδιαφέροντα δημογραφικά στοιχεία καταγράφονται στην έκδοση 

2013 της ΥΣΤΑΤ με τίτλο ''Η Κύπρος σε αριθμούς''. Μέσα από την έκθεση στην 

οποία καταγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία του 2012 διαπιστώνεται για ακόμα 

μια φορά η σταθερή τάση γήρανσης του πληθυσμού της Κύπρου. Καταγράφεται μια 

μικρή μείωση του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 0-14 ετών καθώς και της 

ηλικιακής ομάδας μεταξύ 15-64 ετών, ενώ καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού της 

ηλικιακής ομάδας 65 ετών και άνω.  

 Συγκεκριμένα η ηλικιακή ομάδα των 0-14 ετών αποτελούσε το 16.4% σε 

σύγκριση με το 16.5% το 2011 και η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 15-64 ετών το 70.4% σε 

σύγκριση με το 70.7% το 2011. Αντίθετα, ο πληθυσμός της ηλικιακής ομάδας 65 και 

άνω αυξήθηκε στο 13,2% από το 12,8% το 2011. Διαχρονικά καταγράφεται σταθερά 

μια αύξηση του πληθυσμού 65 ετών και άνω. Το 2005 το ποσοστό του πληθυσμού 65 

ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 12.2%. Μέσα σε εφτά χρόνια δηλαδή, αυξήθηκε 

κατά 1%.  
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 Η ΥΣΤΑΤ θεωρεί πλέον ξεκάθαρο ότι η αύξηση του πληθυσμού οφείλεται 

αποκλειστικά στην μετανάστευση. Αυτό άλλωστε είναι και το συμπέρασμα της 

δημογραφικής έκθεσης της το 2010-2011 όπου αναφέρεται ότι η καθαρή 

μετανάστευση το 2011 αυξήθηκε σε 18.142 σε σχέση με 15.913 το 2010 και το 2005 

που ήταν 8.128 άτομα. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έκθεση 
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είναι η μείωση του αριθμού της καθαρής μετανάστευσης στην Κύπρο το 2012. Μετά 

από αρκετά χρόνια ο αριθμός μειώθηκε κατά 629 άτομα. Ένα φαινόμενο το οποίο 

πολύ πιθανόν να συνδέεται με την οικονομική κρίση και την αύξηση της ανεργίας 

στην χώρα.  
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Κατηγοριοποίηση πληθυσμού ΕΕ και Κύπρου ανά ηλικιακή ομάδα 

1η Ιανουαρίου 2012 

 

 

 Από το 1992 μέχρι το 2012 στην Ευρώπη οι ηλικίες 0-14 μειώθηκαν κατά 

3.5% αλλά οι ηλικίες 15-64 και 65+ αυξήθηκαν κατά 0.5% και 3.7% αντίστοιχα. Τον 

Ιανουάριο του 2012 η μέση ηλικία του πληθυσμού των κρατών μελών ήταν 41.5 

χρόνια, δηλαδή περίπου ο μισός πληθυσμός της Ευρώπης ήταν 41.5 ετών και άνω, 

ενώ στην Κύπρο 35.8 ετών.   
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Αυξομείωση πληθυσμού ΕΕ ανά ηλικιακή ομάδα μεταξύ του 1992-2012 

 

 Η απεικόνιση της αυξομείωσης του Ευρωπαϊκού πληθυσμού ανά ηλικιακή 

ομάδα, κάνει την ευρωπαϊκή πυραμίδα να φαίνεται ως ρόμβος, αφού οι γεννήσεις (0-

14) που είναι η βάση της πυραμίδας μειώνονται σημαντικά. Επίσης παρατηρείται 

αύξηση του προσδόκιμου ορίου ηλικίας που φανερώνει την γήρανση του πληθυσμού.  
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Πληθυσμιακές Προβλέψεις για ΕΕ28 

 

 

 Από το 2013 μέχρι το 2040 θα έχουμε αύξηση κατά 3,23% 

 Από το 2014 μέχρι το 2060 θα έχουμε αύξηση κατά 0,115% 

 Από το 2060 μέχρι το 2080 θα έχουμε μείωση κατά 0,556% 

 Από το 2013 μέχρι το 2080 θα έχουμε αύξηση κατά 2,54%  
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Πληθυσμιακή Πρόβλεψη για την Κύπρο 

 

 

 Από το 2013 μέχρι το 2040 θα έχουμε αύξηση κατά 11,19% 

 Από το 2040 μέχρι το 2060 θα έχουμε αύξηση κατά 16,25% 

 Από το 2060 μέχρι το 2080 θα έχουμε αύξηση κατά 11,97% 

 Από το 2013 μέχρι το 2080 θα έχουμε αύξηση κατά 44,73  

 

 Το προσδόκιμο όριο ζωής στη Κύπρο σύμφωνα με τη Eurostat είναι πάνω από 

τον μέσο όρο αυτού των κρατών-μελών, ενώ η γονιμότητα κάτω από τον μέσο όρο. 

Όμως οι υπολογισμοί βασίζονται στους μετανάστες και έτσι αναμένουν ότι θα 

αυξηθεί ο πληθυσμός μέχρι το 2050. 

 Με την υπογεννητικότητα, τη γήρανση πληθυσμού και τη μετανάστευση της 

επιστημονικά καταρτισμένης νέας γενιάς, η κοινωνική συνοχή και ο δημογραφικός 

χαρακτήρας της Κύπρου αλλάζει. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου με τίτλο 

''Δημογραφικοί Δείκτες στην Κύπρο'', σχεδόν, ήδη, στην Κυπριακή Δημοκρατία οι 

Ε/Κ αποτελούν μειονότητα έναντι των κατοίκων στα κατεχόμενα. Ο πληθυσμός στις 

ελεύθερες περιοχές από το 1974 έως το 1990 είχε μια πληθυσμιακή αύξηση 13.7%, 
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ενώ σύμφωνα με στοιχεία από τα κατεχόμενα, η αύξηση πληθυσμού στο ίδιο 

διάστημα ήταν 48.35% στις κατεχόμενες περιοχές.     

 

 

Ανεργία και Μετανάστευση των Νέων 

 Το ποσοστό της ανεργίας στους νέους της Κύπρου κάτω των 25 ετών 

ανέρχεται σήμερα στο 43,9%. Η οικονομική κρίση έχει αποδεδειγμένα πλήξει τη νέα 

γενιά και οι στατιστικές στην Ευρώπη θέλουν την Κύπρο στην ομάδα με τη 

μεγαλύτερη αύξηση στη νεανική ανεργία. Η ανεργία, η υποαπασχόληση, οι μη 

ελκυστικές συνθήκες εργασίας και οι χαμηλές απολαβές είναι μερικά από τα αίτια της 

μετανάστευσης του νέου επιστημονικού προσωπικού.  
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 Τον Φεβρουάριο του 2014 στην ΕΕ28 η ανεργία ήταν 22.9% (5.392 εκατ.) 

ενώ στις χώρες του ευρώ, ΕΑ18 ήταν 23.5% (3.145 εκατ.), με την ανεργία στην 

Ελλάδα να ανέρχεται στο 58.3%. Στην Κύπρο, που ήταν η 4η χώρα των ΕΕ28 ήταν 

43.7% και αποτελούσε το 17% της συνολικής ανεργίας στη χώρα. Τον Δεκέμβριο του 

2013 η ανεργία των νέων στο 40.5% αντιστοιχούσε σε 18,000 νέους.  
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Κεφάλαιο 4. Βασικές Υποδομές(λιμάνια, αεροδρόμια, οδικοί άξονες, 

δίκτυα κοινής ωφέλειας) 

Λιμάνια 

 

 Η Κύπρος διαθέτει στο 

σύνολο έξι λιμάνια, της Λεμεσού, 

Λάρνακας, Βασιλικού, Μονής, 

Αμμοχώστου και Καραβοστάσι 

από τα οποία τα δύο τελευταία 

είναι κλειστά λιμάνια κάτω από 

την τουρκική κατοχή. Υπάρχουν 

και μικρότερα λιμάνια όπως της 

Πάφου και το Παλιό Λιμάνι 

Λεμεσού. Ο αρμόδιος φορέας για 

την διαχείριση των λιμανιών της Κύπρου είναι η Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία 

είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός υπεύθυνος για την διεύθυνση, διαχείριση 

και ανάπτυξη των λιμανιών της χώρας.  

Λιμάνι Λάρνακας 

 

 Είναι το δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι 

της Κύπρου και βρίσκεται στο 

νοτιοανατολικό μέρος της Κύπρου. Μέχρι 

το 1973 το λιμάνι της Λάρνακας 

λειτούργησε σαν ανοιχτό αγκυροβόλιο, με 

υποτυπώδεις λιμενικές διευκολύνσεις που η 

πόλη πρόσφερε, στην περιοχή που είναι 

σήμερα η Μαρίνα, στο κέντρο δηλαδή της 

πόλης. Με εξαίρεση τα πετρελαιοειδή, είχε μέχρι τότε το λιμάνι εξυπηρετήσει πολύ 

λίγη εμπορευματική κίνηση και ο αποθηκευτικός του χώρος ήταν λιγοστός και 

ακατάλληλος. Το λιμάνι της Λάρνακας, στη σημερινή του μορφή βρίσκεται σε 

απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης και περιστοιχίζεται από 

οικιστικές μονάδες. Στη βόρεια πλευρά του, βρίσκονται οι χερσαίες εγκαταστάσεις 
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των πετρελαιοειδών και στην νότια πλευρά του συνορεύει με την «Μαρίνα» 

Λάρνακας. Πλεονέκτημα για το λιμάνι, αποτελεί το γεγονός ότι σε απόσταση 6 

χιλιομέτρων βρίσκεται ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας. Το νέο λιμάνι της 

Λάρνακας κατασκευαστικά τελείωσε το Ιούνη του 1973 και αρχικά προοριζόταν να 

μοιραστεί την ενδοχώρα του λιμανιού της Αμμοχώστου και να συμπληρώσει το 

λιμάνι της. Άρχισε να λειτουργεί το τέλος του 1973. Σήμερα είναι ένα πολλαπλής 

χρήσης λιμάνι που καταλαμβάνει έκταση 445,000 τετραγωνικών μέτρων και 

εξυπηρετεί όλων των ειδών τα φορτία από χύμα, (ζωοτροφές, σιτηρά, γύψος) 

συμβατικά (ξυλεία, σίδηρο, λιπάσματα), αυτοκίνητα καθώς και πετρελαιοειδή. Το 

θέμα της περαιτέρω ανάπτυξης του λιμανιού Λάρνακας απασχόλησε σοβαρά την 

Αρχή τα τελευταία χρόνια. Μέσα από μελέτες που έγιναν αποφασίστηκε η μετατροπή 

του ως το κύριο λιμάνι κρουαζιέρων και επιβατικής κίνησης με κάποιες εμπορικές 

δραστηριότητες για κάλυψη τοπικών φορτίων και αναγκών. 

 Επειδή παράλληλα προωθείται από 

πλευράς Κυβέρνησης και η ανάπτυξη της 

Μαρίνας της Λάρνακας, η Κυβέρνηση 

αποφάσισε την αναζήτηση στρατηγικού 

επενδυτή με την μέθοδο B.D.F.O για ενιαία 

ανάπτυξη του λιμανιού και της Μαρίνας 

Λάρνακας λόγω του ότι τα δύο έργα 

παρουσιάζουν σοβαρές συνέργιες στο χερσαίο χώρο. Ακολούθησε προκήρυξη του 

ενιαίου έργου με Προσφορές και στόχος είναι όπως τον Δεκέμβρη του 2007 γίνει η 

κατακύρωση της προσφοράς στον επιτυχόντα ανάδοχο. 

Παλιό Λιμάνι Λεμεσού 

 

 Το παλιό λιμάνι της Λεμεσού 

κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 στη 

διάρκεια της Βρετανικής διακυβέρνησης. 

Κατασκευάστηκε ως συμπλήρωμα του λιμανιού 

της Αμμοχώστου και εξυπηρέτησε την 

εμπορευματική και επιβατική κίνηση της χώρας 

για δύο δεκαετίας περίπου. Σύμφωνα με την 

κατασκευή του, προορίζετο να λειτουργήσει ως λιμάνι για μαούνες (lighter basin). 
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Με εξαίρεση μικρά σκάφη που μπορούσαν να προσδέσουν στα κρηπιδώματα, η 

εξυπηρέτηση των υπόλοιπων πλοίων γινόταν με μαούνες. Με άλλα λόγια, τα 

περισσότερα πλοία που έφθαναν στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού παρέμεναν στο 

αγκυροβόλιο και η διακίνηση φορτίων και επιβατών μεταξύ των πλοίων και της 

ακτής, γινόταν με μαούνες. Μέχρι την κατασκευή του νέου λιμανιού αυτό 

χρησιμοποιείτο τόσο ως εμπορικό όσο και ως επιβατικό λιμάνι και αποτελούσε ένα 

ζωντανό πνεύμονα του κέντρου της Λεμεσού. Με την κατασκευή του νέου λιμανιού 

της Λεμεσού το 1973, αλλά και λόγω της εξέλιξης που επήλθε στη ναυτιλιακή 

βιομηχανία, άρχισε να μειώνεται η χρήση του και από το 1979 έπαψε να παίζει 

οποιοδήποτε ρόλο στις ναυτικές δραστηριότητες. Έκτοτε και μέχρι να εξευρεθούν 

άλλες υπαλλακτικές χρήσεις και να μπορεί να εκπληρώνει το σκοπό του, το Παλιό 

Λιμάνι Λεμεσού περιορίστηκε στην εξυπηρέτηση αλιευτικών σκαφών, σκαφών 

αναψυχής, σκαφών της λιμενικής αστυνομίας και του πολεμικού ναυτικού.  

 

 Η περιοχή του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού αποτελεί μέρος του ευρύτερου 

τμήματος της Λεμεσού, που περιλαμβάνει το πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο του 

κάστρου, την περιοχή της επίχωσης και το εμπορικό κέντρο της παλιάς πόλης. Με 

αυτή την προοπτική εντάσσεται και προωθείται η ανάπτυξη του Παλιού Λιμανιού 

Λεμεσού και με αυτό το σκεπτικό η Αρχή προχωρεί σήμερα με την ανάπλαση του 

χερσαίου χώρου του με στόχο η ανάπτυξή του να συμβάλει στην οργανική σύνδεση 

της πόλης με τη θάλασσα, την ανάπτυξη λειτουργιών που να συνδέονται αρμονικά 

και οργανικά με το αστικό κέντρο. Για να αποτελέσει έτσι ο χώρος αυτός πόλο έλξης 

ντόπιων και ξένων για αναψυχή και ψυχαγωγία αλλά ταυτόχρονα να συνεισφέρει 

οικονομικά στα έσοδα της Αρχής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια διεξήχθη παγκύπριος 

αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Τα σχέδια της μελέτης που απέσπασε το πρώτο 

βραβείο, με κάποιες τροποποιήσεις που έγιναν για ικανοποίηση των τοπικών 

παραγόντων και του Τμήματος Πολεοδομίας, κατατέθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες 

για την έκδοση σχετικών αδειών. Η ανάπλαση περιλαμβάνει την κατασκευή 

γραφείων, εστιατορίων, καταστημάτων, μεγάλης πλατείας, πεζόδρομων και χώρου 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αναμένεται να συμπληρωθεί το 2010 το δε κόστος του θα 

ανέλθει στα οκτώ εκ. λίρες (₤8.000.000). 'Όσον αφορά τον θαλάσσιο χώρο του 

λιμανιού, η λεκάνη αποτελείται από κρηπιδώματα μήκους 450 μ. με βάθος από 2.50 - 

4.50μ. Πρόσφατα η Αρχή ανακατασκεύασε το μεγαλύτερο μέρος των κρηπιδωμάτων 

έναντι δαπάνης ενός εκ. λιρών (₤1.000.000). Το Παλιό Λιμάνι προβλέπεται να 
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μετατραπεί σε παραδοσιακό ψαρολίμανο και την διαχείριση της λεκάνης και των 

κρηπιδωμάτων θα αναλάβει το Τμήμα Αλιείας μετά από σχετική συμφωνία με την 

Αρχή. Με την αποπεράτωση του έργου, το «παλιό λιμάνι» όπως συνηθίζεται να 

λέγεται, θα ξαναγίνει ένας ζωντανός πνεύμονας του κέντρου της Λεμεσού... 

 

Νέο Λιμάνι Λεμεσού 

 

 Η στρατηγική του θέση του λιμανιού 

Λεμεσού, η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., η 

ελευθεροποίηση των υπηρεσιών στα 

λιμάνια, η αναμενόμενη κατάργηση του 

Τουρκικού εμπάργκο όπως και η λύση του 

Κυπριακού, είναι λόγοι που προσδίδουν 

πολύ αισιόδοξες προοπτικές στη μελλοντική 

πορεία του, όπως και στην αύξηση διακίνησης φορτίων και επιβατών μέσω του 

λιμανιού Λεμεσού. Το λιμάνι Λεμεσού, λιμάνι πολλαπλής χρήσης, είναι το κύριο 

λιμάνι της Κύπρου. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1974, αμέσως μετά το πραξικόπημα 

και την Τούρκικη εισβολή. Στην ουσία ξεκίνησε να εργάζεται ως το βασικό λιμάνι 

της χώρας, μόνο μετά που καταλήφθηκε από τους Τούρκους το λιμάνι της 

Αμμοχώστου που χειριζόταν τότε το 83% του συνόλου των φορτίων της χώρας μας. 

Προσφέρει υπηρεσίες για εξυπηρέτηση πλοίων, φορτοεκφόρτωση φορτίων και 

διακίνηση επιβατών. Ο λιμενικός θαλάσσιος χώρος του καλύπτει έκταση ενός τετρ. 

χιλ. ο δε χερσαίος χώρος καλύπτει έκταση 1,3 τετρ. χιλιόμετρα. Την ευθύνη για την 

εύρυθμη λειτουργία του Λιμανιού έχει ο Διευθυντής του Λιμανιού Λεμεσού 

βοηθούμενος από τον Ανώτερο Πλοηγό.  

 

 Η κατασκευή του λιμανιού Λεμεσού άρχισε το 1971 σαν αντικατάσταση του 

παλιού λιμανιού και έκτοτε συνεχίζεται η επέκταση και αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεών του, σύμφωνα με το εκάστοτε στρατηγικό ρυθμιστικό σχέδιο. 

Αναφερόμενοι στην ιστορική εξέλιξη του λιμανιού, τούτο αναπτύχθηκε σταδιακά 

στις πιο κάτω φάσεις: 
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- Η δημιουργία του λιμανιού (1971 – 10/1973) άρχισε με την κατασκευή της λεκάνης 

με κύκλο στροφής 500μ (βύθισμα 12μ) και την κατασκευή δύο προβλητών συνολικού 

μήκους 880μ (βόρεια 430μ και δυτική 450μ), με μέγιστο βύθισμα 11μ. 

Κατασκευάστηκε επίσης μια στεγασμένη αποθήκη (η αποθήκη αρ. 2) με εμβαδόν 

6080μ² και έγινε η εγκατάσταση στη δυτική προβλήτα, του γερανού επί 

σιδηροτροχιών (Luffing Crane) με ανυψωτική δύναμη 35 τόνων. 

- Στην επόμενη φάση της επέκτασής του (1980 – 1982) κατασκευάστηκε η ανατολική 

προβλήτα μήκους 480μ με μέγιστο βύθισμα 11μ. Το 1984 εγκαταστάθηκαν στο 

ανατολικό κρηπίδωμα δύο γερανογέφυρες Panamax “Reggiane” για την εξυπηρέτηση 

πλοίων εμπορευματοκιβωτίων. 

 

 Στη συνέχεια, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του διαμετακομιστικού εμπορίου 

(1994 – 1995) επεκτάθηκε το δυτικό κρηπίδωμα προς νότο κατά 320μ., έγινε ράμπα 

πλάτους 50μ. για εξυπηρέτηση πλοίων Ro-Ro και κατασκευάστηκε νέα νότια 

προβλήτα μήκους 300μ. και έγινε εκβάθυνση των πιο πάνω με μέγιστο βύθισμα 14μ. 

Αυτή η φάση ήταν η πρώτη από τις τρεις φάσεις του νέου ρυθμιστικού σχεδίου. Σ' 

αυτή τη φάση μεγάλωσε ο κύκλος στροφής σε 600μ. και βύθισμα 15μ, ενώ ο νότιος 

κυματοθραύστης επεκτάθηκε ανατολικά κατά 600μ. Επίσης δημιουργήθηκε η δυτική 

λεκάνη με βύθισμα 14μ. και παραμένει έτοιμη για την υλοποίηση της δεύτερης και 

τρίτης φάσης του ρυθμιστικού σχεδίου. Κατασκευάστηκαν πέντε (5) ναΰδετα 

πρόσδεσης πλοίων (dolphins) με μέγιστο βύθισμα πλοίου 10,5μ., για εξυπηρέτηση 

σκαφών που χρειάζεται να προσδέσουν, λόγω επισκευών, παροπλισμού ή 

κατάσχεσης. Εξωτερικά του νότιου λιμενοβραχίονα, κατά την διάρκεια της 

δημιουργίας της δυτικής λεκάνης έγινε 

επιχωμάτωση όπου τελευταία σχεδιάζεται η 

δημιουργία ιχθυόσκαλας. Στο λιμάνι 

Λεμεσού οι προβλήτες είναι συνολικού 

μήκους 1,980 μέτρα. Στο χερσαίο χώρο του 

λιμανιού η Αρχή διαθέτει στεγασμένους και 

ανοιχτούς χώρους, για αποθήκευση 

εμπορευμάτων, ενώ μέρος της αποθήκης αρ. 2 παραχωρήθηκε στις Βρετανικές 

Βάσεις για διακίνηση των φορτίων τους ενώ το υπόλοιπο μέρος της παραχωρήθηκε 

στο Τμήμα Τελωνείων για την εκποίηση φορτίων που παραμένουν στο λιμενικό χώρο 
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πέραν του νενομισμένου χρόνου (Δημόσια Αποθήκη Αποταμίευσης / Republic 

Bonded Warehouse). Εκτός του περιφραγμένου χώρου του λιμανιού ευρίσκονται, το 

Κτίριο Διοίκησης της Αρχής, τα Γραφεία του Τμήματος Τελωνείων καθώς και η 

αποθήκη σιτηρών (ΣΙΛΟ), η οποία έχει δυνατότητα αποθήκευσης 75,000 τόνων 

φορτίου. 

 

Λιμάνι Πάφου 

 

 Πρόκειται για ένα από τα αρχαία λιμάνια της Κύπρου, με τον ευρύτερο 

αρχαιολογικό χώρο να εφάπτεται, να «εισχωρεί» κατ' ακρίβεια, στο ίδιο το λιμάνι. 

Στον αρχαιολογικό αυτό χώρο και σε μικρή σχετικά απόσταση βρίσκεται και ο Φάρος 

της Πάφου. Σε μια περιδιάβαση στο λιμανάκι κατά μήκος του κυματοθραύστη μετά 

το ιστορικό Κάστρο, μπορεί εύκολα ο επισκέπτης να «ψηλαφίσει» τα απομεινάρια 

του αρχαίου κυματοθραύστη.  

 

 Ο χώρος του λιμανιού είναι ο ίδιος χώρος, όπου ο βασιλιάς Νικοκλής έκτισε 

τα πρώτα λιμενικά έργα λίγο μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το λιμάνι 

ο χώρος από όπου ο Απόστολο Παύλος απέπλευσε συνεχίζοντας την περιοδεία του 

για εξάπλωση του χριστιανισμού. Το αρχαίο λιμενικό συγκρότημα, όπως και το 

αντίστοιχο σύγχρονό του, βρισκόταν στην υπήνεμη πλευρά του ακρωτηρίου της 

Πάφου, μια προέκταση δηλαδή της ξηράς η οποία δημιουργούσε ένα μεγάλο φυσικό 

αγκυροβόλιο. Ο βασιλιάς της Πάφου Νικοκλής, βελτίωσε το φυσικό αγκυροβόλιο της 

πόλης, κτίζοντας δύο κυματοθραύστες από την παραλία για να δημιουργήσει μια 

εσωτερική λεκάνη μέσα στον ήδη προστατευόμενο κόλπο του λιμανιού.  

 

 Το σημαντικό ρόλο που το λιμάνι της Πάφου διαδραματίζει τοποθετείται από 

τους ερευνητές στην εποχή των Πτολεμαίων. Μετά το 312 π.Χ φαίνεται ότι ο 

Πτολεμαίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νέα πόλη της Δυτικής Κύπρου και 

κατασκεύασε το λιμάνι της. Συνέχισε τα βελτιωτικά έργα που είχε αρχίσει ο 

Νικοκλής και προχώρησε στην κατασκευή του τεχνητού λιμανιού, κτίζοντας 

οχυρώσεις πάνω στους κυματοθραύστες δημιουργώντας έτσι ένα κλειστό λιμάνι. Οι 

κυματοθραύστες ενισχύθηκαν, ένας στην δυτική μεριά του λιμανιού και ένας άλλος 

στην ανατολική, με την είσοδο προς τα νοτιοανατολικά. Λίγα είναι γνωστά για τους 

μετέπειτα χρόνους, αλλά φαίνεται ότι το λιμάνι της Πάφου παρακμάζει κατά τους 
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ελληνιστικούς χρόνους. Κατά τη διάρκεια όμως της δεύτερης χιλιετίας π.Χ, τα 

πράγματα παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές.  

 

 Η πρωτεύουσα του νησιού μεταφέρεται από τη Σαλαμίνα στη Πάφο. Η 

ρωμαϊκή κατάκτηση της Κύπρου βρίσκει το λιμάνι της Πάφου εν μέρει φραγμένο. 

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο το λιμάνι της Πάφου βελτιώθηκε και διορθώθηκε, μάλιστα 

ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αύγουστος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πάφο και 

το λιμάνι της, χαρακτηρίζοντάς το 

«σημαντικό λιμάνι κατά μήκος των 

θαλασσίων οδών από τη Ρώμη στη συριακή 

ακτή και την Αίγυπτο αλλά και ως 

πρωτεύουσα του νησιού». Οι πηγές, κατά τη 

διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου, μιλούν για 

τριπλό λιμάνι (Σταδιασμός) που είναι 

ασφαλές με όλους τους ανέμους. Φαίνεται ότι η εσωτερική λεκάνη του λιμανιού ήταν 

χωρισμένη σε τρία αγκυροβόλια. Ένα αγκυροβόλιο για τα πλοία που εξυπηρετούσαν 

το εξωτερικό εμπόριο, ένα άλλο για μικρότερα σκάφη που εξυπηρετούν το τοπικό 

εμπόριο και ένας Ναύσταθμος για άλλες ανάγκες που κατά τον πολωνό καθηγητή 

Daszewski που είναι άριστος γνώστης του θέματος (διευθυντής για πολλά χρόνια των 

ανασκαφών στην Πάφο), πιστεύει ότι το τρίτο αγκυροβόλιο φιλοξενούσε τα πολεμικά 

πλοία που επισκέπτονταν το λιμάνι της Πάφου. 

 

 Σήμερα, τα ίχνη από τις διάφορες κατασκευές του αρχαίου λιμανιού 

διατηρούνται κάτω από τη θάλασσα και το γεγονός ότι το σημερινό λιμάνι της Πάφου 

βρίσκεται ακριβώς στην ίδια τοποθεσία δυσχεραίνει την αρχαιολογική έρευνα. 

Συναισθανόμενη το βάρος της ευθύνης έναντι στην πολιτιστική κληρονομιά της 

χώρας, προσπάθησε η Αρχή με τα αναπτυξιακά της έργα να προσθέσει στο λιμανάκι 

της Πάφου, τα στοιχεία που αντανακλούν το σημερινό επίπεδο τεχνολογίας χωρίς 

όμως να αλλοιώσει την ιστορία του.  

 

 Διατηρήθηκαν στο χερσαίο χώρο, τα στοιχεία της παλιάς αρχιτεκτονικής και 

δημιουργήθηκε ένα έργο που σέβεται την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του λιμανιού 

αλλά και προσθέτει στη δυναμική καθ' όλα ανάπτυξη της ίδιας της πόλης και της 

επαρχίας. Όσον αφορά το υδάτινο χώρο, το 1989 άρχισε η υλοποίηση ενός 



54 

 

προγράμματος γενικής ανάπτυξης του λιμανιού της Πάφου, που περιλάμβανε την 

κατασκευή νέου κρηπιδώματος 100 μ., την ενδυνάμωση και ανακατασκευή του 

κυματοθραύστη και την αναμόρφωση ολόκληρου του μετώπου στη βορειοδυτική 

πλευρά του λιμανιού. Η κατασκευή του κρηπιδώματος ικανοποίησε σε κάποιο βαθμό 

τις αυξανόμενες ανάγκες τόσο των μικρών αλιευτικών σκαφών όσο και των 

ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ως επίσης και των σκαφών κρουαζιέρας τα οποία 

άρχισαν τη δεκαετία του 90 δειλά-δειλά να δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ο 

κυματοθραύστης, εκτός από την προστασία που προσφέρει στο λιμενικό χώρο ήταν 

μια αναγκαιότητα για την προστασία του αρχαίου κάστρου. Παράλληλα κατέστη έτσι 

δυνατόν να κατεδαφιστεί ο υφιστάμενος τοίχος ώστε να δημιουργηθεί η ευκαιρία 

στους επισκέπτες να αγναντεύουν το ανοιχτό πέλαγος πίσω από το κάστρο και να 

επανέλθει σε κάποιο βαθμό η αρχική μορφή της περιοχής.  

 

 Μεταξύ των ετών 1992-1995 έγινε η ανάπλαση του χερσαίου χώρου του 

λιμανιού που περιλάμβανε την δημιουργία υπαίθριων πλακόστρωτων χώρων σε όλο 

το μήκος του χερσαίου χώρου μέχρι το νοτιοανατολικό άκρο του λιμανιού 

συμπεριλαμβανομένης και της πλατείας του Κάστρου. Διαμορφώθηκε επίσης 

ενδιαφέρων ειδικός αμφιθεατρικός χώρος βόρεια του Κάστρου απ' όπου κάποιος 

απολαμβάνει εξαιρετική θέα και στις 4 πλευρές του ορίζοντα, του Κάστρου και του 

λιμανιού. Έγινε επίσης αναμόρφωση των υφιστάμενων αποθηκών και 

δημιουργήθηκαν, εστιατόριο, καφετέρια, καταστήματα και μία μεγάλη αίθουσα για 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουν δημιουργηθεί ακόμα δύο νέες πλατείες μεταξύ του 

συνεχόμενου μετώπου κτιρίων ούτως ώστε να υπάρχει σύνδεση του αρχαιολογικού 

χώρου με το λιμανάκι.  

 

 Η Αρχή στην ανάπλαση του χερσαίου χώρου κατάφερε να διατηρήσει την 

υφιστάμενη αρχιτεκτονική μορφή και τα παλιά στοιχεία των κτιρίων. Αξίζει δε να 

σημειωθεί ότι δεν προέβη στην αξιοποίηση των κτιρίων με βάση οικονομικά και μόνο 

κριτήρια, όπως ίσως θα αναμένεται, αλλά έχει ξοδέψει αξιοσέβαστο ποσό για 

εξωραϊσμό και διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων πέραν αυτών που η ίδια 

εκμεταλλεύεται. Γι' αυτό, μεταξύ άλλων, κατασκεύασε και τοποθέτησε ομοιόμορφα 

ξύλινα σκιάδια μπροστά από τα ιδιωτικά καταστήματα έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία 

ομοιόμορφη κατασκευή και να αποφευχθούν οι ασχήμιες που υπήρχαν όπου κάθε 

ιδιώτης επιχειρηματίας είχε τα δικά του ποικιλόμορφα σκιάδια. Η υφιστάμενη 
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πλατεία του Κάστρου επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό προς την νοτιοανατολική πλευρά 

και δόθηκε η ευκαιρία πρόσβασης στους πεζούς από τη μια μέχρι την άλλη άκρη του 

λιμανιού. Ανακατασκευάστηκε επίσης στην προηγούμενη μορφή της (ξύλο και 

μέταλλο), η παλιά αποβάθρα η οποία ύστερα από βομβαρδισμούς κατά την διάρκεια 

της τούρκικης εισβολής το 1974 είχε καταστραφεί. Πρόσφατα δε, εγκαταστάθηκε 

πλωτή αποβάθρα η οποία μαζί με την ξύλινη αποβάθρα αύξησαν σε σημαντικό βαθμό 

την ικανότητα πρόσδεσης του λιμανιού. Στη νότια πλευρά του λιμανιού 

ελλιμενίζονται η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία και τα επαγγελματικά σκάφη 

αλιείας. Τα σκάφη για μικρές κρουαζιέρες βρίσκονται στην δυτική πλευρά του 

λιμανιού. Στο χώρο του λιμανιού στεγάζεται το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Αλιείας 

και Θαλάσσιων Ερευνών και η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία. Τα βάθη του 

λιμανιού κυμαίνονται από 2 μέχρι 4 μέτρα. 

 

Λιμάνι Λατσιού 

 

 Το λιμανάκι στο Λατσί βρίσκεται 

στην είσοδο του Ακάμα, μιας από τις πιο 

ενδιαφέρουσες περιοχές της χώρας όσον 

αφορά την χλωρίδα και πανίδα, ένα σχετικά 

παρθένο τοπίο που ευτυχώς δεν έχει 

ισοπεδώσει ο «πολιτισμός». Πρόκειται για 

λιμανάκι το οποίο στην αρχική του μορφή 

χρησιμοποιείτο από ψαρόβαρκες. Λόγω της τάσης για ναυτικό τουρισμό που 

αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο με συνεπακόλουθο την αυξανόμενη 

ζήτηση χώρου για πρόσδεση σκαφών αναψυχής, η Αρχή προέβη πρόσφατα στην 

επέκταση του λιμανιού με την κατασκευή νέας εξωτερικής λεκάνης. Η νέα αυτή 

λεκάνη εξυπηρετεί αποκλειστικά σκάφη αναψυχής και διαθέτει όλες τις υπηρεσίες 

που συνήθως παρέχονται σε μια μαρίνα και σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των σκαφών 

που πλέουν στην περιοχή εν όψει μάλιστα της έλλειψης μαρίνας στην περιοχή της 

Πάφου ενώ η παλιά λεκάνη του λιμανιού αφέθηκε να εξυπηρετεί τα αλιευτικά σκάφη. 

Ύστερα δε από συμφωνία με την Κυβέρνηση την διαχείριση της παλιάς λεκάνης που 

θα εξυπηρετεί αποκλειστικά ψαράδικα σκάφη, αναλαμβάνει το Τμήμα Αλιείας και 

Θαλασσίων Ερευνών.  
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 Στο λιμάνι του Λατσιού εγκαταστάθηκαν πρόσφατα δυο πλωτές προβλήτες 

μήκους 70 μ. η καθεμιά. Επιπλέον άρχισε η κατασκευή νέου κρηπιδώματος για μικρά 

σκάφη μήκους 100 μ. Με τα έργα αυτά αναμένεται να καλυφθεί μεγάλο μέρος της 

αυξανόμενης ζήτησης για χώρους πρόσδεσης σκαφών αναψυχής που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τον χερσαίο χώρο, μέρος αυτού έχει ήδη αξιοποιηθεί 

με την κατασκευή υπαίθριων χώρων εστίασης και πεζόδρομων διακίνησης του κοινού 

και ο υπόλοιπος χερσαίος χώρος που βρίσκεται προς την μεριά της νέας λεκάνης 

αναμένεται να διαμορφωθεί και να πεζοδρομοποιηθεί σύντομα. Η ολοκλήρωση των 

εργασιών θα δημιουργήσει γενικά ένα περιβάλλον στολίδι της περιοχής και σημείο 

αναφοράς για τον εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό. Θα προσφέρεται τόσο για 

ξεκούραση όσο και για περίπατο και αγνάντεμα της θάλασσας. Στο χώρο του 

λιμανιού του Λατσιού στεγάζεται η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία. Το βάθος 

κυμαίνεται από 2 μέχρι 4 μέτρα. 

 

Λιμάνι Βασιλικού 

 

 Βρίσκεται στο νότιο μέρος του Κύπρου 

μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας και είναι το 

κατεξοχήν βιομηχανικό λιμάνι το οποίο ασχολείται 

με χύμα φορτία καθώς και τα οχληρά. Η κυριότητα 

του λιμανιού ανήκει στην Αρχή Λιμένων η οποία 

με ειδική συμφωνία εκμίσθωσε το λιμάνι στην 

Τσιμεντοποιία Βασιλικού. Η συμφωνία μίσθωσης καλύπτει διάρκεια 50 χρόνων, από 

1.1.1984 – 31.12.2033 και αφορά όλα τα είδη (εισαγωγές-εξαγωγές) για τις ανάγκες 

της Τσιμεντοποιίας καθώς και ιδιωτικά φορτία άλλων εταιρειών αδειούχων από την 

Αρχή Λιμένων. Τα είδη φορτίων που διακινούνται από το λιμάνι Βασιλικού είναι 

ζωοτροφές, σιτηρά, κάρβουνο, περλίτης, τσιμέντο, χώμα, σκύρα, παλιοσίδηρα (scrab 

iron). Το κύριο εξαγωγικό είδος φορτίου είναι το τσιμέντο με περίπου 350,000 

τόνους.  

 Το λιμάνι προστατεύεται από δυο λιμενοβραχίονες το Νότιο και Ανατολικό. 

Υπάρχουν δυο κρηπιδώματα το βόρειο μήκους 360 μέτρα και το δυτικό μήκους 125 

μέτρων. Έχει κύκλο στροφής διαμέτρου 280 μέτρων και βάθος νερού 9 μέτρα. 

Μέγιστο μήκος πλοίου που μπορεί να ελλιμενιστεί είναι 180 μέτρα και βύθισμα 8,6 
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μέτρα. Εξυπηρετείται από ένα ρυμουλκό (ιδιωτικό 1300 ΒΗΡ) και ο πλοηγός του 

λιμανιού ακροάται στο κανάλι 8 VHF. Η κατασκευή 

του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου 

αναμένεται να αναβαθμίσει το λιμάνι του 

Βασιλικού. Ύστερα από την απόφαση της 

Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για 

τερματισμό της λειτουργίας του Κυπριακού 

Διυλιστηρίου Πετρελαίου και απομάκρυνση του τερματικού εισαγωγής και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα για περιβαλλοντικούς και όχι μόνο 

σκοπούς αποφασίστηκε η δημιουργία στο Βασιλικό τερματικού σταθμού 

πετρελαιοειδών. Το τερματικό πετρελαιοειδών στο Βασιλικό θα φιλοξενεί τα 

λειτουργικά αποθέματα των εταιριών πετρελαιοειδών καθώς επίσης και τα εθνικά 

αποθέματα ασφάλειας της Κύπρου για 90 μέρες κατανάλωσης. Στόχο αποτελεί η 

κοινή αποθήκευση των στρατηγικών και λειτουργικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών, 

επιτρέποντας την ανακύκλωση σε μεγάλο βαθμό των προϊόντων ώστε να μην 

αλλοιώνεται η ποιότητα τους. Η κοινή αποθήκευση πετρελαιοειδών από όλες τις 

εταιρίες χωρίς την αναγραφή ονόματος, προσφέρει τη δυνατότητα εξασφάλισης 

οικονομιών κλίμακας, με αποτέλεσμα το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τις εταιρίες 

και τους καταναλωτές, καθώς και τον καλύτερο έλεγχο και την μέγιστη δυνατή 

διαφάνεια στον καθορισμό των τιμών με επακόλουθο να ωφελείται ο τελικός 

καταναλωτής και όχι οι εταιρίες όπως συμβαίνει σήμερα.  

 

 Η Κυβέρνηση ανέθεσε την εκπόνηση Σχεδίου Ανάπτυξης (Χωροταξικού 

Σχεδίου) για την περιοχή του Βασιλικού το 2009, την μόνη διαθέσιμη παραλιακή 

περιοχή (ζώνη) βαριάς βιομηχανίας στην Κύπρο. Δεδομένης ωστόσο της προοπτικής 

για ανεύρεση επιπλέον ποσοτήτων αερίου- η Κυβέρνηση εκτιμά μία πιθανή συνολική 

ποσότητα αποθεμάτων ΦΑ, 39Τ κπ στην ΑΟΖ- η παρούσα επικαιροποίηση 

(αναθεώρηση) του Σχεδίου Ανάπτυξης θα πρέπει να λάβει υπόψη τις επιπλέον 

απαιτήσεις σε γη που απαιτεί η ανάπτυξη μίας σειράς μονάδων υγροποίησης αερίου 

καθώς και την κυβερνητική πολιτική για μεταφορά εγκαταστάσεων εισαγωγής και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα στο Βασιλικό.  
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 Η Poten & Partners ανέλαβε από την Noble Energy να 

αναθεωρήσει/επικαιροποιήσει το Σχέδιο Ανάπτυξης του 2009, σε συνεργασία με τον 

κυπριακό οίκο ALA Planning Partnership για την παροχή τεχνογνωσίας και 

υποστήριξης σε τοπικά πολεοδομικά ζητήματα. Η ALA Planning Partnership 

συμμετείχε άλλωστε και στην ομάδα μελέτης του Σχεδίου Ανάπτυξης το 2009. Η 

Poten & Partners είναι οίκος συμβούλων με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 

ικανότητα σε θέματα σχετικά με το ΦΑ και υγροποιημένο ΦΑ συμπεριλαμβανομένης 

εκτενούς εμπειρίας στην ανάπτυξη έργων και στην ετοιμασία σχεδίων ανάπτυξης που 

αφορούν τον ενεργειακό τομέα. 

 

 Ο στόχος της μελέτης του Σχεδίου Ανάπτυξης είναι η διαμόρφωση ενός 

πλαισίου που θα επιτρέπει την βέλτιστη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής 

λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική ανακάλυψης επιπλέον ποσοτήτων αερίου, την 

μεταφορά εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών από την Λάρνακα στο 

Βασιλικό και την συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων.  

 

Το Σχέδιο Ανάπτυξης περιλαμβάνει εξειδικευμένες ζώνες για τις χρήσεις όπως 

περιγράφονται πιο κάτω:  

Οι εγκαταστάσεις του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού της ΑΗΚ, των 

Τσιμεντοποιίων Βασιλικού, του Λιμένα Βασιλικού, της VTTV και της Πετρολίνα θα 

παραμείνουν ως έχουν. 

Η Ζώνη του LNG θα αποτελείται από: 

 LNG Φάση 1 - χώρος για ανάπτυξη τριών μονάδων υγροποίησης, (LNG 

trains) δυναμικότητας έως και 5 Mtpa η κάθε μία , χώρος για εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών, δίκτυα κοινής ωφέλειας και οι απαιτούμενες 

προσβάσεις. 

 LNG Φάση 2 - χώρος για ανάπτυξη δύο μονάδων υγροποίησης, 

δυναμικότητας έως και 5 Mtpa η κάθε μία, χώρος αποθήκευσης και 

υποστηρικτικών υποδομών-δεν απαιτείται έως ότου το σύνολο των 

κοιτασμάτων αερίου ξεπερνά τα 10 Τκπ. 
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 LNG Φάση 3 - χώρος για επιπρόσθετες μονάδες υγροποίησης ή/και 

βιομηχανίες που σχετίζονται με το φυσικό αέριο- δεν απαιτείται έως ότου το 

σύνολο των κοιτασμάτων ξεπερνά τα 30 Τκπ. 

 

Η Ζώνη αποθήκευσης πετρελαιοειδών και βιομηχανιών που σχετίζονται με το φυσικό 

αέριο θα αποτελείται από:  

 - Αποθήκευση πετρελαιοειδών Φάση 1 - δυναμικότητα τουλάχιστον 2.2 εκατ. 

m3 προϊόντων πετρελαίου περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

της VTTV και της Πετρολίνα.  

 - Αποθήκευση πετρελαιοειδών Φάση 2 - δυναμικότητα τουλάχιστον 1.0 εκατ. 

m3 προϊόντων πετρελαίου (αναλόγως και της θέσης που θα επιλεγεί για τις 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης του υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG)). 

 - Αποθήκευση υγραερίου (υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου-LPG)-

υπάρχουν τρεις εναλλακτικές επιλογές. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει την 

εφικτότητα της κάθε λύσης, βασισμένη στο χρονικό πλαίσιο των λύσεων, το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης και το κόστος. 

 -  Βιομηχανίες που σχετίζονται με το ΦΑ όπως για παράδειγμα εγκαταστάσεις 

μεθανόλης και συμπίεσης αερίου. 

 Η Ζώνη Προστασίας-Περιορισμού Αναπτύξεως, πλάτους 500μ θα εκτείνεται 

περιμετρικά των Ζωνών του LNG, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών και των βιομηχανιών ΦΑ. 

 Η μελλοντική ζώνη λατόμευσης των Τσιμεντοποιίων Βασιλικού χωροθετείται 

στο παλιό λατομείο ''Μαρί'', στο τρίγωνο που σχηματίζει το βόρειο τμήμα της 

γης που απαλλοτριώθηκε για το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού. 

 Οι Ζώνες για γραφεία και εργαστήρια χωροθετούνται βορειοδυτικά του 

Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού του Βασιλικού και στο βόρειο τμήμα της Ζώνης 

Προστασίας-Περιορισμού Αναπτύξεων. 
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Το Σχέδιο Ανάπτυξης θα περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για την κατασκευή νέων 

θέσεων ελλιμενισμού: 

 Προβλήτα και θέσεις πρόσδεσης για πλοία μεταφοράς LNG. 

 Αποκλειστική θέση πρόσδεσης για πλοίο μεταφοράς υγραερίου (LPG). 

 Θέση πρόσδεσης για πλοία μεταφοράς ασφάλτου. 

 Επιπλέον θέση στην προβλήτα της VTTV, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα 

εισαγωγής προϊόντων πετρελαίου.  

 Σημαδούρα η οποία να προσφέρει υπεράκτια θέση πρόσδεσης νοτιοανατολικά 

της θέσης του Βρετανικού Σταθμού Εκπομπής Ανατολικής Μεσογείου 

(BEMRS).  

 

 

Δρόμοι και οδικές μεταφορές 

 

 Το οδικό δίκτυο της Κύπρου περιλαμβάνει περίπου 11,419 χιλιόμετρα 

δρόμους από τα οποία τα 268 χιλιόμετρα είναι αυτοκινητόδρομοι. Περίπου τα 2,178 

χλμ αποτελούν την εθνική οδό και περισσότερα από 8,973 χλμ αποτελούν 

ασφαλτοστρωμένους και μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους που είναι το αρχικό οδικό 

δίκτυο μέσα στην Κύπρο και συνδέει τις πόλεις και τα χωριά. Οι αυτοκινητόδρομοι 

τεσσάρων λωρίδων συνδέουν την πρωτεύουσα Λευκωσία με τις κύριες παράκτιες 

πόλεις. Κατά την δεκαετία 1999-2000 υπήρξε αύξηση στο συνολικό μήκος των 

αυτοκινητοδρόμων 118% και από 120 χλμ έγινε 268.  

 

 Η Κύπρος έχει πυκνό οδικό δίκτυο, 28χλμ/1000χλμ
2
 που είναι δύο φορές 

ψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ-25 και ο ψηλότερος μεταξύ των νέων κρατών 

μελών. Ο αρμόδιος φορέας για την διαχείριση τους είναι το Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών που συστάθηκε το 1975 και σε αυτό παραχωρήθηκαν όλες οι 

αρμοδιότητες που αφορούσαν τις οδικές μεταφορές, οι οποίες προηγουμένως 

ασκούνταν από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.  
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Αεροδρόμια 

 

 Οι αεροπορικές μεταφορές είναι 

πολύ σημαντικές για τον τουριστικό 

τομέα. Η Κύπρος έχει ένα ευρύ δίκτυο 

στον αέρα που συνδέει την Κύπρο με την 

Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Οι 

κύριοι διεθνής αερολιμένες βρίσκονται 

στην Λάρνακα και την Πάφο. Ο Διεθνής 

Αερολιμένας της Λάρνακας βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης 

της Λάρνακας. Πρόκειται για το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Κύπρου και την κύρια 

πύλη εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το αεροδρόμιο αυτό κατασκευάστηκε 

πολύ εσπευσμένα μετά την τουρκική εισβολή το 1974 με πολύ περιορισμένες 

κτιριακές εγκαταστάσεις. Το 2009 όμως, λειτούργησε ο νέος τερματικός σταθμός και 

σήμερα ο αερολιμένας έχει εξελιχθεί σε κομβικό σημείο επιβατικών μεταφορών 

μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Η ανάδειξη της Κύπρου ως ένα από τους 

δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, οδήγησε στην σταδιακή αύξηση της 

αεροπορικής κίνησης του αεροδρομίου σε αριθμούς που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια 

επιβάτες τον χρόνο. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου άνοιξε τις πύλες του το 1982 και 

εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις τσάρτερ από Ευρωπαϊκές χώρες. Με το πέρασμα των 

κυπριακών αεροδρομίων στα χέρια του στρατηγικού επενδυτή ''Hermes Airports'', 

κατασκευάστηκε νέος τερματικός σταθμός έκτασης 20.000τ.μ παραπλεύρως των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων. 

 

 Ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας (IATA: LCA, ICAO: LCLK), βρίσκεται 

περίπου 4 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της πόλης της Λάρνακας. Πρόκειται για το κύριο 

διεθνές αεροδρόμιο της Κύπρου και την κύρια πύλη εισόδου στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. Ο Αερολιμένας διαθέτει δύο τερματικούς σταθμούς. Ο κύριος 

τερματικός λειτούργησε τον Νοέμβριο του 2009 και αποτελείται από δύο επίπεδα: 

ένα για τις αναχωρήσεις και ένα για τις αφίξεις. Ο δεύτερος τερματικός σταθμός 

χρησιμοποιείται σήμερα ως εφεδρικός αλλά και για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών 

αεροσκαφών, για τη μεταφορά φορτίου και για επισκέψεις επισήμων. Ο νέος 

τερματικός σταθμός διαθέτει 16 αερογέφυρες (φυσούνες) για την επιβίβαση και 

αποβίβαση στα και από τα αεροσκάφη. 
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 Το Αεροδρόμιο της Λάρνακας κατασκευάστηκε πολύ εσπευσμένα, μετά την 

τουρκική εισβολή το 1974, για να αντικαταστήσει τον Διεθνή Αερολιμένα Λευκωσίας 

ο οποίος έκλεισε στις 20 Ιουλίου 1974 και σήμερα βρίσκεται εντός της ζώνης 

κατάπαυσης του πυρός. Ο χώρος στον οποίο χτίστηκε, δίπλα από την Αλυκή της 

Λάρνακας, χρησιμοποιούνταν ως μικρό αεροδρόμιο τη δεκαετία του 1930 και ως 

στρατιωτική βάση από τους Βρετανούς αποικιοκράτες. Το Διεθνές Αεροδρόμιο 

Λάρνακας άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στις 8 Φεβρουαρίου 1975 με πολύ 

περιορισμένες και πρόχειρες κτηριακές εγκαταστάσεις. Ουσιαστικά επρόκειτο για 

λυόμενα κτήρια με ξεχωριστές αίθουσες για τις αφίξεις και αναχωρήσεις. Ο 

διάδρομος του αεροδρομίου της Λάρνακας, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, δε 

διέθετε το κατάλληλο μήκος (μόλις 1300 μέτρα) για χρήση από αεροθούμενα 

αεροσκάφη (jet aircraft) ούτε και τον κατάλληλο φωτισμό για την πραγματοποίηση 

πτήσεων κατά τις βραδινές ώρες. 

 

 Σήμερα, ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας έχει εξελιχθεί σε κομβικό σημείο 

επιβατικών μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Η ανάδειξη της 

Κύπρου ως ένα από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, οδήγησε στην 

σταδιακή αύξηση της αεροπορικής κίνησης του αεροδρομίου σε αριθμούς που 

ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο. Γι' αυτό και οι κτηριακές 

εγκαταστάσεις δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της συνεχώς 

αυξανόμενης αεροπορικής κίνησης. Έτσι, τέθηκε ο στόχος για την επέκταση των 

κτηριακών του εγκαταστάσεων και βελτίωσης των υποδομών του.  

 

 Το 1998 ολοκληρώθηκαν επεκτάσεις στις αίθουσες αφίξεων και 

αναχωρήσεων, τέθηκε σε λειτουργία 

καινούριος πύργος ελέγχου, 

πυροσβεστικός σταθμός, νέα γραφεία 

και έγιναν επεκτάσεις στο δίαυλο. 

Έγινε ταυτόχρονη βελτίωση του 

οδικού δικτύου και της σύνδεσης του 

Αερολιμένα με το σύστημα 

αυτοκινητόδρομων. Οι επεκτάσεις και 

αναδιαμορφώσεις αποτέλεσαν προσωρινές λύσεις, γι' αυτό και λήφθηκε η απόφαση 
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για την κατασκευή καινούριου τερματικού σταθμού σε χώρο δυτικά του παλαιού, 

δίπλα από τον νέο πύργο ελέγχου. Ο παλιός τερματικός σταθμός αναδιαμορφώθηκε 

για να χρησιμοποιείται για τις μεταφορές φορτίου (cargo), για χρήση από ιδιωτικά 

αεροσκάφη και για επισκέψεις επισήμων.  

 

 Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του νέου τερματικού έγινε από τη Γαλλική 

εταιρία Aeroports de Paris (ADP) σε συνεργασία με την Sofreavia στη Γαλλία. 

Λεπτομερής σχεδιασμός και προσαρμοστικές παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν στην 

Κύπρο από Κύπριους αρχιτέκτονες και μηχανικούς κάτω από την καθοδήγηση και 

συνεργασία με την ADP. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο αποτέλεσε τη βάση για τις 

μετέπειτα εργασίες για προκήρυξη διαγωνισμού για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή 

που θα αναλάμβανε με τη μέθοδο ΒΟΤ την κατασκευή και διαχείριση των δύο 

Κυπριακών Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, για περίοδο 25 ετών. Αν 

και η διαδικασία δημοπράτησης του έργου και η προκήρυξη διαγωνισμού για 

εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή κατακρίθηκε από τα ΜΜΕ και τον πολιτικό κόσμο 

της Κύπρου, εντούτοις αποδείχτηκε ορθή αφού τα έργα ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια 

χρονοδιαγράμματος και χωρίς ιδιαίτερη υπέρβαση των αρχικών προϋπολογισμών.  

 

 Ανάμεσα στις εταιρίες που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους στη διαδικασία της 

δημοπράτησης του δύο κυπριακών αερολιμένων, συμπεριλαμβανόταν και η 

Βρετανική BAA σε συνεργασία με την J & P (Ιωάννου & Παρασκευαΐδης). Η 

προσφορά όμως αποσύρθηκε όταν η Κυπριακή Δημοκρατία δε δεσμεύτηκε να 

αποζημιώσει την εταιρία σε περίπτωση που σε αόριστο χρόνο άρχιζε η 

πραγματοποίηση απευθείας διεθνών πτήσεων από το παράνομο αεροδρόμιο Ercan 

στην κατεχόμενη Κύπρο. Η διαδικασία προχώρησε και ολοκληρώθηκε (πάλι με 

καθυστερήσεις) με τον δεύτερο καλύτερο ενδιαφερόμενο τη Γαλλική 'Hermes' 

Consortium. 

 

 Νέος Τερματικός: Περισσότερα από 650 εκατομμύρια Ευρώ δαπανήθηκαν 

από το στρατηγικό επενδυτή για την επίτευξη ενός κολοσσιαίου στόχου, να 

αποκτήσει η Κύπρος Αεροδρόμια εφάμιλλα των υπόλοιπων μεγάλων Ευρωπαϊκών 

Αεροδρομίων. Την διαδικασία δημοπράτησης κέρδισε η κοινοπραξία γαλλικών 

συμφερόντων Hermes Airports. Η Hermes Airports παρέδωσε τον Νέο Τερματικό 

Σταθμό Επιβατών του Αεροδρομίου Λάρνακας στις 7 Νοεμβρίου 2010, λίγο 
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νωρίτερα από ότι είχε συμφωνηθεί. Η διαχείριση 

του αεροδρομίου ανατέθηκε στην Hermes 

Airports για τα επόμενα 25 χρόνια από την 

ημερομηνία παράδοσης, ενώ η συμφωνία 

προβλέπει περαιτέρω επέκταση του αεροδρομίου 

ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί πέραν των 9 

εκατομμυρίων επιβατών το χρόνο. Προβλέπει επίσης επέκταση και αναβάθμιση των 

διαύλων προσγείωσης και απογείωσης μέχρι το 2013. Ο νέος Τερματικός διαθέτει 16 

αερογέφυρες για επιβίβαση και αποβίβαση (boarding bridges), 67 σημεία ελέγχου 

αποσκευών, 8 self-service σημεία ελέγχου αποσκευών, 48 πύλες αναχωρήσεων, 2,450 

θέσεις στάθμευσης και μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και 7.5 εκατομμύρια επιβάτες 

το χρόνο. 

 

 Το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου (Κωδικός ΙΑΤΑ: PFO) άνοιξε τις πύλες του 

το 1982. Βρίσκεται 14 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης, κοντά στο χωριό Τίμη και 

εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις τσάρτερ από Ευρωπαϊκές χώρες. Με το πέρασμα των 

κυπριακών αεροδρομίων στα χέρια του στρατηγικού επενδύτη “Hermes Airports”, 

ανεγέρθη νέος τερματικός σταθμός έκτασης 20.000 τ.μ. παραπλεύρως των 

υφισταμένων εγκαταστάσεων. Στους νέους του χώρους το αεροδρόμιο διαθέτει 28 

σημεία ελέγχου εισιτηρίων, 3 ιμάντες παραλαβής αποσκευών και 800 θέσεις 

στάθμευσης. Μπορεί να εξυπηρετήσει 2,7 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Το νέο 

κτήριο λειτουργεί από τις 17 Νοεμβρίου 2008. Υπό μελέτη βρίσκεται επίσης η 

κατασκευή νέου οδικού άξονα που θα το συνδέσει με την τουριστική περιοχή της 

πόλης. 
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Κεφάλαιο 5. Η Τουρκική εισβολή και η κατοχή της Βόρειας Κύπρου 

 Στις 15 Ιουλίου 1974, η στρατιωτική χούντα που κυβερνούσε τότε την 

Ελλάδα, οργάνωσε πραξικόπημα για να ανατρέψει τη δημοκρατικά εκλεγμένη 

Κυβέρνηση της Κύπρου. Στις 20 Ιουλίου 1974, η Τουρκία εισέβαλε στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. Από εκείνο το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα η ''Γραμμή Αττίλα'' 

διαμελίζει τεχνητά το νησί και το λαό του.  

 Η τουρκική εισβολή του 1974 επέφερε καταστροφή και οδύνη στην Κύπρο 

και δημιούργησε σοβαρές αλλαγές στο μικρό γεωγραφικό της χώρο. Ποσοστό 

περίπου 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας καταλήφθηκε και κατέχεται 

από τα τουρκικά στρατεύματα. Από την Απογραφή Πληθυσμού το 1960 

καταγράφηκαν 634 οικισμοί όπου 204 οικισμοί σήμερα βρίσκονται κάτω από 

τουρκική κατοχή, δηλαδή ποσοστό 32,2%.  

 Το συνολικό μήκος των ακτών της Κύπρου είναι 782 χμ. από τα οποία τα 403 

χμ., δηλαδή το 51,5%, βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή και το 50% των υπόγειων 

υδάτινων πόρων μειώθηκαν, δύο από τους σημαντικότερους υδροφορείς της Κύπρου 

της Δυτικής Μεσαορίας και του Πενταδακτύλου. Υπολογίζεται ότι περίπου 260 

τετραγωνικά χιλιόμετρα κρατικών δασών καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς 

και εξαιτίας αυτών το κυπριακό αγρινό, ενδημικό είδος της Κύπρου, δέχτηκε 

καταστρεπτικές συνέπειες που από 600 αγρινά που υπήρχαν, σήμερα έχουν 

περιοριστεί στα 100-150.  

 Στα εργοστάσια στις κατεχόμενες περιοχές προκλήθηκαν σημαντικές 

καταστροφές στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Υπολογίζεται ότι τα εργοστάσια 

αυτό απασχολούσαν το 32% του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού και παρήγαν το 

26% του βιομηχανικού προϊόντος. Τα είδη των βιομηχανιών που καταλήφθηκαν από 

τους Τούρκους είναι η τυροκομία - γαλακτοκομία, η αλευροποιία, η συσκευασία 

φρούτων, λαχανικών και χυμών, η αλλαντοποιία, η ελαιουργία, τα είδη ένδυσης και 

υπόδησης, η κατασκευή τούβλων και μωσαϊκών οι ζωοτροφές και πτηνοτροφές οι 

χαλυβδοσωλήνες, η επεξεργασία ασβέστη, και πλαστικά είδη. 

 Ο τουρισμός δέχτηκε σοβαρό πλήγμα με την κατάληψη των δύο σπουδαίων 

τουριστικών κέντρων της Κύπρου - της Αμμοχώστου και της Κερύνειας - τα οποία 

προσέλκυαν το 75% των τουριστών. Ακόμα, η τουρκική εισβολή επηρέασε 
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σημαντικά και τον τομέα ορυκτών και μεταλλουργείας. Το 56% του ορυκτού 

πλούτου και το 43% των εξαγωγών μεταλλευμάτων προέρχονταν από τις 

κατεχόμενες περιοχές. Το σημαντικό μεταλλείο του Μαυροβουνίου και οι 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Ξερού και του Καραβοστασίου βρίσκονται υπό 

κατοχή. Εξάλλου τα λατομεία του Πενταδακτύλου, που αντιπροσώπευσαν το 100% 

σχεδόν των λατομικών εργασιών του νησιού βρίσκονται στο κατεχόμενο τμήμα. 

 Οι συγκοινωνίες της Κύπρου - χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες - δέχτηκαν 

σοβαρό πλήγμα από την τουρκική εισβολή. Το 37% του οδικού δικτύου της Κύπρου 

βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές. Επίσης το 25% των δημόσιων οχημάτων το 

18% των λεωφορείων, το 9% των ταξί καθώς και μεγάλος αριθμός ιδιωτικών 

οχημάτων καταστράφηκαν ή εγκαταλείφθηκαν στο κατεχόμενο μέρος. Το διεθνές 

αεροδρόμιο της Λευκωσίας βομβαρδίστηκε στη διάρκεια της εισβολής και σήμερα δε 

λειτουργεί. Το αεροδρόμιο αυτό δέχτηκε το 1973 κάπου 787.000 επιβάτες και 10,4 

εκατομμύρια κιλά φορτίου. Η κυπριακή κυβέρνηση αναγκάστηκε να επενδύσει 

τεράστια ποσά χρημάτων για να κατασκευάσει νέο διεθνές αεροδρόμιο στη Λάρνακα. 

 Επίσης, ο σημαντικός τομέας του εμπορίου επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο 

τομέας αυτός πρόσφερε δουλειά πριν από την εισβολή, σε περίπου 26.000 άτομα και 

συνεισέφερε 16% περίπου στο ακαθάριστο προϊόν. Υπολογίζεται ότι το 26% των 

εμπορικών μονάδων που απασχολούσαν το 36% του εργατικού δυναμικού του τομέα 

καταλήφτηκαν από τις δυνάμεις εισβολής. 

 Στα πλαίσια των προσπαθειών της Άγκυρας για αλλαγή της δημοσιογραφικής 

σύνθεσης του νησιού, μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν στο κατεχόμενο τμήμα της 

Κύπρου δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι έποικοι από την ηπειρωτική Τουρκία. Σαν 

αποτέλεσμα της κατοχής μεγάλου τμήματος της Κύπρου, κάπου 200.000 

Ελληνοκύπριοι, εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Η τουρκική εισβολή 

του 1974 απέκοψε στα χωριά τους 20.000 περίπου εγκλωβισμένους, Έλληνες και 

Μαρωνίτες. Όμως ένα μόλις χρόνο μετά την εισβολή, κατά τον Αύγουστο του 1975, 

έμειναν μόνο οι μισοί εγκλωβισμένοι, δηλαδή 9.000 Έλληνες και 1.000 Μαρωνίτες. 

Το 1979 έμειναν 2.140 εγκλωβισμένοι και στις 31-12-1985 απέμειναν στις 

κατεχόμενες περιοχές μόνο 1.058 εγκλωβισμένοι (726 Έλληνες και 332 Μαρωνίτες). 

Και το τραγικό όλων αυτών είναι ότι 1.619 άτομα ακόμα παραμένουν αγνοούμενα. 

(Η Ελληνική Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια) 
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Κεφάλαιο 6. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Όλες οι χώρες που ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια δεσμεύονται για την 

ειρήνη, τη δημοκρατία, το κράτος του δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και συνεργάζονται στενά για να προάξουν τις αξίες αυτές στον 

ευρύτερο κόσμο και να επιτύχουν ευημερία για κάθε πολίτη της Ευρώπης, με 

ισονομία και αξιοπρέπεια.  

 Με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ μια νέα εποχή ξεκινάει. Το αίσθημα της 

ασφάλειας ενδυναμώνεται εφόσον η προσχώρηση της στην ΕΕ την καθιστά 

ευρωπαϊκό χώρο και τυχόν ξένη επέμβαση στο έδαφος της θα θεωρείται επέμβαση σε 

ευρωπαϊκό έδαφος. Το αίσθημα της προοπτικής και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας 

ενισχύονται επίσης. Επιπλέον ο κοινωνικός διάλογος αποκτά περισσότερο εύρος και 

βάθος με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης σε ένα ελεύθερο 

δημοκρατικό σύστημα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου και του 

κοινωνικού συνόλου. Η ένταξη εισάγει νέους θεσμούς, υποχρεώσεις, δικαιώματα και 

πρακτικές που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.  

 Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ είναι μια αμφίδρομη σχέση. Η Κύπρος έχει 

πολλά να κερδίσει από την ΕΕ αλλά και πολλά μπορεί να συνεισφέρει. Ωστόσο 

παραμένει η εξαίρεση που πληγώνει και σπιλώνει το όραμα της ενιαίας Ευρώπης.  

 Μετά την ένταξη της, οι προσπάθειες της Κύπρου είναι εστιασμένες στην 

εξεύρεση μιας λύσης στη βάση του διεθνούς δικαίου, στα πλαίσια των Ηνωμένων 

Εθνών, που θα επιτρέψει την επανένωση του νησιού, την ειρηνική συμβίωση των δύο 

κοινοτήτων κάτω από ένα ενιαίο κρατικό πλαίσιο με μια διεθνή προσωπικότητα που 

θα διασφαλίζει πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων και των 

Τουρκοκυπρίων. Ταυτόχρονα, η Τουρκία ξεκινάει διαπραγματεύσεις για την δική της 

ένταξη στην ΕΕ. Αυτό δημιουργεί αυξημένες πιέσεις προς την τουρκική πλευρά για 

μεταστροφή και επίδειξη καλής θέλησης για επίλυση του προβλήματος. Το μήνυμα 

είναι πλέον  ξεκάθαρο για την Τουρκία και την ένταξη της:  ο σεβασμός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και η συνεισφορά της Τουρκίας στις προσπάθειες επίλυσης 

του Κυπριακού, αποτελεί μια από τις βασικές ευρωπαϊκές πλέον υποχρεώσεις της. 

 Παράλληλα, διασφαλίζονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των κυπρίων 

πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν 
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θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ που περιέχονται στη Συνθήκη ίδρυσης της Ένωσης και 

έχουν ενισχυθεί με την έγκριση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Νίκαια 7 

Δεκεμβρίου 2000). Τα δικαιώματα αυτά απολαμβάνει οποιοσδήποτε ζει μόνιμα στην 

ΕΕ, είτε είναι πολίτης της ΕΕ είτε όχι.  

 Η Κύπρος με την ένταξη της, απέκτησε πρόσβαση στα κονδύλια των 

Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται πάρα πολλά 

έργα σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας (εξαιρουμένων των 

κατεχομένων εδαφών).  

 Επιπλέον, οι οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν, πριν από 

την οικονομική κρίση, στο πλαίσιο εναρμόνισης της Κύπρου με το κοινοτικό 

κεκτημένο, έχουν ήδη βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο όλων των Κυπρίων πολιτών.  

 Ουσιαστικές αλλαγές έχουν επέλθει και στις τράπεζες της Κύπρου που 

λειτουργούν σε ένα αυστηρό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, σύμφωνα με της 

οδηγίες της ΕΕ και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζει η Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου. Το πλαίσιο αυτό διασφαλίζει τη σταθερότητα και ασφάλεια 

του τραπεζικού τομέα, ώστε να προστατεύονται οι καταθέτες και να ενισχύεται η 

οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά πριν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και 

το ''κούρεμα'' των καταθέσεων τον Απρίλιο του 2013 που θα αναλύσουμε σε 

παρακάτω κεφάλαιο.   

 Η ένταξη της Κύπρου στην ενιαία αγορά συνεπάγεται τις τέσσερις βασικές 

ελευθερίες: την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, κεφαλαίων, εμπορευμάτων και 

υπηρεσιών. Οι ελευθερίες αυτές προσφέρουν τόσο στους πολίτες όσο και στις 

επιχειρήσεις ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης, τη δυνατότητα διαβίωσης, σπουδών και εργασίας στην Ευρώπη, 

φθηνότερη και πιο εύκολη διακίνηση, καλύτερες τιμές στην κινητή τηλεφωνία.  

 Μια άλλη ουσιαστική αλλαγή επήλθε στο τομέα του εμπορίου. Το εμπόριο 

της Κύπρου με την ΕΕ έχει αυξηθεί αφενός λόγω της κατάργησης των περιορισμών 

και αφετέρου λόγω των στενότερων εμπορικών σχέσεων που διατηρεί η ΕΕ με όλες 

σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Η ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων σε 

συνάρτηση με την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, έχει επενεργήσει 

θετικά προς την πλευρά του Κύπριου καταναλωτή.  
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 Με το άνοιγμα των εθνικών αγορών στον ανταγωνισμό μέσω της άρσης των 

φυσικών και τεχνικών φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, η ΕΕ συνέβαλε στην 

πρωτοφανή αύξηση της κινητικότητας των Ευρωπαίων και σε μεγάλο βαθμό στην 

εξέλιξη του τομέα των μεταφορών.  

 Η Ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ έδρασε ως καταλυτικός παράγοντας για την 

ελευθέρωση διαφόρων αγορών, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, τα ταχυδρομεία και η 

ενέργεια, οι οποίες πριν την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ αποτελούσαν μονοπώλια.  

 Επίσης, η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την 

ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Η περιβαλλοντική 

πολιτική της ΕΕ βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ύπαρξη υψηλών περιβαλλοντικών 

προτύπων τονώνει την καινοτομία και τις επιχειρηματικές δυνατότητες. Η 

οικονομική, κοινωνική και η περιβαλλοντική πολιτική είναι στενά συνυφασμένες 

μεταξύ τους.  

 Στον τομέα της υγείας το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει την κοινοτική 

νομοθεσία και τα προγράμματα της ΕΕ δίνοντας έμφαση στη συνεχή βελτίωση του 

επιπέδου υγείας των πολιτών, την προστασία και πρόληψη τους από τις ασθένειες, 

την οργάνωση και παροχή υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς 

και στην εξασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος και υγιεινού εργασιακού χώρου.  

 Ακόμα, η Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης αποτελεί τη βάση για εθνικά 

μεταρρυθμιστικά προγράμματα και υπογραμμίζει την ανάγκη για εφαρμογή 

εργασιακών πολιτικών με στόχο την πλήρη απασχόληση, τη βελτίωση της ποιότητας 

και παραγωγικότητας στην εργασία. Με την ένταξη, ο Κύπριος πολίτης μπορεί να 

επωφεληθεί από τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που παρέχει ενισχύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σε 

κατάρτιση και απασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών σε όλη την ευρωπαϊκή 

επικράτεια.  

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε αρκετά όλα τα κράτη-μέλη της στα θέματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και έτσι και με την Κύπρο βοήθησε τους τον Κύπριο 

πολίτη σε πολλούς τομείς όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της διαφάνειας και της 

βελτίωσης της ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων, 
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καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση ατόμων που ασχολούνται στον τομέα της 

εκπαίδευσης και άλλα πολλά. 

 Η γλώσσα, η λογοτεχνία, το θέατρο, ο χορός, οι εικαστικές τέχνες, η 

αρχιτεκτονική, η χειροτεχνία, ο κινηματογράφος και οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές 

αποτελούν μέρος της πολιτισμικής πολυμορφίας της Ευρώπης. Η στήριξη της 

βιομηχανίας του πολιτισμού είναι ακόμη ένας από τους σημαντικότερους στόχους της 

ΕΕ. Με την ένταξη. ο Κύπριος πολίτης συμμετέχει σε ένα πολυπολιτισμικό μωσαϊκό 

και συμβάλλει στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Οι ευκαιρίες που προσφέρονται από τα προγράμματα υποστήριξης σε πολιτιστικούς 

κλάδους, την ενιαία αγορά και τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι ανεξάντλητες.  

 Σήμερα, λίγα χρόνια μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρώπη των 27, 

δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποια είναι τα πραγματικά οφέλη που απεκόμισε η Κύπρος 

και οι πολίτες της.  

Κεφάλαιο 7. Ανασκόπηση του Κυπριακού ζητήματος και οι 

προοπτικές λύσεις 

 Το κυπριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα διεθνούς δικαίου λόγω της 

παράνομης στρατιωτικής εισβολής και κατοχής του  βόρειου τμήματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Το Κυπριακό επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες, ορισμένοι εκ των οποίων μεταβάλλονται κατά την μακρόχρονη πορεία 

του, την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και τη 

γεωστρατηγική θέση της Κύπρου στο πέρασμα από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή.  

 Η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα του Κυπριακού προβλήματος και η συχνά οξεία 

αντιπαράθεση γύρω από τις διάφορες πτυχές του στη διεθνή και εσωτερική πολιτική 

σκηνή, τα κόμματα και τον καθημερινό τύπο των εμπλεκόμενων χωρών, 

δυσχεραίνουν ως σήμερα την επιστημονική ιστορική μελέτη του.  

 Το βροντερό ''όχι'' των Ελληνοκυπρίων (76%) και το ξεκάθαρο ''ναι'' των 

Τουρκοκυπρίων (65%) στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004 αποτελούν 

ιστορική καμπή στο Κυπριακό πρόβλημα, ανάλογη με αυτή του 1963-1964 και του 

1974.  
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 Στις 15 Ιανουαρίου 1964 συνήλθε πενταμερής συνδιάσκεψη στο Λονδίνο για 

τν εξεύρεση λύσης. Εκεί οι Τουρκοκύπριοι δεν ζητούσαν πια απλές ενισχύσεις των 

εγγυήσεων για την τήρηση του Συντάγματος αλλά τον γεωγραφικό διαχωρισμό των 

δύο κοινοτήτων με μετακίνηση πληθυσμών και την ομοσπονδοποίηση του κράτους. 

Αντίστοιχα, ούτε οι Ελληνοκύπριοι ζήτησαν απλές τροποποιήσεις αλλά επιδίωξαν 

την ενοποίηση του κράτους και την κατάργηση των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου. 

Το αποτέλεσμα ήταν η συνδιάσκεψη να οδηγηθεί ουσιαστικά σε αδιέξοδο και 

αποτυχία. Η Συνταγματική κρίση του 1963-64 επέδρασε καταλυτικά στην πορεία του 

Κυπριακού και είχε μακροχρόνιες συνέπειες.  

 Το 1964, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Λύντον Τζόνσον αναθέτει στον πρώην 

Υπουργό Εξωτερικών Ντην Άτσεσον να μεσολαβήσει για την εξεύρεση λύσης. Ο 

Άτσεσον καταστρώνει δύο σχέδια, τα οποία όμως τελικά απορρίπτονται από τα 

εμπλεκόμενα μέλη. Το σχέδιο Άτσεσον έμεινε έτσι στην ιστορία για άλλους ως 

μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό, ενώ για άλλους ως πρώτη αποτυχημένη 

απόπειρα διχοτόμησης της Κύπρου.  

 Το Μάρτιο του 1964, μαζί με την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης, το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε και την ανάληψη μεσολαβητικής 

πρωτοβουλίας. Ανέθεσε τον ρόλο του μεσολαβητή στον Φιλανδό διπλωμάτη Σακάρι 

Τουομιόγια, ο οποίος όμως κατά τη διάρκεια της αποστολής του πέθανε και τη θέση 

του πήρε ο Γκάλο Πλάζα, πρώην πρόεδρος του Εκουαδόρ. Ο Πλάζα έκανε μια 

ανάλυση της κατάστασης στο νησί και προχώρησε στην εκτίμηση των προτεινόμενων 

λύσεων και στις 26 Μαρτίου 1965 υπέβαλε την αναφορά του στον Γενικό Γραμματέα 

του ΟΗΕ. Η έκθεση Πλάζα δεν ικανοποίησε την Τουρκία, η οποία την θεώρησε 

μεροληπτική υπέρ των Ελληνοκυπρίων και αρνήθηκε περαιτέρω μεσολάβηση του 

στο Κυπριακό.  

 Τον Ιούλιο του 1974 γίνεται η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μετά την 

κατάπαυση του πυρός τον Αύγουστο του 1974 καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες 

για επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες όμως δεν στέφθηκαν από 

επιτυχία. Η διαίρεση αυτή διατηρείται μέχρι σήμερα δια της βίας καθώς περισσότεροι 

από 40.000 Τούρκοι στρατιώτες εξακολουθούν να παραμένουν στο νησί, ενώ η 

Τουρκία ενθαρρύνει την παράνομη εγκατάσταση εποίκων ώστε να αυξήσει τα 

πληθυσμιακά ερείσματα της.  
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 Μια νέα δυναμική για επίλυση του κυπριακού με ενεργό ανάμιξη του διεθνούς 

παράγοντα δημιουργήθηκε με την αίτηση εισδοχής της Κύπρου στην ΕΕ. 

Καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες από πολλές πλευρές για να λυθεί το κυπριακό. 

Αποκορύφωμα αυτών υπήρξε το σχέδιο που εκπόνησε ο ΟΗΕ, γνωστό ως το σχέδιο 

Ανάν. Το σχέδιο υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2004 σε δύο ξεχωριστά 

δημοψηφίσματα, εγκρίθηκε από την τουρκοκυπριακή κοινότητα αλλά απορρίφθηκε 

από την συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων η οποία συντάχθηκε με τη 

δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου  Τάσσου Παπαδόπουλου ότι το σχέδιο θα 

κατέλυε την Κυπριακή Δημοκρατία και θα την υποκαθιστούσε με ένα αμφιβόλου 

βιωσιμότητας μόρφωμα.  

 Ωστόσο το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλέον πλήρες μέλος της 

ΕΕ ενώ συγχρόνως η Τουρκία διεκδικεί κι αυτή τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα έχει καταστήσει το κυπριακό πρόβλημα εσωτερικό ζήτημα της ΕΕ με 

απρόβλεπτες συνέπειες.    
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Ενότητα Β - Κυπριακή Οικονομία 

Κεφάλαιο 8. Δομή και χαρακτηριστικά της Κυπριακής οικονομίας 

8.1 Εισαγωγή 

 Κατά τη διάρκεια των πενήντα χρόνων από την ανεξαρτησία του 1960, η 

Κύπρος έχει σταδιακά μετατραπεί από μία κατά βάση κλειστή οικονομία, που 

στηριζόταν στη γεωργία και την εξόρυξη μεταλλευμάτων, σε μία οικονομία παροχής 

υπηρεσιών, με προσανατολισμό στις εξαγωγές. Τα πρώτα χρόνια η αγροτική 

παραγωγή στράφηκε σε αρδευόμενα προϊόντα προς εξαγωγή, όπως πορτοκάλια, 

πατάτες, λαχανικά και σταφύλια, αλλά και προς την κτηνοτροφική παραγωγή για 

εσωτερική κατανάλωση. Τα πρώτα χρόνια της εκβιομηχάνισης οι προσπάθειες είχαν 

επικεντρωθεί στην αγροτική διαδικασία, στα αναψυκτικά και τον καπνό, για να 

ακολουθήσουν προϊόντα για τον κατασκευαστικό κλάδο, την ένδυση και την 

υπόδηση.  

 Μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής επιτεύχθηκε λόγω του ανοιχτού χαρακτήρα 

της οικονομίας. Ένα μεγάλο βήμα προς το άνοιγμα της οικονομίας έγινε το 1973, 

όταν η Κύπρος υπέγραψε συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα. Η είσοδος της Κύπρου στην Τελωνειακή Ένωση ήταν η 

πρώτη κίνηση για την προσχώρηση της στην ΕΕ, τριάντα χρόνια αργότερα.   

 Η στρατιωτική εισβολή του 1974 και κατοχή πέραν του ενός τρίτου της 

Κύπρου από την Τουρκία, ήταν καταστροφική για την οικονομία, που 

χαρακτηρίστηκε από μαζική ανεργία και την απώλεια ενός σημαντικού μέρους της 

παραγωγικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Κατόπιν, ακολούθησε μία 

αναπτυξιακή δημοσιονομική πολιτική όπως επιβαλλόταν για να αντιμετωπιστούν οι 

συνέπειες της εισβολής και της κατοχής, ιδίως με δαπάνες για έργα υποδομών. 

Παράλληλα έγιναν σημαντικές μειώσεις στους μισθούς του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα.  

 Όπως ήταν αναμενόμενο, σημειώθηκε μια απότομη μεταβολή στα δημόσια 

οικονομικά, με ελλείμματα γύρω στο 6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
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(ΑΕΠ), οδηγώντας σε αύξηση του δημόσιου χρέους και συσσώρευση των 

πληθωριστικών πιέσεων και των ελλειμμάτων τρεχουσών εξωτερικών συναλλαγών.  

 Χάρη στις θυσίες των εργαζομένων και τις ικανότητες της επιχειρηματικής 

κοινότητας, σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη της οικονομίας. Η μεγάλη 

ανεργία που δημιουργήθηκε εξαιτίας της εισβολής μετατράπηκε σε πλήρη σχεδόν 

απασχόληση μέσα σε τρία χρόνια. Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε κυρίως 

στους χώρους των κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών. 

 Κατά την περίοδο αυτή, οι κλάδοι του τουρισμού, της ναυτιλίας, της 

ηλεκτρικής ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών κατέγραψαν αξιόλογη άνοδο. Ο 

τραπεζικός τομέας, συμπεριλαμβανομένου και του συνεργατικού κινήματος, επίσης 

παρουσίασε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Από το 1976 και μετά, σημειώθηκε 

εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των εταιριών διεθνών δραστηριοτήτων που 

ιδρύθηκαν στην Κύπρο, προσελκυόμενες από ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστημα σε 

αριθμό τομέων παροχής υπηρεσιών. όπως της ναυτιλίας, των τραπεζικών 

επιχειρήσεων, των ασφαλειών, της τεχνολογίας της πληροφορικής. Το ότι η 

φορολογία στην Κύπρο ήταν χαμηλή, αυτό, προσέλκυσε πάνω από 230.000 εταιρίες, 

ξένες επενδύσεις, κεφάλαια κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα ενέταξε 

την Κύπρο στην κατηγορία των χωρών υψηλού εισοδήματος και το ΔΝΤ με τη σειρά 

του, την κατέταξε στις 33 πιο αναπτυγμένες οικονομίες διεθνώς (2010), παρά τα 

όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν από το 2009.  

 Όσον αφορά το νομισματικό σύστημα, η κυπριακή λίρα ήταν συνδεδεμένη 

μέχρι το 1972 με την αγγλική στερλίνα και στη συνέχεια με μία δέσμη νομισμάτων 

σταθμισμένη στη βάση προέλευσης των εισαγωγών, και από το 1992 μέχρι το 1999 

με την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ΕΝΜ). Την 1 Ιανουαρίου 1999 η κυπριακή 

λίρα συνδέθηκε με το ευρώ, ενώ την 1 Μαΐου 2004, η Κύπρος έγινε πλήρως μέλος 

της ΕΕ. Τα χρόνια μεταξύ του 1999 και του 2004 σηματοδότησαν μια περίοδο 

εξομάλυνσης και την κατάργηση αρκετών στρεβλώσεων για την αποτελεσματική 

λειτουργία των αγορών. Στις 2 Μαΐου 2005 η κυπριακή λίρα κλειδώθηκε με το ευρώ 

στην κεντρική ισοτιμία €1 = £0,585274. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη 

γίνεται την 1 Ιανουαρίου 2008. 

 Η εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, ανέτρεψε την 

αναπτυξιακή πορεία, πλήττοντας περισσότερο τους τομείς των κατασκευών και του 
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τουρισμού. Η συνεχιζόμενη δύσκολη παγκόσμια οικονομική κατάσταση, με το 

δεύτερο κύμα κρίσης, οδήγησε σε επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, που σε 

συνάρτηση με την επέκταση που είχε προηγηθεί, οδήγησε σε υπερβολικά ψηλά 

δημοσιονομικά ελλείμματα και μη διατηρήσιμα οικονομικά. Ταυτόχρονα, η διεθνής 

οικονομική κρίση ανέδειξε κι άλλα διαρθρωτικά προβλήματα, κυρίως με την 

ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.  

 Μέχρι το έτος 2011 η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας βασίσθηκε κυρίως 

στον τομέα των υπηρεσιών, με το ενεργητικό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  να 

είναι, όπως προαναφέρθηκε, περίπου οκταπλάσιο του κυπριακού ΑΕΠ. Η 

προσέλκυση υπεράκτιων εταιριών ή Εταιριών Διεθνών Δραστηριοτήτων (μετά το 

2004) έδωσαν σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν, επί 

πέντε συνεχή έτη, υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που κυμάνθηκαν από 3,7-5,1%.  

 Σε αντίθεση με τον τομέα των υπηρεσιών, η ανάπτυξη  στον τομέα των 

κατασκευών σταμάτησε. Οι πωλήσεις εξοχικών κατοικιών σε μη Κύπριους πολίτες 

σημείωσαν μεγάλη πτώση, η οποία σε ορισμένες επαρχίες όπως π.χ. στην Πάφο 

έφθασε το 75% (2009). Μεγάλος αριθμός εξοχικών κατοικιών αναμένει αγοραστές 

που παρά τις μειώσεις των τιμών, έως και 20%, παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της 

διεθνούς οικονομικής κρίσης. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ρευστότητας, τα επενδυτικά τους σχέδια τίθενται σε αναμονή  και η απασχόληση 

είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφού οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του τομέα αποτελούν 

το 15% του συνόλου. Η πτώση στον κατασκευαστικό τομέα είχε μεγάλες επιπτώσεις 

στον ρυθμό ανάπτυξης, καθώς ο κλάδος αυτός διαθέτει διακλαδικές σχέσεις και 

επηρεάζει το εγχώριο παραγωγικό σύστημα και τη ζήτηση σε μια σειρά υπηρεσιών 

και προϊόντων, η οποία απευθύνεται, κατά μεγάλο τμήμα, στους εγχώριους 

παραγωγούς.  

 Για είκοσι χρόνια τουλάχιστον η Κύπρος υπήρξε ένα υπεράκτιο τραπεζικό και 

χρηματοπιστωτικό κέντρο, με σημαντικό τουριστικό, κατασκευαστικό και 

επιχειρηματικό τομέα. Μιλούσαν όλοι για μια οικονομία που παρουσίαζε κοινά 

χαρακτηριστικά με τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη-μέλη της ΕΕ και σημαντικότερους 

εταίρους τη Ρωσία (χρηματοπιστωτικό και τουριστικό τομέα), το Ην. Βασίλειο 

(τουρισμός) και την Ελλάδα (διμερές εμπόριο).  
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 Πολλά προβλήματα της κυπριακής οικονομίας βγήκαν στην επιφάνεια λόγω 

της διεθνής οικονομικής κρίσης και στη κλίμακα του World Economic Forum το 

2009 κατείχε την 34η θέση, το 2010 την 40η και το 2011 τη 47η. Επίσης, ένα 

πρόβλημα της οικονομίας τα τελευταία χρόνια είναι η απασχόληση πολλών ατόμων 

στο δημόσιο τομέα, με ότι αυτό συνεπάγεται για το κρατικό μισθολόγιο και τα 

δημόσια ελλείμματα.  

 Η Κύπρος χαρακτηρίζεται πλέον ως χώρα ''υψηλού κινδύνου'', μετά την 

υιοθέτηση του προγράμματος σύγκλισης 2007-2010 της ΕΕ και μέχρι το 2050 θα 

βρίσκεται στη θέση κατά την οποία θα υποχρεούται να καταβάλλει το 11,5% του 

ΑΕΠ για πληρωμή συντάξεων. Ένα ακόμα λάθος που έγινε, είναι ότι οι τράπεζες 

ακολούθησαν μια πολιτική πολύ συντηρητική(π.χ. υψηλά επιτόκια χορηγήσεων και 

σημαντικό κόστος τραπεζικών εργασιών) και με αυτό επηρέασαν την ιδιωτική 

κατανάλωση, περιορίστηκε η ανάπτυξη και κατά συνέπεια δεν δημιούργησε 

συνθήκες για την αύξηση της απασχόλησης.  

 Τέλος, η κυπριακή οικονομία ετέθη στο στόχαστρο των διεθνών οίκων 

αξιολόγησης το 2010 και σε διάστημα οχτώ μηνών διολίσθησε από τη κατηγορία 

ΑΑ- σε αυτή της ΒΒΒ+. Ο μεγάλος βαθμός ευαισθησίας της οικονομίας σε 

συνδυασμό με την κρίση και κάποια άλλα ατυχή γεγονότα (π.χ. καταστροφή μέρους 

της ενεργειακής-ηλεκτροπαραγωγικής υποδομής της χώρας από την έκρηξη στο Μαρί 

τον Ιούλιο του 2011) μπορούν πολύ εύκολα να δείξουν ότι το κυπριακό οικονομικό 

μοντέλο αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό υπαρξιακό κίνδυνο.   

 Σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές προσφέρει η πρόσφατη ανακάλυψη 

πλούσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο οικόπεδο 12 της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου. Η Κυβέρνηση διερευνά καλές πρακτικές όσον 

αφορά τους τρόπους αξιοποίησης των εσόδων από τις έρευνες για εξόρυξη και την 

οικονομική εκμετάλλευση του φυσικού αερίου.  
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8.2 Τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία 1960-1973 

 Η οικονομία της Κύπρου από την ανεξαρτησία μέχρι και σήμερα, ακολούθησε 

σταθερή ανοδική πορεία, με εξαιρέσεις την περίοδο της τουρκικής εισβολής 1974-

1975 και την περίοδο της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008, όπου είχε 

ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης πάνω από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης των 

αναπτυσσομένων και αναπτυγμένων χωρών.  

 Οι σημαντικότερες αυξήσεις στο ρυθμό μεγέθυνσης της κυπριακής 

οικονομίας σημειώθηκαν κατά την περίοδο 1960-1973 όταν το ΑΕΠ παρουσίασε 

μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης πέραν του 7,0%. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα 

χρόνια, οι επενδύσεις αποτέλεσαν τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης κατά την εν λόγω 

περίοδο. Αξιοσημείωτη ήταν η σημαντική διεύρυνση του εξωτερικού εμπορίου λόγω 

της μεγάλης αύξησης στις εξαγωγές μεταποιητικών και γεωργικών προϊόντων. 

Ταυτόχρονα η ιδιωτική κατανάλωση παρουσίασε σημαντική άνοδο λόγω της 

ουσιαστικής διεύρυνσης του πραγματικού εισοδήματος.  

 

 Η οικονομική πολιτική της περιόδου 1960-1973 στόχευε στην συγκράτηση 

των καταναλωτικών και μη παραγωγικών δαπανών του κράτους, με έμφαση στις 

κρατικές επενδύσεις σε κοινωφελή και άλλα δημόσια έργα υποδομής. Κυριότερος 

στόχος ήταν η δημιουργία θεμελιακής υποδομής για τη διασφάλιση ψηλού ρυθμού 
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οικονομικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και ασκήθηκε πειθαρχημένη δημοσιονομική 

πολιτική, παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικές και άλλες ανάγκες ήταν μεγαλύτερες από 

τις σημερινές.  

 

  

Μερίδιο επιλεγμένων τομέων στο ΑΕΠ (%) 

 
Έτος Γεωργία 

Ορυχεία και 

Λατομεία 
Βιομηχανία Εμπόριο Κατασκευές 

Υπηρεσίες(Οικονομικές 

και Επιχειρηματικές) 

1960 16,00 4,90 12,40 10,60 5,20 21,00 

1970 15,90 5,60 12,60 13,50 7,10 17,10 

1975 15,70 2,30 17,10 10,70 7,20 15,70 

1980 9,60 1,30 17,50 11,70 13,50 14,30 

1990 6,90 0,30 14,20 11,20 9,50 15,30 

2000 3,50 0,30 8,90 11,20 8,10 6,90 

2010 2,20 0,30 5,80 10,80 8,50 7,30 

 

8.3 Τούρκικη εισβολή και επιπτώσεις-Διετία 1974-1975 

 Η διετία 1974-75 σημαδεύτηκε από τις καταστροφικές οικονομικές και 

κοινωνικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και την απώλεια του πιο σημαντικού 

μέρους των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων της οικονομίας. Κατά τη διετία αυτή, το 

ΑΕΠ παρουσίασε σημαντική μείωση. Η πολιτική αστάθεια, η αβεβαιότητα και η 

ανασφάλεια που επικράτησαν είχαν αρνητικές συνέπειες στην ιδιωτική επενδυτική 

δραστηριότητα, ενώ η μεγάλη απώλεια της παραγωγικής δυναμικότητας σε βασικούς 

τομείς της οικονομίας οδήγησε σε δραστική μείωση των εξαγωγών και της ιδιωτικής 

κατανάλωσης.  

 Αντίθετα, η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά κατά την εν λόγω 

περίοδο. Αυτό ήταν απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών του 1/3 του 

πληθυσμού που προσφυγοποιήθηκε και την ανάκαμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας. Κατά την περίοδο της εισβολής, οι εισαγωγές αυξήθηκαν 

περισσότερο από ότι οι εξαγωγές, με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
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 Σύμφωνα με την ΥΣΤΑΤ, η ανεργία έφτασε στο 10% το 1974 και 16,9% το 

1975. Στον αγροτικό τομέα το μεγαλύτερο μέρος των πόρων χάθηκε. Σχεδόν η μισή 

αγροτική γη, ένας τεράστιος όγκος των πιο παραγωγικών συγκομιδών όπως είναι τα 

εσπεριδοειδή και άλλα οπορωφόρα δέντρα και το μεγαλύτερο μέρος της ζωικής 

παραγωγής.  

 Επίσης, η βιομηχανία χτυπήθηκε πολύ άσχημα, χάνοντας ένα σημαντικό 

μέρος των εγκαταστάσεων της και τα περισσότερα ορυχεία και λατομεία. Όλο το 

κατεχόμενο έδαφος περιείχε σχεδόν όλες τις τουριστικές υποδομές, όπως είναι τα 

πολυτελή ξενοδοχεία και διάσημα αρχαιολογικά μνημεία. Η ξένη και η εγχώρια 

ζήτηση έπεσε και οι εξαγωγές εμπορευμάτων και η τουριστική βιομηχανία 

υπέστησαν ένα σοβαρό πλήγμα. Η απώλεια πόρων, πρώτων υλών, κεφαλαίου και η 

πτώση στα εισοδήματα οδήγησε στην υψηλή εξάρτηση για εισροές από το εξωτερικό 

για να ικανοποιηθούν οι πρώτες ανάγκες.  

 Μια μεγάλη προσπάθεια ξεκινάει για επαναφορά της οικονομίας. Μια 

σημαντική πτυχή της πολιτικής που υιοθετήθηκε ήταν η ενθάρρυνση των Κυπρίων να 

για απασχόληση στο εξωτερικό. Το 1977, 14.700 Κύπριοι (7,3% του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού) ήταν εργάτες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, στις Αραβικές χώρες 

κτλ.  

 Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές ως 

ποσοστό, για τα προϊόντα όπως είναι οι πατάτες, τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και τα 

λαχανικά.  
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 Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό ανεργίας, η επανεκκίνηση της 

οικονομίας βασίστηκε στην ένταση του εργατικού δυναμικού. Αυτό περιλάμβανε την 

ενδυνάμωση της βιομηχανίας, όπως ήταν η ένδυση, η υπόδηση, τα έργα υποδομής και 

κυρίως τα νοικοκυριά. Επιπλέον, η γενική προσπάθεια υποστηρίχτηκε από τα 

συνδικάτα και η επεκτατική οικονομική πολιτική περιέλαβε υψηλές δαπάνες για 

σημαντικά έργα υποδομής, όπως δρόμους, σχολεία, ένας νέος αερολιμένας, αφού 

αυτός της Λευκωσίας ήταν υπό κατοχή, νέα νοσοκομεία και αναβάθμιση των λιμένων 

Λάρνακας και Λεμεσού καθώς και ανάπτυξη των βιομηχανικών περιοχών. Μεγάλα 

ποσά ξοδεύτηκαν για κατασκευή καταφυγίων των προσφύγων και χορηγήθηκαν 

δάνεια για τον αγροτικό τομέα. 
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Στο διάγραμμα φαίνονται οι συνολικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε κατασκευές, 

μηχανήματα και εξοπλισμό, στις μεταφορές, σε νέες καλλιέργειες και στον τομέα της 

ζωικής παραγωγής. 

 Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών να επανοικοδομηθεί η οικονομία, διεθνείς 

οργανισμοί ονόμασαν όλο αυτό ως ''οικονομικό θαύμα''. Οι βιομηχανικές εξαγωγές 

ως ποσοστό των συνολικών εξαγωγών αυξήθηκαν από το 37.6% το 1975 σε 55.1% το 

1980. Οι πιο σημαντικές εξαγωγές ήταν στο τομέα της ένδυσης και υπόδησης, 

πατάτες και τσιμέντο. Επίσης σημαντικές κατηγορίες εξαγωγής ήταν και τα 

εσπεριδοειδή, τα κρασιά και τα τσιγάρα.   

 Το 1976 το ποσοστό ανεργίας έπεσε σχεδόν στο μισό από ότι ήταν το 1975, 

από 16,9% σε 8,6%. Το 1990, ο αριθμός των εργαζομένων στο τομέα των 

κατασκευών αυξήθηκε σε 48,5 χιλιάδες από 24,3 χιλιάδες που ήταν το 1975, στο 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο αυξήθηκε σε 36,8 χιλιάδες από 16,2 χιλιάδες το 1975.  
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Εμπόριο μεταξύ Κύπρου-Ευρωπαικής 

Κοινότητας(εκατ. ΛίρεςΚύπρου)       

  1973 1981 1988 1989 1990 1991 

Εισαγωγές από ΕΚ(με κόστος) 86,90 241,50 472,50 631,00 629,10 621,70 

Εισαγωγές από ΕΚ(χωρίς κόστος) 78,20 217,30 425,20 567,90 566,20 559,50 

Εξαγωγές στην ΕΚ(χωρίς κόστος) 31,90 62,80 141,50 186,30 206,60 191,70 

Εμπορικό Έλλειμμα 46,30 149,50 283,70 381,60 359,60 367,80 

 

 Κατά συνέπεια. η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου υποστηρίχθηκε από τους 

ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, ο 

τομέας του τουρισμού γίνεται ο κύριος οδηγός της οικονομίας.    

 

 

8.3.1 Υπογραφή Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης 

 Η είσπραξη δασμών και φόρων στην Κύπρο χρονολογείται από αρχαιότατους 

χρόνους. Έκτοτε στο νησί λειτουργούσαν ''τελωνεία'' και άλλα φοροσυλλεκτικά 

συστήματα.  
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 Το 1967 το Τμήμα αναδιοργανώθηκε με τη βοήθεια μιας ομάδας Βρετανών 

ειδικών και εφαρμόσθηκε μια νέα και ψηλού επιπέδου, για την εποχή εκείνη, 

τελωνειακή νομοθεσία. Στις 19 Δεκεμβρίου 1972 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες η 

Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Η Συμφωνία προνοούσε για την εγκαθίδρυση 

τελωνειακής ένωσης σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο έληξε το 1987 και όλοι οι 

στόχοι επιτεύχθηκαν. Το πρωτόκολλο που διέπει τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο 

της Συμφωνίας, τη συμπλήρωση της τελωνειακής ένωσης τέθηκε σε ισχύ την 1 

Ιανουαρίου 1988, αλλά δεν ολοκληρώθηκε, αφού υπερακοντίστηκε από την αίτηση 

της Κύπρου για ένταξη της στην ΕΕ, που υποβλήθηκε στις 4 Ιουλίου 1990.  

 

Εισαγωγές από χώρες της ΕΟΚ(εκατ. ΛίρεςΚύπρου)       

  1973 1981 1988 1989 1990 1991 

ΕΟΚ(ΣΥΝΟΛΟ) 85,90 

241,5

0 

472,5

0 631,00 629,10 621,70 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 30,20 69,50 

120,4

0 129,00 149,20 157,90 

ΒΕΛΓΙΟ&ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,10 7,00 17,40 20,00 20,90 21,20 

ΔΑΝΙΑ 2,20 5,00 7,30 8,70 10,30 12,80 

ΓΑΛΛΙΑ 

104,0

0 24,30 43,40 133,30 76,50 44,50 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14,00 35,10 80,30 103,30 106,20 116,20 

ΕΛΛΑΔΑ - 38,20 63,40 69,40 81,90 88,80 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,20 2,60 6,60 9,80 7,90 10,50 

ΙΤΑΛΙΑ 12,40 47,30 89,20 107,30 117,10 123,40 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,40 12,50 22,90 24,90 28,90 26,00 

ΙΣΠΑΝΙΑ - - 17,60 21,30 25,60 19,50 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - - 4,00 4,00 4,60 6,10 
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 Την 1 Μαΐου 2004, η Κύπρος μαζί με άλλες 9 χώρες εντάχθηκε στην ΕΕ και 

από τότε το Τμήμα συμμετέχει σε διάφορες κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις σε 

συνεργασία με διάφορες τελωνειακές αρχές, ευρωπαϊκούς και διεθνής οργανισμούς, 

με σκοπό την πάταξη του λαθρεμπορίου φορολογητέων εμπορευμάτων, της 

διακίνησης ναρκωτικών και γενικά τον έλεγχο της ορθής τήρησης της τελωνειακής 

Νομοθεσίας.    

 

8.4 Η οικονομία τα τελευταία χρόνια 1980-2008 

 Μετά την τραγική, από κάθε άποψη, αυτή περίοδο η οικονομία 

επαναδραστηριοποιήθηκε με πολύ ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το 

1978 η παραγωγή να επανέλθει στα προ της εισβολής επίπεδα, ενώ σημαντική 

συνεισφορά στην άνοδο παρουσίασε η εξωτερική ζήτηση, που αποδίδεται και στο 

γεγονός ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποδέχτηκαν σημαντική περικοπή μισθών 

και ωφελημάτων αμέσως μετά την εισβολή. Αυτό οδήγησε στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των κυπριακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και επέτρεψε την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργήθηκαν από την αύξηση της αγοραστικής 

δύναμης των καταναλωτών γειτονικών αραβικών χωρών, λόγω των τότε αυξήσεων 

στην τιμή του πετρελαίου.   

 Τα τελευταία χρόνια η οικονομία της Κύπρου έχει διαμορφωθεί από τον 

τομέα των υπηρεσιών, όπως είναι το εμπόριο, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις και η 

ναυτιλία. Ο κατασκευαστικός τομέας επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

οικονομία.  

  

Άτομα ηλικίας 20 ετών και άνω με προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (%) 

        1992 1997 2000 2005 2010 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σύνολο 19 17 22 25 31 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Άντρες 19 17 24 25 30 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Γυναίκες 16 16 20 25 32 
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 Η προσφορά του κάθε τομέα στην οικονομία έχει αλλάξει σημαντικά με τον 

καιρό. Ο πρωτογενής τομέας έχει εμφανίσει σημαντική πτώση στο ΑΕΠ και αυτό 

λόγω της απώλειας μεγαλύτερου μέρους γεωργικού εδάφους και μετατόπισης της 

οικονομίας προς τον τριτογενή τομέα. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο , τα 

ξενοδοχεία και τα εστιατόρια είχαν σημαντικό ρόλο στη συνολική προστιθέμενη αξία 

την δεκαετία του 1990, όπως και το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο και ο 

τουρισμός έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Σταδιακά, και οι άλλοι τομείς 

έγιναν σημαντικοί για την οικονομία, όπως ο τραπεζικός και ο κατασκευαστικός. Οι 

επιτυχίες στην οικονομία είχαν αντίκτυπο στη γενική ευημερία του νησιού, στην 

εκπαίδευση και στην ποιότητα ζωής.  

 

Άλλοι Δείκτες Ευημερίας 

          1985 1990 2000 2011 

Αναμενόμενο έτος εκπαίδευσης (παιδιών) 9,9 10,1 12,4 14,7 

Δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης 0,718 0,747 0,809 0,84 
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Χρονική Εξέλιξη ΑΕΠ 1961-2012 (%)  

 

 

 

 Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης εξακολούθησε και μετά τη δεκαετία του 80 

να αυξάνεται ικανοποιητικά σε σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα. Σε αντίθεση όμως 

με την προ της εισβολής περίοδο, η ανάπτυξη του ΑΕΠ βασίσθηκε περισσότερο στη 
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δημόσια κατανάλωση παρά στις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής 

της εξέλιξης αντιμετωπίζονταν αρχικά από τη μεγάλη ανάπτυξη του τουριστικού 

τομέα που σημειώθηκε τη δεκαετία του 80. Καθώς όμως τα περιθώρια αύξησης του 

τουρισμού άρχισαν να εξαντλούνται στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο μέσος ετήσιος 

ρυθμός ανάπτυξης άρχισε να σημειώνει κάμψη και να παρουσιάζει μεγάλες 

διακυμάνσεις.  

 Το 1991-1992, λόγω του πολέμου στον Κόλπο, το ΑΕΠ παρουσίασε 

υποχώρηση για πρώτη φορά μετά το 1974. Κατά την περίοδο 1996-2006, ο 

πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ της κυπριακής οικονομίας κυμάνθηκε 

γύρω στο 3.5% κατά μέσο όρο, που συγκρίνεται ευνοϊκά με το μέσο όρο αύξησης του 

ΑΕΠ στις χώρες της ΕΕ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη αυτή 

καταγράφηκε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, χαμηλού πληθωρισμού και 

σταθερού ισχυρού νομίσματος. Επίσης το κατά κεφαλήν εισόδημα της Κύπρου κατά 

το 2006 έφτασε στο 84% του αντίστοιχου μέσου όρου της ΕΕ.  

 Παρά τα σημαντικά επιτεύγματα του παρελθόντος, η οικονομία της Κύπρου 

είχε να αντιμετωπίσει κάποιες προκλήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

Από το 2000 μέχρι το 2009, η οικονομία της Κύπρου αναπτύχθηκε γρηγορότερα από 

την οικονομία της ΕΕ, επιτρέποντας στη χώρα να μπει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Συναλλαγματικής Ισοτιμίας ΙΙ τον Μάιο του 2005 και να υιοθετήσει το ευρώ την 1 

Ιανουαρίου 2008.  

 Το δημοσιονομικό έλλειμμα είχε επιδεινωθεί σημαντικά και το 2003 

διαμορφώθηκε σε 6.6%, αντιστράφηκε σε πλεόνασμα 3.5% το 2007, ενώ το 

πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5.1% και ο πληθωρισμός έπεσε στο 2.4% κατά το 

έτος αυτό. Οι κατασκευές, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες εμφάνισαν αρνητικούς 

αριθμούς ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Αν και η κρίση 

επηρέασε αργότερα την Κύπρο από ότι την Ευρώπη, η οικονομία της Κύπρου 

εισήλθε σε ύφεση το 2009 με τη πτώση του ΑΕΠ κατά 1.9%. Το πιο ανησυχητικό 

όλων ήταν η σημαντική αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε 6.1% και 5.3% 

του ΑΕΠ το 2009 και το 2010 αντίστοιχα.  

 Το μεγάλο έλλειμμα ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των δημοσίων δαπανών 

σε μια εποχή που τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν δραματικά. Μετά από αξιολογήσεις 

από τους διεθνείς οίκους υποβαθμίστηκε η οικονομία της Κύπρου και ένας 
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παράγοντας που είχε σημαντικό ρόλο ήταν η ελληνική κρίση. Οι εξελίξεις αυτές 

φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για δραστικά μέτρα και διαρθρωτικές αλλαγές.   

 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 1960-2010(% 

του ΑΕΠ) 
  

          

1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2010 

0,1 -6,2 -5,8 -2,7 -6,9 

 

8.5 Η οικονομική κρίση 2008-2014 

 Κατά τη περίοδο αυτή, μέχρι το 2008 που ξέσπασε η διεθνής οικονομική 

κρίση, στην κυπριακή οικονομία είχε συσσωρευθεί ένα ανησυχητικά ψηλό χρέος 

νοικοκυριών, επιχειρήσεων και δημοσίου. Η οικονομία έχασε την ανταγωνιστικότητα 

της και εμφάνιζε σημαντικές ανισορροπίες οι οποίες καλύπτονταν από ένα 

υπερμεγέθη τραπεζικό τομέα. Κατά την περίοδο 2008-2011, η Κύπρος αποκλείστηκε 

από τις διεθνείς χρηματαγορές και οι τράπεζες υπέστησαν ζημιές 4.6 δις από την 

απομείωση των ομολόγων ελληνικού δημοσίου.  

 Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και οι αρνητικές επιπτώσεις στον 

τραπεζικό τομέα από την απομείωση των ομολόγων ελληνικού δημοσίου 

ενεργοποίησαν ένα φαύλο κύκλο αλληλεξάρτησης τραπεζών-δημόσιων οικονομικών. 

Χωρίς την λήψη μέτρων η Κύπρος οδηγείτο με μαθηματική ακρίβεια στον 

αποκλεισμό από τις χρηματαγορές και μόνο η χρονική στιγμή του αποκλεισμού δεν 

ήταν προδιαγεγραμμένη. Αξιοσημείωτο ότι ο αποκλεισμός προηγήθηκε της 

καταστροφής του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Μαρί από την έκρηξη της 11ης 

Ιουλίου 2011.  

 Στη συνέχεια, μέχρι τον Μάρτιο 2013 η Κύπρος εξασφάλισε βοήθεια από 

διεθνείς οργανισμούς εκχωρώντας σημαντικά κυριαρχικά δικαιώματα στους 

δανειστές. Η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει σταδιακά ένα τεράστιο δυσεπίλυτο 

πρόβλημα 17 δις σχεδόν 100% του ΑΕΠ. Τον Μάρτιο λοιπόν του 2013, η χώρα 

περνά στην εποχή του Μνημονίου.  
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 Το μέγεθος του τραπεζικού τομέα αντιστοιχούσε σε 700% ΑΕΠ. Οι Τράπεζες 

διακινδύνεψαν την ύπαρξη τους στην αβάσιμη άποψη ότι δεν θα γινόταν αθέτηση 

πληρωμών ομολόγων χώρας της ευρωζώνης. Η Κυβέρνηση προκάλεσε το πρόβλημα 

συμφωνώντας στην απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) χωρίς να 

εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη για τις τράπεζες. 

 Με τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις χρηματαγορές τον Μάιο 2012 και 

απώλειες των τραπεζών ύψους 4.6 δις ως αποτέλεσμα της απομοίωσης των ΟΕΔ τον 

Οκτώβρη του ίδιου έτους η χώρα βρίσκεται πλέον σε καθεστώς πτώχευσης.  

 Τον Μάρτιο 2013 ήρθε η αποκορύφωση της κρίσης με την λήψη των 

αποφάσεων του  Eurogroup στις 15-16 και 25 Μαρτίου 2013. Μέχρι τότε το 

πρόβλημα είχε καταστεί δυσεπίλυτο τόσο από πλευράς αριθμών όσο και από πλευράς 

διεθνών πολιτικών συγκυριών. Ακόμη και μεταξύ ΔΝΤ και Ευρωπαϊκών θεσμών 

εμφανίστηκαν σοβαρές διαφωνίες και η Τρόικα εμφανιζόταν διχασμένη για το 

πρόγραμμα βοήθειας προς την Κύπρο. Υπό τις περιστάσεις το bail-in των καταθετών 

ήταν μάλλον αναπόφευκτο.  

 Από το 2001 το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το όριο 60% του Μάαστριχ με 

μοναδική εξαίρεση την τριετία πριν την ένταξη στην Ευρωζώνη. Η Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, γνωστή και ως Συνθήκη για την ΕΕ, σηματοδότησε την αρχή της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και καθόρισε το θεσμικό πλαίσιο, το 

χρονοδιάγραμμα αλλά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των κρατών μελών της ΕΕ 

στην ΟΝΕ. Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές 

άσκησης της, παραχωρώντας όλες τις αρμοδιότητες της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ), ένα πανευρωπαϊκό όργανο με έδρα την Φρανκφούρτη. Αναφορικά 

με τη δημοσιονομική πολιτική, σε αντίθεση με την νομισματική, δεν όρισε κάποιο 

αρμόδιο φορέα υπεύθυνο για την άσκηση της, δίνοντας έτσι στις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών και τα οικονομικά υπουργεία τους την ευχέρεια να χαράζουν τη δική 

τους δημοσιονομική πολιτική. Μια δημοσιονομική πολιτική, όμως, που έπρεπε να 

συμβαδίζει με τα δημοσιονομικά κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ για το 

δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος και που περιορίστηκε αργότερα σε 

μεγάλο βαθμό με τη θέσπιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ).  

 Στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες το δημόσιο χρέος είχε 

σταθεροποιηθεί ή και μειωνόταν πριν ξεσπάσει η διεθνής κρίση και αυτό επέτρεπε 
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την άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής για αντιμετώπιση της κρίσης. 

Στην περίπτωση της Κύπρου οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονταν καθώς ερχόταν η 

κρίση και δεν άφηνε περιθώρια για κρατική παρέμβαση όταν η κρίση χτύπησε την 

κυπριακή οικονομία. Χαρακτηριστικά, το 2007 το δημόσιο χρέος Ιρλανδίας, Ισπανίας 

και Κύπρου βρισκόταν αντίστοιχα στο 25%, 36% και 59% του ΑΕΠ. 

 Σύμφωνα με την κατάθεση του Χαρίλαου Σταυράκη το 2013 ενώπιον της 

Ερευνητικής Επιτροπής για την οικονομία, ο τέως Υπουργός Οικονομικών Κύπρου 

υποστηρίζει ότι ο κυριότερος λόγος που έφτασε η Κύπρος στη σημερινή κατάσταση 

ήταν οι ζημιές των κυπριακών τραπεζών κάτι που προέκυψε κυρίως από την έκθεση 

τους στην Ελλάδα. Ισχυρίζεται ότι η εικόνα για τα δημόσια οικονομικά ήταν πολύ 

καλύτερη από την υπόλοιπη Ευρώπη επί υπουργίας του το 2007-2009. Κατά την 

περίοδο αυτή, το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης αυξήθηκε από 67.6% του ΑΕΠ σε 

87.3%, παρουσιάζοντας αύξηση 26%. Το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

αυξήθηκε από 50.9% του ΑΕΠ σε 71.1%, δηλαδή αλλαγή κατά 20.2%.  

 Ο τ. Υπουργός σε αρκετές δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της υπουργίας του, 

έκανε λόγο για  ευρωστία και υγεία του τραπεζικού συστήματος καθώς και στη 

δήλωση του το 2008, ότι η κρίση δεν θα επηρέαζε την Κύπρο. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, ο Χαρίλαος Σταυράκης υποστήριξε, ότι με βάση τα δεδομένα που 

υπήρχαν τη στιγμή των δηλώσεων του, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι ζημιές των 

τραπεζών θα ανέρχονταν σε 10 δις. , αλλά ούτε πως η κυπριακή οικονομία θα 

βρισκόταν σήμερα τόσο εκτεθειμένη.  

 Σύμφωνα με την κατάθεση του Διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης 

Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ) κ. Φαίδωνα Καλοζώη ενώπιον της Ερευνητικής 

Επιτροπής για την οικονομία, ισχυρίζεται τα αντίθετα από ότι ο υπουργός και 

διαφωνεί μαζί του για τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Αναφέρθηκε στις επιστολές που 

είχε αποστείλει στον κ. Σταυράκη το 2011, προειδοποιώντας τον ότι η οικονομία του 

τόπου βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο και ότι το κράτος έπρεπε να τερματίσει την 

τακτική βραχυπρόθεσμου δανεισμού και να καταφύγει σε μακροπρόθεσμο δανεισμό, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του.  Ο κ. Σταυράκης δεν συμφώνησε με 

αυτό. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Κύπρου αυξήθηκε σαν ποσοστό επί του 

συνολικού δανεισμού από το 19% το 2010 σε 46% το 2011 και αντίστοιχα είχε 

υπάρξει μείωση της μέσης διάρκειας του κυπριακού χρέους από 6 χρόνια το 2010 σε 
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4,6 το 2011, δηλαδή σταδιακά το δημόσιο χρέος μετατρεπόταν σε βραχυπρόθεσμο. 

Σύμφωνα με τον κ. Καλοζώη το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από το 48.9% το 2008 στο 

58.5% το 2009, το 2010 αυξήθηκε στο 61.5%, το 2011 στο 71.1% και το 2012 στο 

85.5%. Ο κ. Καλοζώης είπε ότι οι προβλέψεις του κ. Σταυράκη παρουσίαζαν μεγάλη 

απόκλιση από τις προβλέψεις του ΓΔΔΧ διότι είχε θεωρήσει δεδομένο ότι θα 

εξασφαλίζαμε δανεισμό, ενώ το ΓΔΔΧ διατύπωνε επιφυλάξεις επί τούτου.  

 Η αναδιάρθρωση του Ελληνικού δημοσίου χρέους με συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα (PSI και PSI+) όπως αποφασίστηκε τον Ιούλιο και Οκτώβριο 2011 

υπήρξε καταλυτική στην εξέλιξη της κυπριακής κρίσης αφού προκάλεσε στην 

οικονομία ζημιές που αντιστοιχούν στο 23% του ΑΕΠ της χώρας. Καμία άλλη 

ευρωπαϊκή οικονομία δεν υπέστη ανάλογες ζημιές από την αναδιάρθρωση των 

Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ). Ο μηχανισμός μετάδοσης της κρίσης χρέους 

του Ελληνικού δημοσίου στην κυπριακή οικονομία ήταν η μεγάλη έκθεση κυπριακών 

τραπεζών σε ΟΕΔ σε συνδυασμό με τα προβληματικά δημόσια οικονομικά της 

χώρας. Τον Μάρτιο 2010 οι δύο συστημικές τράπεζες είχαν επενδύσει σε ΟΕΔ ως 

εξής:  

Μαρφίν-Λαική 2,943 δις. Ευρώ 

Τράπεζα Κύπρου 1,894 δις. Ευρώ 

 

 Οι κυπριακές τράπεζες ήταν από τους μεγαλύτερους δανειστές της Ελλάδας 

τόσο σε απόλυτα μεγέθη αλλά και ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας. Ως αποτέλεσμα η 

συμμετοχή των κυπριακών τραπεζών στο ελληνικό PSI ήταν ,κατ'αναλογία ΑΕΠ, 

διπλάσιες από ότι στη Ελλάδα και 100πλάσιες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

  

Αντίκτυπος του Ελληνικού PSI στον τραπεζικό τομέα Ευρωπαϊκών 

χωρών 

  Κύπρος Ελλάδα Γερμανία Βέλγιο Γαλλία  Πορτογαλία 

Ζημιές από 

PSI             

δις € 4,14 24,3 3,6 2,1 5,04 0,42 

% ΑΕΠ 23,03 11,65 0,14 0,56 0,25 0,25 
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 Από την αγορά ΟΕΔ οι δύο μεγάλες τράπεζες της χώρας είχαν εξασφαλίσει 

για μακρά περίοδο σημαντικά κέρδη. Είχαν όμως εκθέσει τόσο τους οργανισμούς 

τους -μετόχους-, καταθέτες, εργαζομένους- όσο και το κυπριακό δημόσιο σε 

σημαντικούς κινδύνους. Με την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους οι κυπριακές 

τράπεζες βρέθηκαν με ζημιές που υπερέβαιναν σημαντικά το μετοχικό τους 

κεφάλαιο. Η Λαϊκή χρειάστηκε ανακεφαλαιοποίηση 1.8 δις ευρώ με δημόσιο χρήμα, 

κρατικοποιήθηκε τον Μάιο 2012 και οδηγήθηκε τελικά σε διάλυση με τις αποφάσεις 

του  Eurogroup τον Μάρτιο του 2013. Η Τράπεζα Κύπρου εξασφάλισε σημαντικά 

κεφάλαια ανακεφαλαιοποίησης από μετατρέψιμα ομόλογα -με σημαντικές ζημιές 

στους ομολογιούχους πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν ενημερωθεί για τον επενδυτικό 

χαρακτήρα των ομολόγων- από πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και από 

αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της. Τελικά, τέθηκε υπό καθεστώς εξυγίανσης 

μετά που απορρόφησε τις δραστηριότητες της Λαϊκής με την απόφαση του 

Eurogroup  τον Μάρτιο 2013.  

 

8.6 Εξέλιξη Κάποιων Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 

 Όπως προαναφέρθηκε, η οικονομία της Κύπρου μετά από ανοδική πορεία 

μερικών δεκαετιών, που είχε ως επιστέγασμα την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και την 

Ευρωζώνη, εισήλθε σε ύφεση το 2009. Η μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της 

οικονομίας και στο υγιές τραπεζικό σύστημα δημιούργησαν κατ' αρχήν προσδοκίες 

ότι η Κύπρος θα ξεπερνούσε την διεθνή οικονομική κρίση. Η υπερεκτίμηση αυτή 

χαρακτήριζε μεγάλη μερίδα πολιτών και κυβερνητικών αξιωματούχων, με 

αποτέλεσμα να μην ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης.  
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Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την 

Κύπρο 2005-2016           

  2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αγοράς 2005 (% 

μεταβολή) 3,9 4,1 5,1 3,6 -1,9 

Ποσοστό Ανεργίας ΕΕΔ (%) 5,3 4,5 3,9 3,7 5,4 

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή (% μεταβολή) 2 2,2 2,2 4,4 0,2 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του 

ΑΕΠ) -5,9 -7 -11,8 -15,6 -10,7 

Δημοσιονομικό Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα 

(+) (% του ΑΕΠ) -2,4 -1,2 3,5 0,9 -6,1 

Δημόσιο Χρέος (% του ΑΕΠ) 69,4 64,7 58,8 48,9 58,5 

2010 2011 2012 2013 

2014 

προβ. 

2015 

προβ. 

2016 

προβ.  

1,3 0,4 -2,4 -6 -4,8 0,9 1,9 

6,3 7,9 11,8 16,1 19,2 18,4 17 

2,6 3,5 3,1 0,4 0,4 1,4 1,7 

-9,8 -3,4 -6,9 -1,5 0,1 0,3 0,6 

-5,3 -6,3 -6,4 -5,1 -5,8 -6,1 -2,9 

61,3 71,5 86,6 112 119 115 110 



94 

 

(Α) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

 Η οικονομία της Κύπρου σημείωνε κατά τα τελευταία έτη σημαντικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους από αυτούς της ευρωζώνης που πλησίαζαν κατά 

πολύ τους ρυθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Το 2009 το ΑΕΠ 

συρρικνώθηκε κατά 1,9%, για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια. Την επιβράδυνση 

στο ρυθμό ανάπτυξης διαδέχθηκαν χαμηλοί ρυθμοί το 2010 (1.3%), το 2011 (0.4%), 

το 2012 (-2.4%) και το 2013 (-6%), λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης που 

εμφανίζεται εντονότερη στους τομείς των κατασκευών και του εμπορίου.  

 

 

 

 Το έτος 2011 η αξία του κυπριακού ΑΕΠ ανήλθε στο ποσό των 17,97 δις. 

ευρώ. Η μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ προέρχεται παραδοσιακά από τις  

υπηρεσίες (74.2%) και συγκεκριμένα από τον τομέα των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (18.6%). Το 

χονδρικό, λιανικό εμπόριο και τα ξενοδοχεία-εστιατόρια αποτελούν τη δεύτερη πηγή 

του ΑΕΠ (16.8%) και ακολουθεί ο τομέας της δημόσιας διοίκησης και εκπαίδευσης 
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(16.3%). Ο δευτερογενής τομέας εκπροσωπεί το 14.5% του ΑΕΠ και εξακολουθεί να 

παρουσιάζει αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τέλος, οι τομείς της γεωργίας και της 

αλιείας αποτελούν πλέον πολύ μικρούς παραγωγικούς κλάδους με αμελητέα 

επίδραση στην οικονομία (2.1% του ΑΕΠ).  

 

(Β) Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

 Η ανάπτυξη της οικονομίας αντικατοπτρίζεται, ως είναι φυσικό και στην 

αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Κατά το 2009 το κατά κεφαλήν εισόδημα 

συρρικνώθηκε για πρώτη φορά κατά 2.3%, ενώ το 2010 και 2011 αυξήθηκε κατά  .4 

και 1.9 % αντιστοίχως. Εξακολουθεί ωστόσο να παραμένει υψηλότερο αυτού της 

Ελλάδας και των περισσότερων νέων κρατών-μελών ΕΕ.  
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(Γ) Δημοσιονομικό Ισοζύγιο  

 Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Κύπρου ήταν για πολλά χρόνια ελλειμματικό, 

αλλά η ασκηθείσα οικονομική πολιτική, πριν την ένταξη στην ΟΝΕ είχε θετικά 

αποτελέσματα και έτσι το έλλειμμα μειώθηκε διαχρονικά από -4.1% του ΑΕΠ που 

ήταν το 2004, σε -1.2% το 2006. Τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής ξεπέρασαν 

κάθε προσδοκία, αφού το 2007 το έλλειμμα του δημοσιονομικού ισοζυγίου όχι μόνο 

εξαλείφθηκε αλλά μετατράπηκε σε πλεόνασμα +3.4% επί του ΑΕΠ και σε +0.9% στο 

2008.  

Εξέλιξη Δημοσιονομικού Ισοζυγίου Γενικής 

Κυβέρνησης       

Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Σε εκ. ευρώ -515,6 -325,5 -172,5 553,8 160,6 

-

1030,7 -920,1 1.118,90 

% ΑΕΠ -4,1 -2,4 -1,2 3,5 0,9 -6,1 -5,3 -6,3 

 

 Ωστόσο, από το 2009 που είναι η πρώτη χρονιά που η Κυβέρνηση είχε την 

ευθύνη για τον σχεδιασμό της οικονομίας και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, το 

δημοσιονομικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα της τάξης του -6.1%. Οι δημόσιες 

δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4.5% εκ. ευρώ. Οι δαπάνες για την καταβολή συντάξεων 

και μισθών σε υπαλλήλους του δημοσίου τομέα αποτέλεσαν το 29.4% των συνολικών 

δαπανών. Έκτοτε οι δημόσιες δαπάνες εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά 

για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών.  
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εκατομμύρι

α Ευρώ     2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Σύνολο Εσόδων Γενικής 

Κυβέρνησης   

7.388,6

0 

6.763,6

0 

7.115,8

0 

7.139,3

0 

6.973,7

0 

6.655,8

0 

Σύνολο Εξόδων Γενικής 

Κυβέρνησης   

7.228,0

0 

7.794,3

0 

8.035,9

0 

8.271,7

0 

8.108,6

0 

7.552,7

0 

                      

Δημοσιονομικό Έλλειμμα(-) / 

Πλεόνασμα(+) (ΕΣΟΛ 95) 160,6 

-

1.030,7

0 -920,1 

-

1.132,4

0 

-

1.134,9

0 -896,90 

Δημοσιονομικό Έλλειμμα(-) / 

Πλεόνασμα(+) % του ΑΕΠ 0,9 -6,10 -5,3 -6,30 -6,40 -5,40 

 

 Το έλλειμμα του δημοσιονομικού ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης κατά το 

έτος 2010 συγκρατήθηκε στο 5.3%, ενώ το 2011 παρουσίασε πάλι ανοδικές τάσεις 

ανερχόμενο σε 6.3%. Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωζώνη 

και την Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά αυτές τις χρονιές.    

Πιο κάτω φαίνονται οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων δημοσιονομικής 

εξυγίανσης για τα έτη 2011-2014. 

Εκ. Ευρώ     2011 2012 2013 2014 Σύνολο 

Μέτρα μείωσης των 

δαπανών 25 476 188 35 724 

Μέτρα αύξησης των εσόδων 35 244 25 -40 264 

Σύνολο     60 729 213 -5 988 
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(Δ) Δημόσιο Χρέος 

 Το δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 10.6 δις. ευρώ το 2010, ήτοι 61.3% του ΑΕΠ 

το 2011 ανήλθε σε 12.8 δις., 71.1% του ΑΕΠ και το 2012 σε 15.34 δις. δηλαδή το 

85.8% του ΑΕΠ. Το χρέος της Κύπρου εξακολουθεί πάντως να έχει έντονα ανοδικές 

τάσεις.  
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Ιστορική Εξέλιξη του Δημόσιου Χρέους 

  

Ακαθάριστο Χρέος 

Γενικής 

Κυβέρνησης(εκ. ευρώ) 

Ακαθάριστο χρέος 

Γενικής 

Κυβέρνησης(% ΑΕΠ) 

      

1990 2217,5 50,8 

1991 2583,7 56,5 

1992 2974,2 56,1 

1993 3277,6 58,6 

1994 3345,4 53,6 

1995 3589,5 51,8 

1996 3896,2 53,1 

1997 4478,1 57,4 

1998 4981,6 59,2 

1999 5416,8 59,3 

2000 5930,9 59,6 

2001 6567,5 61,2 

2002 7246,2 65,1 

2003 8093,3 69,7 

2004 8963,3 70,9 

2005 9490,7 69,4 

2006 9445 64,7 

2007 9307,3 58,8 

2008 8388,1 48,9 

2009 9864,5 58,5 

2010 10652,6 61,5 

2011 12720 71,6 

2012 15349,3 85,8 
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(Ε) Πληθωρισμός 

 Ο πληθωρισμός αυξήθηκε το έτος 2011 στο 3.29% (από 2.43 το 2010), λόγω 

της μεγάλης αύξησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας (σε συνέχεια της 

καταστροφής του κεντρικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της χώρας στο Μαρί) και 

της εξάρτησης της Κύπρου από το πετρέλαιο. Το ποσοστό του πληθωρισμού κινείται 

σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της ΕΕ (3.1%), όσο και της Ευρωζώνης 

(2.7%). Σημειώνεται ότι το 2009 (έτος ύφεσης) ο πληθωρισμός είχε σημειώσει 

σημαντική μείωση περιοριζόμενος στο 0.33% (έναντι 4.67% το 2008).  

 Με αρνητικό ρυθμό πληθωρισμού έκλεισε το 2013, για πρώτη φορά από το 

1964. Σύμφωνα με την ΥΣΤΑΤ, ο ρυθμός πληθωρισμού για το έτος 2013 σημείωσε 

μείωση -0.4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Αποπληθωρισμός 2.3% 

καταγράφηκε το Δεκέμβριο για δεύτερο συνεχόμενο μετά από -2.1% το Νοέμβριο και 

σε σχέση με αύξηση του πληθωρισμού κατά 1.1% το Δεκέμβριο του 2012, σύμφωνα 

με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δημοσίευσε η ΥΣΤΑΤ.  

 Για τη διετία 2014-2015, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στα 

επίπεδα του 2013 γύρω στο 1.5-2%.  

 Το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού που καταγράφηκε το Μάιο στις χώρες της 

Ευρωζώνης ήταν το εξής: Ελλάδα -2,1%, Πορτογαλία -0,3%, Κύπρος -0,1%, 

Σλοβακία 0,0%, Ολλανδία +0,1%, Ισπανία +0,2%, Ιρλανδία +0,4%, Ιταλία +0,4%, 

Μάλτα +0,4%, Εσθονία +0,6%, Γερμανία +0,6%, Βέλγιο +0,8%, Γαλλία +0,8%, 

Λετονία +0,8%, Σλοβενία +1,0%, Φινλανδία +1,0%, Λουξεμβούργο +1,4%, Αυστρία 

+1,5% 
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Εξέλιξη Πληθωρισμού 

    

Έτος Ποσοστό 

2004 2,29 

2005 2,56 

2006 2,5 

2007 2,37 

2008 4,67 

2009 0,33 

2010 2,43 

2011 3,29 

2012 3 

2013 2,2 

2014προβ. 2 

2015προβ. 2 

 

Εξέλιξη Πληθωρισμού 2004-2015 
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(Ζ) Ανεργία και Αγορά Εργασίας  

 Η ανεργία στην Κύπρο σημειώνει σταθερή επιδείνωση από το 2009, με το 

ποσοστό της να διαμορφώνεται το 2011 στο 7.9% (από 6.3% το 2010). Η αύξηση του 

αριθμού των ανέργων αποδίδεται κατά κύριο λόγο στους τομείς του εμπορίου, των 

κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης , της μεταποίησης 

και της δημόσιας διοίκησης.  

 Μεταξύ 2005 και 2013 παρατηρείται μείωση των απασχολουμένων στον 

πρωτογενή τομέα, με ανάλογη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού στους άλλους 

τομείς. Ο τριτογενής τομέας αποδεικνύεται ιδιαίτερα παραγωγικός και είναι 

σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αφού συγκεντρώνοντας τα 3/4 

των απασχολουμένων, συμμετέχει στην διαμόρφωση του ΑΕΠ με 74.2%.  

 Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι ιδιαίτερα υψηλοί και για λόγους 

απλής σύγκρισης θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε γενικές γραμμές είναι 

υπερδιπλάσιοι των μισθών των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι του 

ιδιωτικού τομέα απασχολούνται σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν το 99.9% 

του συνόλου. 

 Η συνεχιζόμενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Κύπρο, η οποία έχει 

αποκτήσει πλέον δομικό χαρακτήρα, έχει αναχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα της κυπριακής οικονομίας, συνδεόμενο άμεσα με την απορρύθμιση της 

κυπριακής αγοράς εργασίας.  
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(Η) Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρέμενε υπό έλεγχο για αρκετά χρόνια, 

αλλά από το 2004 και μετά άρχισε να επιδεινώνεται επικίνδυνα. Το 2005 το έλλειμμα 

στο ΙΤΣ ανήλθε στο 5.9% του ΑΕΠ και εκτοξεύθηκε στο 15.6% του ΑΕΠ το 2008. 

Έκτοτε ακολουθεί πτωτική πορεία ενώ το 2011 σημείωσε σημαντική μείωση 

ανερχόμενο στο -4.7%.  

 Οι δυσμενείς εξελίξεις στο ΙΣΤ ήταν αποτέλεσμα, κυρίως της διεύρυνσης του 

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και της μικρότερης αύξησης του πλεονάσματος 

στο ισοζύγιο των υπηρεσιών. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ οι εισαγωγές 

συνέχισαν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς. Η άνοδος των τιμών στα 

πετρελαιοειδή και οι αυξημένες εισαγωγές αυτοκινήτων και άλλων ενδιάμεσων 

αγαθών και πρώτων υλών, λόγω μειωμένων δασμών, επιβάρυναν σημαντικά το 

εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.  

 Η κυπριακή οικονομία στηρίζεται παραδοσιακά στο πλεόνασμα του 

λογαριασμού υπηρεσιών για την μείωση του ελλείμματος του ΙΤΣ. Ως συνήθως η 

χρηματοδότηση του ελλείμματος του ισοζυγίου προέρχεται από τις άμεσες 

επενδύσεις και τον εξωτερικό δανεισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

 

 

 

-3.000,0  

-2.500,0  

-2.000,0  

-1.500,0  

-1.000,0  

-500,0  

0,0  

500,0  

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (+/-) 
εκατ. ευρώ 



104 

 

Αναπτυγμένες Οικονομίες - ΑΕΠ ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 

  1996-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 

  Average                 προβλ. προβλ. προβλ. 

             Ευρωζώνη 2,1 3,3 3,0 0,4 -4,4 2,0 1,6 -0,7 -0,5 1,2 1,5 1,5 

Βέλγιο 2,2 2,7 2,9 1,0 -2,8 2,3 1,8 -0,1 0,2 1,2 1,2 1,5 

Γερμανία 1,2 3,9 3,4 0,8 -5,1 3,9 3,4 0,9 0,5 1,7 1,6 1,3 

Γαλλία 2,2 2,5 2,3 -0,1 -3,1 1,7 2,0 0,0 0,3 1,0 1,5 1,9 

Ελλάδα 3,7 5,5 3,5 -0,2 -3,1 -4,9 -7,1 -7,0 -3,9 0,6 2,9 2,8 

Ιταλία 1,4 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,9 0,6 1,1 0,9 

Ισπανία 3,7 4,1 3,5 0,9 -3,8 -0,2 0,1 -1,6 -1,2 0,9 1,0 1,3 

Ολλανδία 2,7 3,4 3,9 1,8 -3,7 1,5 0,9 -1,2 -0,8 0,8 1,6 2,1 

Φιλανδία 3,7 4,4 5,3 0,3 -8,5 3,4 2,8 -1,0 -1,4 0,3 1,1 1,8 

Ιρλανδία 7,6 5,5 5,0 -2,2 -6,4 -1,1 2,2 0,2 -0,3 1,7 2,5 2,5 

Λουξεμβούργο 4,8 4,9 6,6 -0,7 -5,6 3,1 1,9 -0,2 2,0 2,1 1,9 2,2 

Αυστρία 2,4 3,7 3,7 1,4 -3,8 1,8 2,8 0,9 0,4 1,7 1,7 1,4 

Πορτογαλία 2,5 1,4 2,4 0,0 -2,9 1,9 -1,3 -3,2 -1,4 1,2 1,5 1,8 

Μάλτα … 2,6 4,1 3,9 -2,8 3,3 1,7 0,9 2,4 1,8 1,8 1,7 

             Κύπρος 3,5 4,1 5,1 3,6 -1,9 1,3 0,4 -2,4 -6,0 -4,8 0,9 1,9 

Ελβετία 1,7 3,8 3,8 2,2 -1,9 3,0 1,8 1,0 2,0 2,1 2,2 1,7 

Δανία 2,1 3,4 1,6 -0,8 -5,7 1,4 1,1 -0,4 0,4 1,5 1,7 1,8 

Νορβηγία 2,9 2,3 2,7 0,0 -1,4 0,6 1,1 2,8 0,8 1,8 1,9 2,1 

Σουηδία 3,1 4,3 3,3 -0,6 -5,0 6,6 2,9 0,9 1,5 2,8 2,6 2,4 

Ηνωμένο Βασίλειο 3,4 2,8 3,4 -0,8 -5,2 1,7 1,1 0,3 1,8 2,9 2,5 2,4 

             Ισραήλ 3,6 5,8 6,9 4,5 1,2 5,7 4,6 3,4 3,3 3,2 3,4 3,5 

Κορέα 4,8 5,2 5,1 2,3 0,3 6,3 3,7 2,0 2,8 3,7 3,8 3,8 

Αυστραλία 3,7 2,7 4,5 2,7 1,5 2,2 2,6 3,6 2,4 2,6 2,7 3,0 
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 Η οικονομία της Κύπρου αναμένεται να συνεχίσει την επιβράδυνση και το 

2014 να παρουσιάσει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3.9% σύμφωνα με το 

Υπουργείο Οικονομικών και την έκθεση του για τις ''Οικονομικές εξελίξεις του 2012 

και Προοπτικές για το 2014''.  

 Το κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης, η αβεβαιότητα, οι δημοσιονομικές 

προκλήσεις, η στενή ρευστότητα και οι γενικότερες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα 

προβλέπεται να συνεχίσουν να επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη. Οι προοπτικές για 

τον τουρισμό είναι για διατήρηση του στα επίπεδα του 2013. 

 Από πλευράς προσφοράς, οι προοπτικές είναι αρνητικές για τους 

περισσότερους τομείς της οικονομίας, λόγω της συρρίκνωσης του 

χρηματοοικονομικού τομέα και των γενικότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει, τη 

μειωμένη ρευστότητα στην οικονομία και την αναμενόμενη περαιτέρω μείωση στην 

καταναλωτική ζήτηση και τις επενδύσεις. Ιδιαίτερα αρνητικά αναμένεται να 

επηρεαστούν η βιομηχανία, οι κατασκευές και το εμπόριο. Από κει και πέρα, 

αναμένεται να συνεχιστεί η αρνητική πορεία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 

ενώ σοβαρές προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν και άλλοι τομείς των υπηρεσιών, 

ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με το εμπόριο και τις κατασκευές. 

 Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση και 

να ανέλθει στο 19.5% του εργατικού δυναμικού. Ο πληθωρισμός, με βάση τον 

Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, αναμένεται να αυξηθεί από το 1% το 

2013,  σε 1.2% το 2014. Σε συνέχεια του 2013, το έλλειμμα το 2014 στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να βελτιωθεί και να ανέλθει γύρω στο 0.6% 

περίπου του ΑΕΠ.    
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Κεφάλαιο 9. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας της 

Κυπριακής οικονομίας 

 Η οικονομία της Κύπρου μπορεί γενικά να χαρακτηριστεί ως μικρή, ανοικτή 

και δυναμική, με τον τομέα των υπηρεσιών να αποτελεί την κινητήρια δύναμή της. 

Από την προσχώρηση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, η Κύπρος 

έχει υποβληθεί σε σημαντικές οικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι 

οποίες έχουν αλλάξει το οικονομικό τοπίο. Τα επιτόκια έχουν απελευθερωθεί, ενώ 

έχουν αρθεί οι έλεγχοι στις τιμές και οι περιορισμοί στις επενδύσεις με την πλήρη 

απελευθέρωση στο καθεστώς των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο. Επιπλέον, 

έχουν προωθηθεί άλλες ευρύτερου φάσματος διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 

καλύπτουν τους τομείς του ανταγωνισμού, του χρηματοοικονομικού και του 

επιχειρηματικού τομέα.   

 Ο τομέας των υπηρεσιών ήταν ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας και η 

συνεισφορά του στο ΑΕΠ για το 2011 ανέρχεται περίπου στο 80,5%. Η εξέλιξη αυτή 

αντανακλά τη σταδιακή μετατροπή της κυπριακής οικονομίας από εξαγωγέα 

μεταλλευμάτων και γεωργικών προϊόντων την περίοδο 1961-73 και εξαγωγέα 

μεταποιημένων αγαθών κατά το τελευταίο μέρος της δεκαετίας του '70 και τις αρχές 

της δεκαετίας του '80, σε διεθνές τουριστικό, επιχειρηματικό και κέντρο παροχής 

υπηρεσιών κατά τις δεκαετίες του '80, του '90 και του 2000. Ο δευτερογενής τομέας 

(βιομηχανία) προσέφερε περίπου το 17,1% του ΑΕΠ το 2011. Ο πρωτογενής τομέας 

(γεωργία και αλιεία) συρρικνώνεται συνεχώς και έφτασε μόλις το 2,4% του ΑΕΠ το 

2011.  

 Ο πρωτογενής τομέας αποτελείται από τις οικονομικές δραστηριότητες των 

ανθρώπων που σκοπό έχουν την απ' ευθείας εκμετάλλευση φυσικών πόρων και την 

παραγωγή, χωρίς επεξεργασία, φυτικών, ζωικών και ορυκτών προϊόντων (γεωργία, 

αλιεία, κτηνοτροφία, δασοκομία κ.α.). Ο δευτερογενής τομέας είναι η μεταποίηση ή 

και ο συνδυασμός πρώτων υλών, υλικών και προϊόντων που προέρχονται από τον 

πρωτογενή τομέα, για την παραγωγή προϊόντων, εξαρτημάτων και μηχανών για 

καταναλωτές, άλλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις (ελαφριά και βαριά βιομηχανία, 

οικοδομική βιομηχανία, κατασκευές).  
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 Η συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία της Κύπρου θεωρείται 

μικρή αλλά ταυτόχρονα και ικανοποιητική, αφού κινείται μέσα στα ευρωπαϊκά 

πλαίσια. Βασικές συντελεστές που συντείνουν στη συρρίκνωση του τομέα, είναι τα 

χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα καθώς οι καταστρεπτικές επιπτώσεις από τις 

κλιματικές αλλαγές, η άστοχη χρηματοδότηση του τομέα, η αύξηση των εισαγωγών 

και μείωση των εισαγωγών, η μείωση των γεωργικών εισοδημάτων, η εγκατάλειψη 

της υπαίθρου, η άναρχη χρήση της γης. Βασικά χρειάζεται ένα νέος και 

ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός με στόχο την επανατοποθέτηση της 

αγροτικής οικονομίας αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και 

μειώνοντας τα μειονεκτήματα, διαφοροποιώντας σημαντικά την παραγωγική της 

βάση με στόχο την ικανοποίηση των διεθνών αγορών με κυπριακά, φθηνά και 

ποιοτικά προϊόντα καθώς και εκτοπίζοντας τα ξένα προϊόντα από την τοπική αγορά. 

 Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα και 

συμμετέχει, κατά την τελευταία επταετία, στη διαμόρφωση του ΑΕΠ με ποσοστό 13-

15%. Ο εν λόγω κλάδος πρόσφερε απασχόληση στο 18,2% περίπου του εργατικού 

δυναμικού. Ο τομέας της μεταποίησης γνώρισε αύξηση των εξαγωγών 

μεταποιημένων προϊόντων βιομηχανικής προέλευσης, αλλά και μειωμένη εσωτερική 

ζήτηση. Οι σημαντικότεροι κλάδοι του τομέα της μεταποίησης είναι κυρίως αυτοί 

των τροφίμων και ποτών, της τυπογραφίας, των επίπλων, των μεταλλικών, των 

καπνικών, των πλαστικών, των χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων.  

 Μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, οι κυπριακές επιχειρήσεις 

επιβαρύνθηκαν με το κόστος της εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ οι 

κλάδοι εντάσεως εργασίας αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα 

ανταγωνιστικότητας, όχι μόνο στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και στη κυπριακή 

αγορά. Ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται τόσο από τις αναπτυσσόμενες χώρες 

χαμηλού εργατικού κόστους, όσο και από τις αναπτυγμένες χώρες που συνδυάζουν 

σχέδιο, ποιότητα, απαιτήσεις του καταναλωτή, νέους τρόπους ευέλικτης παραγωγής 

για ενισχυμένη παραγωγικότητα, εργασία και απόδοση κεφαλαίου.    

 Ως συνέπεια των ανωτέρων, η συνεισφορά του δευτερογενούς τομέα στο 

ΑΕΠ ανήλθε κατά το έτος 2012 στο 13,1% (έναντι 14,5% το 2011). Από τους 

υποτομείς του δευτερογενούς τομέα διεσώθη εκείνος της παραγωγής χαλουμιού 

(βιομηχανία τροφίμων). Ο σημαντικός υποτομέας της φαρμακοβιομηχανίας 
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διατηρήθηκε σε αξιόλογα επίπεδα παρά τη κρίση. Τα κυριότερα βιομηχανικά 

προϊόντα της Κύπρου είναι τα φαρμακευτικά, οι φωτοευαίσθητες ημιαγώγιμες 

συσκευές, τα τρόφιμα, τα ποτά και ο επεξεργασμένος καπνός.  

 Επίσης, ο κλάδος των κατασκευών έχει εισέλθει σε ύφεση από το 2008. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΥΣΤΑΤ), το 2012 

εκδόθηκαν συνολικά 7172 άδειες οικοδομής, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 

4,45% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (7506 άδειες). Οι 

βασικές αιτίες για τη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας θα πρέπει να 

αναζητηθούν, στην περιοριστική πιστωτική πολιτική και στην πτώση της αγοράς 

ακινήτων από αλλοδαπούς. Οι μειώσεις των τιμών ακινήτων στις οποίες προέβησαν 

οι κατασκευαστές, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές υπερέβησαν και το 20%, δεν 

έχουν καταφέρει να αναθερμάνουν την αγορά. Εξαίρεση αποτέλεσε η Πάφος περί τα 

τέλη του 2012 και αρχές του 2013 λόγω της ξαφνικής παρουσίας Κινέζων κυρίως 

αγοραστών, επωφελούμενοι του κινήτρου χορήγησης άδειας διαμονής σε ξένους 

επενδυτές ακινήτων. Η κρίση ξεκίνησε από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου 

και επεκτάθηκε σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.                

Κεφάλαιο 10. Ο τριτογενής τομέας της Κυπριακής οικονομίας 

 Ο τριτογενής τομέας αποτελείται από τις οικονομικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την ανταλλαγή και κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών. 

(Συγκοινωνίες, ψυχαγωγία, καταστήματα και υπεραγορές, ιατρεία και νοσοκομεία, 

τουρισμός, κυβερνητικές υπηρεσίες, λογιστικά / ελεγκτικά γραφεία, τράπεζες, 

ασφάλειες κ ά.).  

 Στην Κύπρο ο τουρισμός αποτελεί επί τρεις δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 

στηρίγματα της οικονομίας. Το έτος 2001, όταν ο τουρισμός μεσουρανούσε στην 

Κύπρο, αντιπροσώπευε το 20% του ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια η άμεση συνεισφορά 

του στο κυπριακό ΑΕΠ υπολογίζεται περίπου στο 6%. Κατά την παρελθούσα 

δεκαετία, ο τουριστικός τομέας υπερκεράστηκε από την άνθιση της αγοράς ακινήτων 

και το χρηματοοικονομικό τομέα, με αποτέλεσμα οι τουριστικές συναλλαγματικές 

εισροές να περιορίζονται πλέον στο 12% του ΑΕΠ. 
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 Η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την εξερχόμενη τουριστική κίνηση, η 

οποία περιορίσθηκε κατά 6,6% (2013) σε σχέση με το 2012 και 1,2% (2012) σε 

σχέση με το 2011. Η συντριπτική πλειοψηφία (άνω του 60%) Κυπρίων τουριστών 

επισκέπτεται ευρωπαϊκούς προορισμούς και κυρίως την Ελλάδα, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και τη Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια πριν το ξέσπασμα της σημερινούς 

οικονομικής κρίσης, ο εξερχόμενος τουρισμός είχε υπερβεί τον συνολικό πληθυσμό 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που αποδίδεται τόσο στο υψηλό κατά κεφαλήν 

εισόδημα όσο και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας.   

 Η διαχρονική δυναμική συμπεριφορά του τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ 

συνεχίστηκε και το 2012/13 και το ποσοστό του στη διαμόρφωση του ΑΕΠ 

παραμένει κοντά στο 75%. Όπως είναι φυσικό, ο τριτογενής τομέας δοκιμάστηκε 

ιδιαίτερα σκληρά από την οικονομική κρίση (πχ τραπεζικός τομέας) αλλά και από την 

πτώση του τουρισμού μετά τον Μάρτιο του 2013. Η θερινή τουριστική περίοδος της 

χρονιάς αυτής αποτέλεσε μια χαμένη ευκαιρία για την Κύπρο (-4%) σε αντίθεση με 

την Ελλάδα που επωφελήθηκε της κοινωνικής αστάθειας στη Τουρκία, στην Αίγυπτο 

κλπ με αποτέλεσμα ο τουρισμός της να γνωρίσει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη. 

 Τέλος, οι παραδοσιακοί πυλώνες του ''κυπριακού οικονομικού θαύματος'' 

(τουριστικός και κατασκευαστικός τομέας), βρίσκονται σε βαθειά κρίση και δεν 

αποτελούν πλέον εγγύηση ότι θα είναι σε θέση να στηρίξουν σύντομα την κυπριακή 

οικονομία όπως στο παρελθόν.  

Κεφάλαιο 11. Η Κύπρος στην κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Η ενιαία αγορά, το κοινό νόμισμα, οι κοινές πολιτικές, ο υγιής ανταγωνισμός 

και η διεθνής αρωγή είναι κάποια βασικά  συστατικά που απέκτησε η Κύπρος με την 

ένταξή της στην ΕΕ. Ως κράτος-μέλος η Κύπρος αναβαθμίζει τη θέση της και 

ενισχύει την παρουσία της στο διεθνές σκηνικό. 

 Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές προσπαθώντας να βελτιώσουν και να 

αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής σε θέματα όπως η υγεία, η ασφάλεια και η 

προστασία του καταναλωτή, του περιβάλλοντος κλπ.  

  Η Κύπρος είναι η τρίτη μικρότερη χώρα σε πληθυσμό από τις 27 χώρες της 

ΕΕ, μετά την Μάλτα και το Λουξεμβούργο και αποτελεί το 0,2% του συνολικού 
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πληθυσμού της ΕΕ των 27. Μπορεί να είναι ένα μικρό νησί, αλλά έχει το ψηλότερο 

ποσοστό φτώχειας στα άτομα ηλικίας 65 χρονών και άνω στην ΕΕ. Αυτό συνάδει και 

με το γεγονός ότι η αναλογία του διάμεσου εισοδήματος των ατόμων των 65 χρονών 

και άνω είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ.  

 Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ έχει προωθήσει αρκετά την αγορά στα 

κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Ακόμα, έχει διασφαλίσει τέσσερις βασικές 

ελευθερίες, την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, κεφαλαίων, εμπορευμάτων και 

υπηρεσιών. Οι ελευθερίες αυτές προσφέρουν τόσο στους πολίτες όσο και στις 

επιχειρήσεις ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης, τη δυνατότητα διαβίωσης, σπουδών και εργασίας στην Ευρώπη, 

φθηνότερη και πιο εύκολη διακίνηση, καλύτερες τιμές στην κινητή τηλεφωνία.  

 Σε γενικές γραμμές, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ έχει επιφέρει πολλές 

αλλαγές σε όλους τους τομείς, ακόμα όμως δεν είναι ξεκάθαρο ποιά είναι τα 

πραγματικά οφέλη που απεκόμισε η κυπριακή κοινωνία.  

 Όσον αφορά το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου, με την ένταξη της στην ΕΕ 

θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η επίλυση του Κυπριακού μπορεί να γίνει. Οι 

προσπάθειες και οι διαπραγματεύσεις που γίνανε ήταν χωρίς επιτυχία. Το θέμα της 

οικονομίας και του χρηματοοικονομικού τομέα αποτελεί ένα σοβαρό θέμα για την 

Κύπρο. Με την υιοθέτηση του ευρώ η κυπριακή οικονομία στην αρχή αντιστάθηκε 

στην διεθνή οικονομική κρίση, το 2009 όμως βρέθηκε σε αδιέξοδο, όχι μόνο λόγω 

της τραπεζικής κρίσης αλλά και σε ότι αφορά την εξάντληση του αναπτυξιακού 

μοντέλου που έχει ακολουθηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και την εξάρτηση της από 

τον τομέα του τουρισμού και τις παρεμφερείς του υπηρεσίες. Η οικονομία της 

Κύπρου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες και ο τριτογενής τομέας με 80,6% 

κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην ΕΕ. 

 Η ένταξη της Κύπρου στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά επέφερε κάποια καλά για 

την κοινωνία όπως, την αύξηση του ΑΕΠ, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων 

εργασίας, περισσότερες ευκαιρίες για διαβίωση, εργασία και σπουδές στο εξωτερικό, 

το άνοιγμα των εθνικών αγορών και την συνεπαγόμενη αύξηση του ανταγωνισμού 

επιφέροντας μείωση τιμών, τη προσφορά καλύτερων προϊόντων σε καλύτερη τιμή.  
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 Στον τομέα του εμπορίου,  έχουν ενισχυθεί οι διαπραγματεύσεις με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και με άλλες χώρες για την επίτευξη καλύτερων 

συμφωνιών που αφορούν στη γεωργία, τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και άλλα 

θέματα. Ο Κύπριος πολίτης μπορεί ελεύθερα να μεταφέρει εμπορεύματα σε όλες τις 

χώρες της ΕΕ , αφού και οι τελωνειακές διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί μετά την 

ένταξη της χώρας.  

 Περνώντας στο τομέα των επιχειρήσεων και του ανταγωνισμού, έχει ιδρυθεί 

στην Κύπρο η ανεξάρτητη Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού η οποία ενεργεί 

για την πρόληψη δημιουργίας μονοπωλίων στην αγορά και διασφαλίζει τον υγιή 

ανταγωνισμό όπου αυτό βοηθάει και τις επιχειρήσεις και το κοινό και την αγορά. Οι 

πολίτες έχουν το δικαίωμα να επενδύσουν σε όλη την ΕΕ καθώς επίσης στις χώρες 

που είναι συνδεδεμένες με αυτήν, όπως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 

συναλλαγών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες, είναι δικαιούχες 

χρηματοδοτικών ενισχύσεων για να γίνουν πιο καινοτόμες και να λειτουργήσουν με 

επιτυχία. Οι κυπριακές επιχειρήσεις γενικά παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στον 

τομέα της καινοτομίας, με το 56,1% να έχουν εισαγάγει κάποια καινοτομία κατά το 

2008. Το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κύπρο που έλαβαν κρατική 

χρηματοδότηση για τις καινοτομικές δραστηριότητες είναι από τα ψηλότερα στην ΕΕ.  

 Ο τομέας των μεταφορών στην Κύπρο έχει εξελιχθεί και έχουν δοθεί πολλές 

ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων υποδομής όπως π.χ. οδικό δίκτυο, λιμάνια, 

αεροδρόμια και πλέον υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και μείωση των ναύλων 

σε συνδέσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Στον τομέα του αθλητισμού ο Κυπριακός 

Οργανισμός Αθλητισμού ακολουθεί βασικές υποδείξεις της ΕΕ αναφορικά με τους 

στόχους που πρέπει να έχει ο αθλητισμός και προσπαθεί για ότι καλύτερο.  

 Η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην 

οικονομία και στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ανάπτυξη 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και όλα αυτά σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική 

της ΕΕ. Η Κύπρος έχει τον ψηλότερο δείκτη ενεργειακής εξάρτησης στην ΕΕ με 

100,9% το 2010. Σχεδόν όλη η ενέργεια (95,7%) που καταναλώνεται στην Κύπρο 

προέρχεται από τη χρήση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Η ενέργεια 

που καταναλώνεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν μόνο 3,7% το 2010, σε 

σύγκριση με 9,9% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
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Κύπρου (ΡΑΕΚ) προσπαθεί για τις χαμηλότερες κατά δυνατό τιμές προς τον 

καταναλωτή και ενισχύει την ασφάλεια στον τομέα της ποιότητας και αξιοπιστίας για 

την παροχή ενέργειας ή φυσικού αερίου και την προώθηση χρήσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Στον τομέα των μεταφορών αναλογεί πέραν του μισού της 

ενέργειας που καταναλώνεται στην Κύπρο, σε σύγκριση με μόλις 31,7% στην ΕΕ. 

Από την άλλη, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) προσπαθεί για περιορισμό της 

ρύπανσης της ατμόσφαιρας και συνεπώς βελτίωση του περιβάλλοντος. Η Κύπρος έχει 

τις πιο καθαρές παραλίες της Ευρώπης και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 

βασική προτεραιότητα για το νησί γι' αυτό και τα κονδύλια έχουν τριπλασιαστεί. 

Υπάρχουν όμως και κάποιες αρνητικές εξελίξεις όπως το ότι η κατά κεφαλήν 

παραγωγή αστικών αποβλήτων στην Κύπρο είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ και το 

μεγαλύτερο μέρος τους απορρίπτεται σε σκουπιδότοπους, δεικνύοντας ότι στην 

Κύπρο η ανάκτηση των αποβλήτων είναι περιορισμένη. Κάτι ακόμα πολύ δυσάρεστο 

για το νησί είναι ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται με τον 

ψηλότερο ρυθμό στην ΕΕ.  

 Στον τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα οφέλη της ένταξης είναι ότι η 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) δίνει πλέον το δικαίωμα στους 

μόνιμους κάτοικους της Κύπρου να μπορούν να έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, σε άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ και του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ, (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία).  

Ακόμα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος για την 

απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, κέντρα αναψυχής κλπ. Οι 

συνολικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ για την Κύπρο είναι αρκετά 

χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.   

  Στο θέμα της απασχόλησης των Κυπρίων πολιτών το πιο σημαντικό 

πλεονέκτημα που είχαν ήταν κάποια μέτρα που πήραν σχετικά με την ενημέρωση, τις 

ώρες εργασίας, τις συνθήκες και τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων. Πλέον 

το να βρει δουλειά ένας κύπριος σε άλλο κράτος-μέλος έγινε πιο εύκολη και 

σημαντική νομοθετική ρύθμιση έγινε και στα θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών 

ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης. Η συνολική απασχόληση στην Κύπρο 

σημείωσε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,5%, που είναι ψηλότερος από τον μέσο όρο 

αύξησης στην ΕΕ (0,3%). Ακόμα, ο δείκτης παραγωγικότητας εργασίας ανήλθε στο 

89,1% και είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ που αντιπροσωπεύει το 100. 
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Γύρω στο 44% του εργατικού δυναμικού της Κύπρου απασχολείται σε τομείς 

επιστήμης και τεχνολογίας.   

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε αρκετά όλα τα κράτη-μέλη της στα θέματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και έτσι και με την Κύπρο βοήθησε τους τον Κύπριο 

πολίτη σε πολλούς τομείς όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της διαφάνειας και της 

βελτίωσης της ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων, 

καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση ατόμων που ασχολούνται στον τομέα της 

εκπαίδευσης και άλλα πολλά. Η Κύπρος έχει το έκτο ψηλότερο ποσοστό νέων με 

μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθμια και κατέχει την έκτη 

θέση σε ποσοστά πληθυσμού ηλικίας 30-34 χρονών με προσόντα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με ποσοστό 45,8. Δεν απέχει πολύ από το στόχο του 46% που έχει τεθεί 

στα πλαίσια στης Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μετά το Λουξεμβούργο, η Κύπρος έχει 

το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που 

σπουδάζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ-27. Τέλος, κατέχει τη δεύτερη θέση στην ΕΕ-27 

όσον αφορά στη δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση ως ποσοστό στο ΑΕΠ. 

 Στο θέμα του διαδικτύου τα επίπεδα πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Κύπρο 

είναι σχεδόν τα χαμηλότερα στην ΕΕ, στην 23η και 24η θέση για τα νοικοκυριά και 

τις επιχειρήσεις αντίστοιχα. Το ποσοστό των επιχειρήσεων με ευρυζωνική σύνδεση 

στην Κύπρο είναι από τα ψηλότερα στην ΕΕ, ψηλότερο και από τον μέσο όρο της ΕΕ 

των 27. Η χρήση του διαδικτύου στην Κύπρο (54%) είναι πολύ χαμηλότερη από τον 

μέσο όρο της ΕΕ (68%). Το ποσοστό των εργαζομένων που χρησιμοποιούν σταθερή 

ευρυζωνική σύνδεση είναι πιο ψηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ.  

    

Κεφάλαιο 12. Η διεθνής οικονομική κρίση και η Κύπρος 

 Οι οικονομίες πολλών χωρών έχουν έρθει αντιμέτωπες με την μεγαλύτερη 

χρηματοπιστωτική κρίση και η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται από τον Αύγουστο 

του 2007 σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ελήφθησαν διάφορα μέτρα για όλο αυτό και 

το 2010 δόθηκε η εντύπωση ότι ξεπεράστηκε η κρίση. Το 2011 όμως οι οικονομίες 

κυρίως της Ευρωζώνης έδειξαν το αντίθετο αποτέλεσμα.  
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 Η κυπριακή οικονομία πριν την εκδήλωση της διεθνούς οικονομικής κρίσης 

διέθετε αξιοζήλευτα οικονομικά μεγέθη-ψηλή ανάπτυξη, χαμηλό πληθωρισμό, 

χαμηλή ανεργία, δημοσιονομικό πλεόνασμα. Η Κύπρος άρχισε να επηρεάζεται 

σημαντικά από το 2009 όπου παρατηρήθηκε για πρώτη φορά μετά το 1974 αρνητική 

ανάπτυξη και οι τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν οι κατασκευές, η 

μεταποίηση, το εμπόριο και οι τράπεζες. Το καλοκαίρι του 2011 αποκλείστηκε από 

τις διεθνείς αγορές, λόγω αρνητικών αξιολογήσεων από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης και άρα δεν μπορούσε να αναχρηματοδοτήσει το δημόσιο χρέος της. 

Ηπιότερη σε σχέση με τις εκτιμήσεις του μνημονίου αποδεικνύεται ότι ήταν η ύφεση 

της κυπριακής οικονομίας το 2013, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία για τη 

συρρίκνωση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2012, τα οποία δημοσίευσε η κυπριακή 

Στατιστική Υπηρεσία. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 η συρρίκνωση του ΑΕΠ 

ανήλθε στο 5,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.  

 Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και 

επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το 2012), τόσο στις προηγμένες 

όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες. Η υποχώρηση του ρυθμού ανόδου του 

παγκόσμιου ΑΕΠ οφειλόταν στην εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης, σε περιβάλλον 

ισχνής διεθνούς ζήτησης και σε σημαντικό βαθμό ήταν αποτέλεσμα της εντεινόμενης 

άρσης των επεκτατικών δημοσιονομικών μέτρων στις προηγμένες ή των 

νομισματικών στις αναδυόμενες οικονομίες, τα οποία είχαν ληφθεί για την 

αντιμετώπιση της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 2008-09.  

 Η ΕΕ από τον Νοέμβριο του 2012 στις τριμηνιαίες αξιολογήσεις της 

''κατεβάζει'' τον πήχη. Ενώ η πρόβλεψη για το 2012 ήταν ύφεση 0,4%, έκλεισε με -

0,7%. Η πρόβλεψη για το 2013 ήταν για οριακή ανάπτυξη 0,1% και για το 2014 η 

ανάπτυξη 1,4% (πρόβλεψη Νοεμβρίου 2012) μόλις περιορίστηκε στο 1% και 1,9% 

για το 2015.  

 Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη είναι η 

αλληλοτροφοδοτούμενη και συνδυασμένη αύξηση ανεργίας, της επισφαλούς 

εργασίας και της φτώχειας. Υπάρχει επίσης εμφανής επιδείνωση του προβλήματος 

του δημόσιου χρέους στην ΕΕ. Ενώ στο διάστημα 2004-2008 ήταν 69%, το 2013 

''κλείνει'' με 95,5%, με πρόβλεψη για παραπέρα άνοδο το 2014 95,9%.  
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 Καλύτερα απ' ότι προβλεπόταν ολοκληρώθηκε το 2013 για την οικονομία της 

Ευρωζώνης, η οποία αναπτύχθηκε το δ' τρίμηνο με ρυθμό 0,5% σε ετήσια βάση και 

0,3% σε σχέση με το γ' τρίμηνο. Παρ' όλο που ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει πολύ 

χαμηλός σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, η Ευρωζώνη δείχνει ότι έχει τη 

δύναμη να διατηρήσει την ανάκαμψη, ενώ ακόμη και η ''περιφέρεια'' μπορεί να 

βλέπει το 2014 με περισσότερες ελπίδες. 

 Η καλύτερη από το αναμενόμενο επίδοση της Ευρωζώνης οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην επίδοση της γερμανικής και της γαλλικής οικονομίας το δ' τρίμηνο, 

ενώ για πρώτη φορά από τις αρχές του 2011 καταγράφονται θετικοί ρυθμοί 

ανάπτυξης ταυτόχρονα σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.  

 Το γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2013 

(πρόβλεψη για 0,3%) χάρη στην αύξηση των εξαγωγών αλλά και των επενδύσεων. Η 

γαλλική οικονομία αναπτύχθηκε κατά το δ' τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο, 

ενώ συνολικά για το 2013 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% ποσοστό αναμφίβολα μικρό, 

αλλά καλύτερο από την πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,1%. Σε Ιταλία και Ισπανία, τρίτη 

και τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, αντίστοιχα, καταγράφονται 

θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Την καλύτερη επίδοση 

από τις χώρες της ''περιφέρειας'' είχε η Πορτογαλία, η οικονομία της οποίας 

αναπτύχθηκε το δ' τρίμηνο κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση και κατά 1,6% σε ετήσια 

βάση, επίδοση που ήταν η καλύτερη στην Ευρωζώνη.  

 Ακόμη και στην Ελλάδα η ύφεση υποχώρησε στο 2,6% το δ' τρίμηνο, ενώ το 

''ελπιδοφόρο'' μήνυμα που έρχεται από την Κύπρο είναι ότι τελικά η ύφεση ενδέχεται 

να αποδειχθεί λιγότερο καταστροφική απ' όσο προβλεπόταν. Συνολικά για το 2013 η 

οικονομία της Ευρωζώνης υποχώρησε κατά 0,4%, ενώ η οικονομία ολόκληρης της 

Ένωσης αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,1% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής Υπηρεσίας. Η Ευρωζώνη βγήκε από την ύφεση το β' τρίμηνο του 2013, 

όταν πέτυχε ανάπτυξη 0,3% σε τριμηνιαία βάση, ενώ το γ' τρίμηνο η ανάπτυξη είχε 

επιβραδυνθεί στο 0,1%.  

 Ακόμη σημαντικότερη θα ήταν η ενδεχόμενη απότομη επιβράδυνση της 

κινεζικής οικονομίας, η οποία θα έπληττε σοβαρά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που 

βασίζονται στις εξαγωγές τους. Ανάπτυξη της τάξης του 3,2% σημείωσε η οικονομία 

των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το τρίτο 
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τρίμηνο του έτους. Το 3,2% περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου συνιστά υποχώρηση 

σε σχέση με το 4,1% που καταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο, ωστόσο υπερέβη τις 

προβλέψεις των περισσότερων αναλυτών.   

 Τα στατιστικά στοιχεία ενισχύουν την αβεβαιότητα σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, ιδιαίτερα μάλιστα εάν ληφθούν υπ' όψιν οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι 

αδυναμίες της οικονομίας των ΗΠΑ, αλλά και η διαφαινόμενη υπερθέρμανση των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών.  
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Κεφάλαιο 13. Το σύμφωνο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και οι 

προοπτικές της κυπριακής οικονομίας 

13.1 Πρόγραμμα Σταθερότητας 2012-2015 

 Τα δημοσιονομικά προβλήματα, η ύπαρξη διαρθρωτικών προβλημάτων στην 

κυπριακή οικονομία, η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στην ελληνική οικονομία, 

καθώς και η μη βιώσιμη πιστωτική επέκταση οδήγησε στην απώλεια της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την κυπριακή οικονομία, με επακόλουθο τη 

διαμόρφωση του κόστους δανεισμού για το κράτος σε απαγορευτικά επίπεδα.  

  Η Κύπρος υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2012 το 

Πρόγραμμα Σταθερότητας 2012-2015. Το πρόγραμμα ενσωματώνει μέτρα μου 

ελήφθησαν σε συνέχεια της Σύστασης του Συμβουλίου ΕΕ προς την Κύπρο για τη 

διόρθωση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και των συστάσεων του 

Συμβουλίου για το τελευταίο Πρόγραμμα Σταθερότητας (2010-2014). 

 Βάσει του προγράμματος σταθερότητας, η οικονομική πολιτική της 

Κυβέρνησης στηρίζεται σε πέντε άξονες στρατηγικής: (α) μακροοικονομική 

σταθερότητα, (β) οικονομική ανάπτυξη και αντιμετώπιση ανεργίας, (γ) ενδυνάμωση 

της κοινωνικής συνοχής, (δ) βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και (ε) 

εξυγίανση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα - σταδιακή κατάργηση των 

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Υπό το φως των ανωτέρω, το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε τις 

ακόλουθες στρατηγικές επιδιώξεις.  

 Δημοσιονομική εξυγίανση 

 Αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και ενδυνάμωση της 

ανταγωνιστικότητας, με παράλληλη αξιοποίηση των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων από την ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της 

χώρας 

 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και βελτίωση της αποδοτικότητας του 

φορολογικού συστήματος 

 Διατήρηση του βιοτικού επίπεδου σε ικανοποιητικά επίπεδα 

 Ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και εμπέδωση του 

κοινωνικού κράτους 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας 

 Για την επίτευξη των προαναφερθεισών στρατηγικών επιδιώξεων υιοθέτησε 

σειρά μέτρων τα οποία συνοψίζονται ως εξής 

 Προώθηση ενός σύγχρονου πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης, το οποίο 

επιτρέπει τον υπολογισμό εσόδων και δαπανών σε τριετή βάση, τον 
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καθορισμό προτεραιοτήτων, την ανακατανομή των δαπανών, τον περιορισμό 

της σπατάλης και τη σταδιακή κατάργηση της πρακτικής των 

συμπληρωματικών προϋπολογισμών 

 Εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων σε κοινωνικές παροχές 

 Εκσυγχρονισμός δημόσιων μεταφορών 

 Βελτίωση στεγαστικής πολιτικής 

 Καθιέρωση Εθνικού Προγράμματος Δράσης με έμφαση στη λήψη μέτρων για 

τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου επιχειρήσεων 

 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μέσω κυρίως της αξιοποίησης του 

θεσμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

 Ενδυνάμωση των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης 

 Προώθηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

και αναδιάρθρωση των δημοσίων νοσοκομείων 

 Προώθηση έργων βασικής υποδομής με έμφαση στους τομείς των 

μεταφορών, της ενέργειας  και του περιβάλλοντος 

 Ανάπτυξη νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στην 

καινοτομία και την ανάπτυξη 

 Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο ΕΕ είχε ζητήσει από την κυπριακή κυβέρνηση, 

από το 2010, να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου το δημοσιονομικό έλλειμμα 

να μειώνεται κατά 1,75% ετησίως κατά την περίοδο 2012-2012, ώστε να είναι σε 

επίπεδα κάτω του 3% στο τέλος του 2012. Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για τον 

περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, όπως η επιβολή οροφής στις δαπάνες 

των Υπουργείων το 2012, το πάγωμα μισθών και συντάξεων στον ευρύ δημόσιο 

τομέα, η μείωση των μισθών κατά 10% στους νεοεισερχόμενους δημόσιους 

υπαλλήλους, η μείωση του προσωπικού στον ευρύ δημόσιο τομέα κατά 5.000 

υπαλλήλους εντός των επόμενων πέντε ετών και η εισαγωγή εισοδηματικών 

κριτηρίων για τις κοινωνικές παροχές. Παρά ταύτα, το έλλειμμα, τόσο το 2011, όσο 

και το 2012, ξεπέρασε κατά πολύ το όριο του 3%, ανερχόμενο σε 6,3%, λόγω της 

μείωσης των φορολογικών εσόδων και των υψηλότερων πληρωμών για τόκους και 

κοινωνικές παροχές.    
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13.2 Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής 

 Μετά το αίτημα που υπέβαλε η Κύπρος στις 25 Ιουνίου 2012, συμφωνήθηκε 

ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(Τρόικα δανειστών) και στις κυπριακές αρχές στις 2 Απριλίου 2013. Το πρόγραμμα 

πολιτικής καλύπτει την περίοδο από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 έως το πρώτο 

εξάμηνο του 2016 και θα χρηματοδοτηθεί μέσω συνεισφορών από τον ΕΜΣ (9 δισ. 

ευρώ) και το ΔΝΤ (1 δισ. ευρώ).  

 Οι κύριοι στόχοι του πολιτικού προγράμματος βασίζονται σε τρεις κύριους 

πυλώνες:  

1. πολιτικές για την αποκατάσταση της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού 

τομέα και της εμπιστοσύνης των καταθετών και των αγορών, με βάση την 

αναδιάρθρωση και τη μείωση του μεγέθους των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, την ενίσχυση της εποπτείας τους και την αντιμετώπιση των 

ελλείψεων κεφαλαίων και ρευστότητας.  

2. μέτρα για την επίτευξη πρωτογενούς ισοζυγίου σε ύψος 4% του ΑΕΠ το 2018 

και για τη διατήρηση του στο ίδιο επίπεδο ακολούθως, καθώς και για τη 

διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης το 

συντομότερο δυνατόν και 

3. διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και 

για την επαναφορά της οικονομίας σε φάση βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να 

καταστεί δυνατή η διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. 

 Στο υπογραφέν Μνημόνιο προβλέπονται ετήσιοι  δημοσιονομικοί στόχοι για 

το 2013-2016 που ορίζουν όσον αφορά στο πρωτογενές ισοζύγιο τα ακόλουθα: 2013: 

-2,4% του ΑΕΠ, 2014: -4,3% του ΑΕΠ, 2015: -2,1% και 2016: 1,2%. Ως προς το 

ονομαστικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί σταδιακά σε ποσοστό κάτω του 3% του 

ΑΕΠ έως το 2016.  

 Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι, 

εγκρίθηκαν μέτρα για τη μείωση της αύξησης των δαπανών μισθοδοσίας στο δημόσιο 

τομέα και των κοινωνικών παροχών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις κοινωνικές 

επιπτώσεις της εξυγίανσης για τα μειονεκτούντα άτομα.  
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 Εγκρίθηκαν επίσης μέτρα εξοικονόμησης πόρων από άλλες τρέχουσες 

δαπάνες και εγκρίθηκαν επίσης από την Βουλή των Αντιπροσώπων φορολογικές 

αυξήσεις, τόσο έμμεσες όσο και άμεσες, καθώς και αυξήσεις στη φορολογία 

μεταβίβασης ακινήτων. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν και στο σύστημα 

συνταξιοδότησης και επηρεάζουν τόσο το συνταξιοδοτικό σύστημα των εργαζομένων 

στο Δημόσιο όσο και το γενικό σύστημα συνταξιοδοτήσεων και αναμένεται να 

αποφέρουν δημοσιονομικά οφέλη μακροπρόθεσμα.  

 Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η κυβέρνηση έλαβε επίσης μέτρα 

για τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών 

μειώνοντας τη συχνότητα αυτής της αναπροσαρμογής, θεσπίζοντας μηχανισμό για 

την αυτόματη αναστολή της αναπροσαρμογής υπό αντίξοες οικονομικές συνθήκες 

και μεταβαίνοντας από πλήρη σε μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή σε ποσοστό 

50% του πληθωρισμού που ίσχυε στο παρελθόν.  

 Σειρά άλλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και 

υπηρεσιών έχουν προσδιοριστεί ως δράσεις πολιτικής στο μνημόνιο ώστε να 

επιτραπεί στην οικονομία της Κύπρου να αποκαταστήσει το αναπτυξιακό δυναμικό 

της και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της.  
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Κεφάλαιο 14. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης 

 Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και επεκτείνεται ταχύτατα στις αναπτυγμένες χώρες και 

στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο με δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό 

σύστημα. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οικονομία της Κύπρου ήταν 

άμεσες παρόλο που στην αρχή επηρέασε ήπια την οικονομία. Σαν αποτέλεσμα της 

κρίσης η κυπριακή οικονομία οδηγήθηκε στο μνημόνιο και στις απαιτήσεις της 

Τρόικας, το κούρεμα των καταθέσεων και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. 

Ανεπηρέαστες φυσικά δεν μπορούσαν να μείνουν οι κυπριακές τράπεζες που 

καλούνται πλέον να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον με σημαντικές προκλήσεις, 

όπως η περαιτέρω μείωση των ρυθμών ανάπτυξης, την συνεχιζόμενη αύξηση δανείων 

σε μη εξυπηρετούμενα και τις δυσκολίες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.  

 Το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στην 

εντυπωσιακή εξέλιξη του τομέα των υπηρεσιών που είναι ο μεγαλύτερος της 

Κυπριακής οικονομίας. Αυτό έγινε λόγω της συντηρητικής προληπτικής εποπτείας 

της Κεντρικής Τράπεζας και έτσι το χρηματοοικονομικό σύστημα της Κύπρου δεν 

είχε επηρεασθεί σημαντικά από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι τράπεζες της 

Κύπρου παρουσίαζαν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως υψηλά επίπεδα ρευστότητας, 

μικρές ανάγκες για πόρους από την διατραπεζική αγορά και την αγορά χρεογράφων, 

υψηλή κεφαλαιουχική επάρκεια, έντονη παρουσία στο τομέα εξωτερικών 

συναλλαγών και σταθερά μερίδια της αγοράς σε ένα γενικά ολιγοπωλιακό 

περιβάλλον.  

 Ταυτόχρονα όμως, το κυπριακό χρηματοοικονομικό σύστημα αντιμετωπίζει 

δυσκολίες, λόγω της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και της επικέντρωσης 

δανείων σε συγκεκριμένους τομείς που παρουσιάζουν προβλήματα. Επίσης, οι 

μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στην Κύπρο επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό τις τράπεζες. Οι προοπτικές του τομέα των ακινήτων παραμένουν αβέβαιες και 

μεταξύ αυτών και η έντονη παρουσία ξένων καταθέσεων, ο υπέρμετρος δανεισμός 

προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και οι υποτονικές προοπτικές για σύντομη 

επάνοδο.  
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14.1 Η κρίση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 

 Όταν το Φθινόπωρο του 2008 στις ΗΠΑ ξεκίνησε να φαίνεται η διεθνής 

χρηματοπιστωτική κρίση, δεν έπληξε μόνο την χώρα προέλευσης της αλλά και την 

Ευρώπη και προκάλεσε εκτεταμένη διατάραξη των αγορών. Οι τράπεζες είχαν 

μετατραπεί σε κάτι πολύ διαφορετικό από τον παραδοσιακό ρόλο τους, του 

μεσάζοντα μεταξύ καταθετών και δανειστών και είχαν ενστερνιστεί πλήρως το νέο 

τραπεζικό μοντέλο της ''δημιουργίας και διανομής δανείων''.   

 Στην αρχή όλων αυτών των εξελίξεων, οι ελληνικές τράπεζες έμειναν σχετικά 

ανεπηρέαστες γιατί οι στρατηγικές τους την περασμένη δεκαετία είχαν επικεντρωθεί 

στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου δανεισμού στον ιδιωτικό τομέα και στην 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

 Οι κύριοι δείκτες απόδοσης των τεσσάρων μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών 

(Εθνική, Eurobank, Alpha και Πειραιώς) παρουσίασαν υγιή καθαρά περιθώρια 

επιτοκίου, χαμηλούς δείκτες κόστους προς έσοδα, σχετικά χαμηλό δείκτη μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας την περίοδο 

από το τέλος του 2008 και μέσα στο 2009.  

 Με την έναρξη της κρίσης χρέους στην Ελλάδα αυτή η σχετικά καλή 

κατάσταση του τραπεζικού συστήματος επιδεινώθηκε. Το σημαντικό όμως είναι ότι 

οι ελληνικές τράπεζες δεν προκάλεσαν την κρίση στην Ελλάδα, σε αντίθεση, για 

παράδειγμα με την Ιρλανδία όπου η κρίση προήλθε από τις Ιρλανδικές τράπεζες. Δεν 

παρουσιάστηκε κάποια ουσιαστική αλλαγή στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε 

σχέση με τα τραπεζικά συστήματα σε άλλες χώρες της ΕΕ και το σύνολο του 

ενεργητικού του τραπεζικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν κοντά στο μέσο όρο 

της ΕΕ και της ευρωζώνης σε αντίθεση με την κατάσταση στην Ιρλανδία, την Κύπρο, 

τη Μάλτα ή το Ηνωμένο Βασίλειο όπου τα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών 

βρίσκονταν γύρω στο 750% του ΑΕΠ.  

 Μετά την ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2009, 

ότι το δημόσιο έλλειμμα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από περίπου 6% του ΑΕΠ σε 

12.7% (και αργότερα έγινε 15.4%), οι διεθνείς διατραπεζικές αγορές και 

κεφαλαιαγορές κλείνουν για τους ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους. Αυτός ο 
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αποκλεισμός αποτέλεσε τον πρώτο από μια σειρά παραγόντων που περιόρισαν την 

ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών.  

 Ο δεύτερος παράγοντας που ενέτεινε τον περιορισμό στη ρευστότητα ήταν η 

αύξηση στα περιθώρια απόδοσης των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Όσο 

αυξάνονταν τα ελληνικά ομόλογα και κατά συνέπεια έπεφταν οι τιμές των ομολόγων, 

τόσο η αξία των εξασφαλίσεων που διέθεταν οι ελληνικές τράπεζες μειωνόταν, και 

περιοριζόταν το μέγεθος της ρευστότητας που μπορούσε να αντληθεί από το 

Ευρωσύστημα.  

 Ο τελευταίος παράγοντας που ανάγκασε τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν 

περιορισμό στη ρευστότητα ήταν η απώλεια καταθέσεων. Οι καταθέσεις μειώθηκαν 

ως αποτέλεσμα του μη ευνοϊκού μακροοικονομικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και 

της αυξημένης αβεβαιότητας για τις μελλοντικές προοπτικές της οικονομίας. 

Συνέπεια αυτής της μείωσης των καταθέσεων ήταν η αύξηση στο λόγο δανείων προς 

καταθέσεις σε σχεδόν 140% με αποτέλεσμα τώρα να βρίσκεται πάνω από το μέσο 

όρο της ευρωζώνης.   

 Το επιδεινούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον, που αντανακλάται στο 

γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται τώρα στον πέμπτο συνεχόμενο χρόνο ύφεσης, 

συνέβαλε στην αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η τελευταία 

πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι οι συνέπειες της συμμετοχής του 

ιδιωτικού τομέα (PSI) στη μερική διαγραφή του ελληνικού δημοσίου χρέους και η 

επακόλουθη ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος.  

 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αποδείξει την ανθεκτικότητα του στην 

πληθώρα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει τα τελευταία πέντε χρόνια. Ένα ισχυρό 

τραπεζικό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση για την έξοδο της οικονομίας από την 

ύφεση. Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει τον σημαντικό βαθμό 

αλληλεξάρτησης, τόσο μεταξύ των οικονομιών των διαφόρων κρατών, όσο και 

μεταξύ των τραπεζικών συστημάτων.  

14.2 Η κρίση του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος 

 Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, 

σε συνδυασμό με την προσπάθεια να καθιερωθεί η Κύπρος ως ένα διεθνές κέντρο 

παροχής υπηρεσιών, είχε ως αποτέλεσμα την προώθηση και συνεχή ανάπτυξη του 
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χρηματοοικονομικού της τομέα. Το 2000 ο κυπριακός χρηματοοικονομικός τομέας 

συνείσφερε το 7.5% του ΑΕΠ σε σχέση με το 1995. 

 Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί τον κυρίαρχο υποτομέα του γενικότερου 

χρηματοοικονομικού τομέα. Αποτελείται από σχετικά μικρά τραπεζικά ιδρύματα που 

λειτουργούν με διεθνή τραπεζικά πρότυπα και έχοντας ένα ανεπτυγμένο δίκτυο 

υποκαταστημάτων, αποτελούν τη βασικότερη πηγή χρηματοδότησης της εγχώριας 

οικονομικής δραστηριότητας. Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας έχει μια ιστορία 140 

ετών που χαρακτηριζότανε από μια συνεχή ανάπτυξη. Η Κύπρος είχε ένα από τα 

ευνοϊκότερα φορολογικά συστήματα στην Ευρωζώνη. Ο χαμηλός φορολογικός 

συντελεστής για τη φορολόγηση των επιχειρηματικών κερδών, ο ανταγωνιστικός 

τρόπος φορολόγησης του προσωπικού εισοδήματος, ένα ανεπτυγμένο και 

διεθνοποιημένο τραπεζικό σύστημα και η σιγουριά της συμμετοχής της χώρας στην 

Ευρωζώνη ήταν το μείγμα που είχε λειτουργήσει σαν μαγνήτης για διεθνή κεφάλαια 

και επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

 Το τραπεζικό σύστημα αποτελείται από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, τις 

Διεθνείς Τραπεζικές Μονάδες και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου που είναι η 

Εποπτική Αρχή. Περιλαμβάνει επίσης τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ) 

που εποπτεύονται από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών 

Εταιριών.  

 Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα αγκάλιασε τραπεζικές συναλλαγές 

υπεράκτιων εταιρειών στη δεκαετία του 1990. Αυτό φαίνεται να έχει επιτρέψει τη 

σταθερή ανάπτυξη των τραπεζικών ισολογισμών πριν από το 2008. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, τα κεφάλαια και οι καθαρές εισροές από χώρες εκτός 

Ευρωζώνης χρηματοδότησαν μια θετική θέση καθαρού ενεργητικού στους εγχώριους 

και ''λοιπούς της ζώνης του ευρώ'' ισολογισμούς. Οι εξελίξεις αυτές, ωστόσο, 

ωχριούν μπροστά στην αναταραχή που ξεκίνησε το 2008. 

 Ο συνδυασμός της εισόδου στο ευρώ και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη το 2008 διατάραξε δραματικά αυτό το σκηνικό. Ο 

συνδυασμός αυτός εξέθεσε τις κυπριακές τράπεζες σε εξαιρετικά μεγάλες 

χρηματοοικονομικές ροές, που δεν σχετίζονται άμεσα με την υποκείμενη οικονομική 

δραστηριότητα. Το δεύτερο εξάμηνο του 2008, οι τράπεζες στον πυρήνα της 

ευρωζώνης άρχισαν να απαλλάσσονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν 
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επηρεαστεί από το πρώτο κύμα της κρίσης. Θεωρώντας ότι όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία της Ευρωζώνης θα ενείχαν ανάλογο προφίλ κινδύνου και δεδομένου ότι 

αυτή η άποψη ενισχύθηκε από τους οίκους αξιολόγησης και τους κανόνες του 

κεφαλαίου, οι τράπεζες του πυρήνα αύξησαν δραματικά την κατοχή ομολόγων 

δημοσίου χρέους καθώς και χρεογράφων των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης.  

 Οι τράπεζες του πυρήνα δεν επένδυσαν απευθείας στην Κύπρο. αλλά 

επένδυσαν στην Ελλάδα. Επακόλουθο αυτής της εξέλιξης υπήρχε η αντίστοιχη 

αύξηση της κατοχής κυπριακών τραπεζικών υποχρεώσεων από τις ελληνικές 

τράπεζες. Οι τεράστιες εισροές προς τις κυπριακές τράπεζες από τα ελληνικά 

Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) συνοδεύτηκαν από εξίσου μεγάλες 

αυξήσεις σε δάνεια των κυπριακών τραπεζών προς τα ελληνικά ΝΧΙ και σε 

συμμετοχές σε ελληνικά χρεόγραφα, κυρίως ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.  

 Μεταξύ του 2008 και 2010 οι ελληνικές τραπεζικές καταθέσεις των 

κυπριακών τραπεζών αυξήθηκαν ταχύτερα από τον κυπριακό τραπεζικό δανεισμό σε 

ελληνικές τράπεζες και τις συμμετοχές ελληνικών χρεογράφων. Αυτή η 

υπερβάλλουσα ρευστότητα πιθανότατα διέρρευσε στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα 

τροφοδοτώντας περαιτέρω την εγχώρια πιστωτική φούσκα στην Κύπρο. Η εκρηκτική 

ανάπτυξη των πιστώσεων εσωτερικού διευκολύνθηκε περαιτέρω από τις νέες 

υποχρεώσεις που αντιστοιχούσαν σε ευρώ και ως εκ τούτου απαιτούσαν λιγότερα 

αποθεματικά από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  

 Μέχρι τα μέσα του 2010, η οικονομική κρίση είχε επίσης μετατραπεί σε 

''κρίση στην Ευρωζώνη''. Οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε δύσκολη θέση και η εισροή 

ρευστότητας μετατράπηκε σε μια ραγδαία εκροή. Στη συνέχεια, στα τέλη του 2011 

ανακοινώθηκε το σχέδιο επιβολής σημαντικού κουρέματος στο ελληνικό χρέος. Τον 

Σεπτέμβριο του 2011, οι κυπριακές τράπεζες κατείχαν ελληνικά χρεόγραφα αξίας 

περίπου 9 δις ευρώ, κυρίως κρατικά ομόλογα. Τον Μάρτιο του 2012, οι συμμετοχές 

αυτές αποτιμήθηκαν σε λιγότερο από 2 δις ευρώ και εκτιμήθηκε ότι οι κυπριακές 

τράπεζες είχαν απώλειες άνω των 4 δις ευρώ σε Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα. Αυτό 

ήταν το έναυσμα για την εντατικοποίηση της κρίσης του κυπριακού τραπεζικού 

συστήματος καθώς και άλλες ομάδες άρχισαν να αποσύρουν τη ρευστότητα τους. Οι 

καταθέσεις των ελληνικών ΝΧΙ επίσης αποσύρθηκαν βίαια κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, σημειώνοντας μείωση ταχύτερη από ότι τα δάνεια και τα χρεόγραφα. 
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 Σύμφωνα λοιπόν, με την έρευνα ''Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα-Σε σημείο 

μη επιστροφής'' που διενήργησε το ινστιτούτο ερευνών Προμηθέας σε συνεργασία με 

την Research on money and finance (RMF) του Λονδίνου, η είσοδος στην ΟΝΕ το 

2008, ακολουθούμενη από την κρίση στην Ευρωζώνη προετοίμασε το έδαφος για την 

κυπριακή τραπεζική κρίση. Είναι σαφές ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα δεν 

μπορεί εύκολα να επιστρέψει σε αυτό που ήταν πριν την καταστροφική είσοδο της 

χώρας στην ΟΝΕ. Ένα τραπεζικό σύστημα σε μια τέτοια κατάσταση δεν θα είναι σε 

θέση να στηρίξει την ταχεία οικονομική ανάκαμψη.   

14.3 Κούρεμα Κυπριακών Καταθέσεων 

 Για δέκα ημέρες η Κύπρος αποτέλεσε το 2013 τον ομφαλό της γης, με μια 

μοναδική στα χρονικά απόφαση που ουσιαστικά γκρέμιζε το τραπεζικό της σύστημα. 

Υπήρξε μια πρώτη απόφαση για κούρεμα που για πρώτη φορά στα παγκόσμια 

χρονικά ''πείραζε'' τις καταθέσεις ακόμη και αυτές που ήταν κάτω από το μαξιλάρι 

των €100.000. Μια απόφαση που μάλλον την επόμενη μέρα οι ηγέτες της Ευρώπης 

την έβλεπαν με προβληματισμό. Η Κύπρος είπε ΟΧΙ στο πρώτο κούρεμα.   

 Στις 15 Μαρτίου ξεκίνησε η κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup για την 

πολιτική απόφαση που θα έπρεπε να παρθεί για την Κύπρο και το πρόγραμμα 

διάσωσης. Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, αποφασίστηκε κούρεμα 

καταθέσεων 6.5% μέχρι τις 100.000 ευρώ και 9.5% για τις καταθέσεις από 100.000 

ευρώ και άνω σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Αυτή η είδηση άλλαζε την 

οικονομική κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα.  

 Την ίδια ώρα Πρόεδρος του Eurogroup και ΔΝΤ εμφανιζόταν ικανοποιημένοι 

με την απόφαση. Το πρωινό στις 16 Μαρτίου ήταν πολύ διαφορετικό. Οι πολίτες 

πήγαιναν στα ΑΤΜ για να δουν τα χρήματα που είχαν στους λογαριασμούς τους. Η 

αναστάτωση που υπήρξε ήταν πολύ μεγάλη. 

 Οι τράπεζες έκλεισαν ουσιαστικά μέχρι να ξεκαθαρίσει αν θα περνούσε η 

απόφαση από την Βουλή. Την Τρίτη 19 Μαρτίου η Κυπριακή Βουλή απέρριπτε την 

απόφαση για κούρεμα. Από εκείνη τη στιγμή, όλος ο πλανήτης είχε στραμμένα τα 

βλέμματα του στην Κύπρο. Έξω από τη Βουλή οι πολίτες, κυρίως εργαζόμενοι στην 

Λαϊκή Τράπεζα διαμαρτύρονταν σχεδόν καθημερινά. Την ίδια ώρα η πολιτική ηγεσία 

αναζητούσε σχέδια Β ή Γ ώστε να αποφευχθεί μια ακόμη πιο οδυνηρή απόφαση. 
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 Τελικά, η οδυνηρή απόφαση πάρθηκε για κλείσιμο της Λαϊκής και μετατροπή 

της σε ''καλή'' και ''κακή'' και παράλληλα κούρεμα καταθέσεων στην Τράπεζα 

Κύπρου από 37.5% μέχρι 60%.      

 

 Η Λαϊκή -η δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας- έπαψε να 

υπάρχει και το ''καλό'' της κομμάτι, που περιλαμβάνει τις εργασίες, 

εξυπηρετούμενα δάνεια και ασφαλισμένες καταθέσεις εξαγοράστηκε από την 

Τράπεζα Κύπρου.  

 Η πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου πέρασε στους Ρώσους και 

τους Ουκρανούς ''κουρεμένους'' καταθέτες της.  

 Η Εκκλησία της Κύπρου έχασε τον έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας, στην 

οποία πλέον τον πρώτο λόγο έχουν τρεις νέοι μέτοχοι.  

 Τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα που ελέγχουν γύρω στο 35% της 

τοπικής αγοράς πέρασαν στο κράτος, που κατέβαλε 1,5 δις ευρώ προκειμένου 

να τα επανακεφαλαιοποιήσει. 

 Οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank και Εθνική) 

είδαν τους μητρικούς τους ομίλους να περνούν τον έλεγχο του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο απέκτησε και την πλειοψηφία 

των μετοχών. 

 Και, οι τραπεζικές εργασίες των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ομίλων στην 

Ελλάδα πουλήθηκαν στον Όμιλο Πειραιώς.  

 Τον Απρίλιο του 2013, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, οι Κυπριακές 

αρχές κατέληξαν σε συμφωνία αναφορικά με το οικονομικό πρόγραμμα στήριξης στο 

οποίο θα συμβάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Της συμφωνίας αυτής προηγήθηκε απόφαση του 

Eurogroup η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του μεγέθους του 

τραπεζικού τομέα σε σχέση με την οικονομία καθώς και την εξυγίανση της δεύτερης 

μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο και την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση 

της μεγαλύτερης τράπεζας.  

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε στις 2 Μαΐου 2013 την πρόθεση 

της να δέχεται ως ενέχυρο για την παροχή ρευστότητας τα ομόλογα που έχει εκδώσει 
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ή εγγυηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία θα υπόκεινται σε ειδικά ποσοστά 

μείωσης. Ακόμα, στις 13 Μαΐου, το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Στήριξης ενέκρινε την εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3 δις. ευρώ 

από το πακέτο έκτακτης δανειοδότησης για την Κύπρο. Η πρώτη δόση 

παραχωρήθηκε σε δύο εκταμιεύσεις, η πρώτη εκταμίευση ύψους δύο δις. ευρώ έγινε 

στις 13 Μαΐου και η δεύτερη, ύψους ενός δις. ευρώ 30 Ιουνίου.  

 Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου τον Οκτώβρη 2012 ορίζει την εταιρεία Pacific 

Investment Management Company (PIMCO), για να διενεργήσει το διαγνωστικό 

έλεγχο υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής που 

απαρτίζεται από εκπροσώπους των Κυπριακών Αρχών. Στο προσχέδιο της έκθεσης 

αυτής καταγράφονται χαρακτηριστικά του κυπριακού τραπεζικού συστήματος που 

οδήγησαν στις ζημιές στα δανειστικά χαρτοφυλάκια των εμπορικών τραπεζών και τις 

τεράστιες κεφαλαιακές απώλειες οι οποίες οδήγησαν τελικά τις δύο μεγάλες τράπεζες 

σε διαδικασία εξυγίανσης. 

 Οι συνολικές ανάγκες που καταγράφονται στην έκθεση φθάνουν τα 6 δις. 

ευρώ με το βασικό σενάριο και 8.9 δις. ευρώ με το ακραίο σενάριο χωρίς να 

περιλαμβάνεται η στήριξη 1.8 δις. ευρώ που δόθηκε στην Λαϊκή και τα ΣΠΙ τα οποία 

δεν περιλήφθηκαν στην έκθεση.  

 Το βασικό σενάριο στηρίζεται σε μακροοικονομική εκτίμηση για συρρίκνωση 

της οικονομίας ύψους 2.8% την περίοδο 2012-2015 και το ακραίο σενάριο σε 

εκτίμηση 7.3%. Στηρίζεται επίσης σε πρόβλεψη για αύξηση της ανεργίας κατά 1% με 

το βασικό σενάριο και κατά 2.5% με το ακραίο. Στην έκθεση καταγράφονται επίσης 

με αρκετή λεπτομέρεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα που εντόπισε 

η Pimco στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα μέσω του due diligence (διαγνωστικό 

έλεγχο) που πραγματοποίησε. 

 Ένα χαρακτηριστικό που καταγράφεται σε αρκετά σημεία είναι ο δανεισμός 

και εξηγεί ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό του κυπριακού τραπεζικού συστήματος 

είναι η πρακτική της επιδίωξης δανεισμού βασισμένου στα στοιχεία του ενεργητικού, 

που σημαίνει μεγάλη εξάρτηση στην εξασφάλιση δανείου, συνήθως με λιγότερη 

έμφαση στην ικανότητα του δανειζόμενου να εξυπηρετήσει το δάνειο.  
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 Ένα άλλο χαρακτηριστικό που εντοπίζει η Pimco, είναι ότι υπάρχει μεγάλος 

βαθμός εξασφαλίσεων για διαφορετικά δάνεια. Είτε πολλά ακίνητα εξασφαλίζουν ένα 

δάνειο, είτε ένα ακίνητο πολλά δάνεια ή -ακόμα πιο περίπλοκο- πολλά ακίνητα 

εξασφαλίζουν πολλά δάνεια. Αυτό συνεπάγεται μεγάλη δυσκολία στον υπολογισμό 

των απωλειών και η Pimco δημιούργησε δικό της αλγόριθμο για να χειριστεί πολλές 

τέτοιες περιπτώσεις.  

 Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της εταιρείας είναι ότι οι κυπριακές 

τράπεζες αναγνωρίζουν στα εισοδήματα τους σημαντικά ποσά τόκων που δεν 

καταβάλλονται. Αν και γίνεται με βάση τα λογιστικά πρότυπα, το ποσό του μη 

καταβεβλημένου τόκου στα πρόσφατα εισοδήματα των τραπεζών είναι ασυνήθιστα 

ψηλό. Η  Pimco σημειώνει ότι είναι μεγάλη η εξάρτηση των εσόδων των τραπεζών σε 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές ξένων εταιρειών. Αυτό είναι σημαντικό 

σταθεροποιητικό στοιχείο για τις κυπριακές τράπεζες στο βασικό και το ακραίο 

σενάριο, καθώς το επίπεδο της εξωτερικής ζήτησης για αυτές τις υπηρεσίες 

συναλλαγών αναμένεται να παραμείνει υψηλό και μη ευαίσθητο σε 

μακροοικονομικές συνθήκες.  

 Τέλος, αναφέρεται στο ότι τα ΣΠΙ δεν έχουν επιθετική πολιτική είσπραξης 

χρεών, γιατί θεωρούν ότι έχουν κοινωνικό ρόλο. Ως αποτέλεσμα έχει αναπτυχθεί μια 

κουλτούρα μη πληρωμής από μέλη αυτών των οργανισμών. Ορισμένες φορές υπάρχει 

περίοδος χάριτος μέχρι και δύο χρόνια στην έναρξη αποπληρωμής ενός δανείου.  

 Η κυπριακή οικονομία ήδη βρίσκεται σε αδιέξοδη κατάσταση όχι μόνο λόγω 

της τραπεζικής κρίσης, αλλά και σε ότι αφορά την εξάντληση του αναπτυξιακού 

μοντέλου που έχει ακολουθηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και την εξάρτηση της από 

τον τομέα του τουρισμού και τις παρεμφερείς του υπηρεσίες. Η παραγωγική βάση της 

οικονομίας όσον αφορά τη βιομηχανική και γεωργική ανάπτυξη έχει αποδυναμωθεί 

σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτείται ριζική αναδιάρθρωση στη βάση ενός νέου 

οικονομικού σχεδιασμού. Ο έλεγχος του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των 

επενδύσεων θα μπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο για ένα εναλλακτικό μοντέλο 

βιώσιμης ανάπτυξης.  
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Κεφάλαιο 15.  Δείκτες Οικονομικής Συγκυρίας και Ποιότητα Ζωής 

 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των 

αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική 

κατάσταση και των προσδοκιών τους για διάφορα οικονομικά μεγέθη. Τα στοιχεία 

συλλέγονται μηνιαία, βάσει εναρμονισμένων ερωτηματολογίων σε όλες τις χώρες της 

Ε.Ε.  και καλύπτουν τους τομείς των υπηρεσιών, του λιανικού εμπορίου, της 

οικοδομικής βιομηχανίας, της μεταποίησης καθώς και τα νοικοκυριά-καταναλωτές. Η 

χρησιμότητα αυτών των στοιχείων έγκειται στις προπορευόμενες πληροφορίες που 

περιέχουν για την εξέλιξη διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών, συνεπώς μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βραχυπρόθεσμων προβλέψεων για το ρυθμό 

μεταβολής του ΑΕΠ και άλλων οικονομικών μεταβλητών.  

 Τα στοιχεία παρουσιάζουν τη διαφορά του ποσοστού των ερωτηθέντων που 

απάντησαν θετικά από το ποσοστό αυτών που εκφράστηκαν αρνητικά. Οι έρευνες 

περιέχουν ερωτήσεις που αφορούν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών (Τρέχουσα Κατάσταση) ή τις προσδοκίες τους για το 

προσεχές μέλλον (Προσδοκίες). Για κάθε τομέα υπολογίζεται ένας δείκτης που 

αντανακλά τη γενική αντίληψη στο συγκεκριμένο τομέα (τρέχουσα κατάσταση και 

προσδοκίες). Για παρουσίαση της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης στην Κύπρο 

δημοσιεύεται ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ-ΚΟΕ) ο οποίος αποτελείται 

από σταθμισμένες απαντήσεις που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση και τις 

προσδοκίες από όλους τους τομείς και καταναλωτές. Η στάθμιση του εν λόγω δείκτη 

λαμβάνει υπόψη τη συνεισφορά του κάθε τομέα στο ΑΕΠ της Κύπρου. Οι έρευνες 

διενεργούνται ανάμεσα σε ανώτερα στελέχη εταιριών σε δείγμα το οποίο δίνει 

μεγαλύτερη βαρύτητα σε μεγαλύτερες επιχειρηματικές μονάδες. Για τα νοικοκυριά-

καταναλωτές το δείγμα είναι τυχαίο και η έρευνα γίνεται τηλεφωνικώς. Οι έρευνες 

διεξάγονται μεταξύ της πρώτης και της τρίτης εβδομάδας του κάθε μήνα.  

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε γενικά το πως αυτά τα οικονομικά 

μεγέθη επηρεάζουν το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και το πως η οικονομική 

κατάσταση της Κύπρου αλλάζει σταδιακά στους τομείς των υπηρεσιών, του λιανικού 

εμπορίου, της οικοδομικής βιομηχανίας, της μεταποίησης καθώς και τα νοικοκυριά-

καταναλωτές από τον Οκτώβριο του 2011 καταλήγοντας στον Ιανουάριο του 2014 

που έχουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία μας.  
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  Από  τον Οκτώβριο του 2011 που έχουμε στοιχεία για το πως εξελίσσονται 

τα οικονομικά μεγέθη, βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες αν και ο Δείκτης 

Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) έχει υποχωρήσει αισθητά, γεγονός που προδιαγράφει 

υποχώρηση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ τα επόμενα τρίμηνα, τον Οκτώβριο  

αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 3,4 μονάδες. Οι υπηρεσίες, το 

λιανικό εμπόριο και η μεταποίηση παρουσίασαν μικρή βελτίωση ενώ ο κλάδος των 

κατασκευών συνέχισε να παρουσιάζει επιδείνωση.  

 Σε αντίθεση με τον Οκτώβριο, τους επόμενους δύο μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2011, ο ΔΟΣ παρουσίασε μείωση 2,1 και 1,7 αντίστοιχα. Η μείωση αυτή 

οφείλεται στη χειροτέρευση του κλίματος στις υπηρεσίες, εξαιτίας της δυσμενούς 

οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, καθώς και στην επιδείνωση του κλίματος 

ανάμεσα στους καταναλωτές, λόγω χειροτέρευσης των προσδοκιών για την 

οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της Κύπρου γενικότερα. Και τους δύο 

αυτούς μήνες, το κλίμα στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές παρουσίασε μικρή 

βελτίωση, ενώ στη μεταποίηση παρέμεινε στα επίπεδα του Οκτωβρίου.  

 Τον επόμενο χρόνο, το 2012, γενικά ο ΔΟΣ πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Εξετάζοντας το πρώτο εξάμηνο του 2012 βλέπουμε ότι μόνο τον Ιανουάριο και τον 

Ιούνιο παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση στο ΔΟΣ. Η γενική εικόνα όμως που 

παίρνουμε από τις υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο, τη μεταποίηση και τις κατασκευές 

είναι η συνεχής επιδείνωση τους. Να σημειωθεί ότι το Φεβρουάριο του 2012 ο 

δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στις κατασκευές σημείωσε τη χαμηλότερη τιμή 

που έχει καταγραφεί ιστορικά.  

 Το δεύτερο εξάμηνο του 2012 ο ΔΟΣ καταγράφει συνεχή πτώση γεγονός που 

αντανακλά την αυξημένη αβεβαιότητα που επικρατεί στην οικονομία και 

προδιαγράφει συνέχιση της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας τα 

επόμενα τρίμηνα. Από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο ο ΔΟΣ μειώνεται συνέχεια και 

η μείωση αυτή οφείλεται προφανώς στη χειροτέρευση του οικονομικού κλίματος στις 

υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο, τη μεταποίηση και τις κατασκευές. Από το Μάιο 2012 

και έπειτα ο εναρμονισμένος ΔΟΣ για την Κύπρο καταγράφει τις χαμηλότερες τιμές 

στην Ευρωζώνη αντικατοπτρίζοντας έτσι τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και τη 

μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί στην κυπριακή οικονομία. Ο Δείκτης Χρήσης 

Παραγωγικής Ικανότητας (Capacity Utilisation Index) στη μεταποίηση και στις 
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υπηρεσίες τον Οκτώβριο 2012, μειώθηκε σε σχέση με τον Ιούλιο 2012. Η μεγαλύτερη 

πτώση σημειώθηκε στον υποτομέα των άλλων υπηρεσιών (π.χ. νομικές και 

ελεγκτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς). Τα αποτελέσματα 

της Έρευνας Επενδύσεων του Νοεμβρίου 2012 στον κλάδο της μεταποίησης δείχνουν 

ότι οι επιχειρήσεις έχουν αναθεωρήσει σημαντικά προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους 

αναφορικά με τη μεταβολή στις επενδύσεις μεταξύ 2011 και 2012, σε σχέση με τις 

προηγούμενες  έρευνες.  

  Συνεχίζοντας με το πρώτο εξάμηνο του 2013, η συνεισφορά του κάθε τομέα 

εξακολουθεί να είναι αρνητική. Αν και τον Ιανουάριο ο ΔΟΣ αυξάνεται κατά 5 

μονάδες,, τον Απρίλιο μειώνεται κατά 15,8 μονάδες και η μείωση αυτή οφείλεται στη 

χειροτέρευση του κλίματος σε όλους τους τομείς, αλλά και ανάμεσα στους 

καταναλωτές με τους δείκτες να καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές ιστορικά. Σε 

όλους τους τομείς οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την οικονομική τους 

δραστηριότητα και την απασχόληση τους το επόμενο τρίμηνο είναι ιδιαίτερα 

αρνητικές και προϊδεάζουν για το μέγεθος της ύφεσης που θα ακολουθήσει τα 

επόμενα τρίμηνα. Οι εξελίξεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα διαμορφώνουν νέα 

δεδομένα που επηρεάζουν δραματικά το οικονομικό κλίμα (το οποίο από τον 

Ιανουάριο παρουσίαζε κάποια σημάδια ανάκαμψης), με αρνητικές επιπτώσεις στην 

πραγματική οικονομία. Αν και ο ΔΟΣ καταγράφει αύξηση για δύο συνεχόμενους 

μήνες. Μάιο 2013 και Ιούνιο 2013, μετά τη χαμηλότερη ιστορικά τιμή που 

σημειώθηκε τον Απρίλιο, εξαιτίας των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα, οι 

αξιολογήσεις των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τιε πλείστες πτυχές 

παραμένουν δυσμενείς. Κατά τους τελευταίους μήνες ο ΔΟΣ της Κύπρου καταγράφει 

τις χαμηλότερες τιμές από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αντικατοπτρίζοντας τη μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία.  

 Μετά τη μεγάλη πτώση που σημειώθηκε σε όλους τους δείκτες εμπιστοσύνης 

τον Απρίλιο 2013 λόγω των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα, οι εκτιμήσεις 

επιχειρήσεων και καταναλωτών φαίνεται να επανέρχονται στα λιγότερο αρνητικά 

επίπεδα που επικρατούσαν στις αρχές του 2013. Ο ΔΟΣ καταγράφει αύξηση για τι 

δεύτερο εξάμηνο του 2013 όπου αυτή ξεκίνησε από το Μάιο 2013, φτάνοντας στα 

επίπεδα που κυμαινόταν προ διετίας. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος που 

σημειώθηκε το Δεκέμβριο σχετίζεται, γενικώς, με λιγότερο αρνητικές προσδοκίες για 

την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση, παρά με την καλυτέρευση στην 
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τρέχουσα κατάσταση. Το γεγονός ότι οι προσδοκίες επιχειρήσεων και καταναλωτών 

διαμορφώνονται λιγότερο αρνητικές ενδεχομένως να προδιαγράφει συγκράτηση του 

βάθους της ύφεσης για το 2014.  
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Ενότητα Γ - Το Ενεργειακό Σύστημα της Κύπρου 

Κεφάλαιο 16. Το υφιστάμενο ενεργειακό σύστημα της Κύπρου 

16.1 Γενικά ενεργειακά χαρακτηριστικά  

 Η Κύπρος τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει παρουσιάσει μια συνεχή 

οικονομική ανάπτυξη (κατά μέσο όρο 5.8% και 3.1% κάθε χρόνο για τα τελευταία 30 

χρόνια και 10 χρόνια αντίστοιχα) και αυτό οφείλεται κυρίως στα έσοδα από τις 

αφίξεις τουριστών και από την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Λόγω 

της οικονομικής ανάπτυξης, η συνολική κατανάλωση ενέργειας αυξανόταν  κατά 

περίπου 4.5% κάθε χρόνο τη διάρκεια 1975-2004 με κάποια μικρή επιβράδυνση στα 

μέσα του 1990, σημειώνοντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας δεν ήταν προτεραιότητα 

για τις αρχές και τους πολίτες. Ακόμα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

αυξήθηκε γρηγορότερα (κατά 7.1% και 5.5% ετησίως τα τελευταία 30 και 10 χρόνια 

αντίστοιχα).  

 Η ενέργεια είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της 

Κύπρου. Από το 1960, η καθιέρωση μιας ενεργειακής πολιτικής έγινε ο βασικός 

στόχος της νέας κυπριακής κυβέρνησης και από εκείνη τη περίοδο και μετά σκοπός 

της Κύπρου ήταν να επιτευχθεί ενεργειακή ανεξαρτησία και να παρασχεθεί ασφαλής 

και υψηλής ποιότητας ενέργεια, στον τομέα του ηλεκτρισμού και στου πετρελαίου. Ο 

τομέας της ενέργειας χαρακτηρίζεται από την υψηλή εξάρτηση του στις εισαγόμενες 

πηγές ενέργειας, την έντονη χρήση του πετρελαίου, τη ταχεία ανάπτυξη της ζήτησης 

της ενέργειας, τις δυσκολίες διασύνδεσης με τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και τον 

χαμηλό βαθμό εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Όσον 

αφορά την πρωτογενή ενέργεια, 90% είναι από τη καύση πετρελαίου, 6% είναι από 

τον άνθρακα (για την παραγωγή τσιμέντου) και το υπόλοιπο 4% είναι από την ηλιακή 

ενέργεια. Ο τομέας των μεταφορών είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής της 

πρωτογενούς ενέργειας και ακολουθεί ο τομέας της βιομηχανίας. Η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, βασισμένη αποκλειστικά στο πετρέλαιο, τα τελευταία χρόνια 

έχει αυξηθεί σημαντικά.      
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 Η Κύπρος, όπως και τα περισσότερα νησιά παρουσιάζουν κοινά ενεργειακά 

χαρακτηριστικά. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του ενεργειακού συστήματος της 

Κύπρου είναι τα εξής : 

 Απομονωμένο ενεργειακό σύστημα (δεν υπάρχει ενεργειακή διασύνδεση με άλλες 

χώρες). 

 Υψηλοί ρυθμοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που συνεπάγονται υψηλούς 

ρυθμούς αύξησης της ζήτησης της ενέργειας. 

 Υψηλό κόστος ενεργειακού εφοδιασμού. 

 Μεγάλη εξάρτηση από προϊόντα πετρελαίου για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 

της χώρας. 

 Εποχιακές διακυμάνσεις ενεργειακής ζήτησης. 

 Αυστηροί περιορισμοί προστασίας και ανάδειξης του νησιωτικού περιβάλλοντος που 

δρουν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα των ενεργειακών 

επενδύσεων. 

 Κατά την τελευταία δεκαετία οι ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου, ακολουθώντας την 

ευρωπαϊκή περιφερειακή ανάπτυξη, παρουσιάζουν συνεχή αύξηση, η οποία συμβαδίζει 

με την αύξηση του ΑΕΠ.  

Η συνεχής αύξηση της ζήτησης της ενέργειας στο νησί οφείλεται μεταξύ άλλων:   

 Στην απότομη προσπάθεια του κράτους μετά το 1974 να ενισχύσει το γρηγορότερο 

την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

προϊόντων, μη λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή απόδοση των χρησιμοποιούμενων 

τεχνολογιών. 

 Στο χαμηλό κόστος τεχνολογιών χαμηλής ενεργειακής απόδοσης και στην 

παράλληλη σταδιακή αύξηση του μέσου οικογενειακού εισοδήματος που οδήγησαν 

στην εγκατάσταση και χρήση των τεχνολογιών αυτών αγνοώντας όμως τα θέματα 

ενέργειας. 

 Στην έλλειψη ενεργειακής συνείδησης των πολιτών και στη μη συμπερίληψη του 

παράγοντα της εξοικονόμησης ενέργειας στις απλές καθημερινές τους συνήθειες. 

 Στο γεγονός ότι δεν λαμβανόταν υπόψη ο παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας στις 

κατασκευές κτιρίων στο παρελθόν με αποτέλεσμα με την οικοδομική ανάπτυξη να 

αυξάνονται σημαντικά οι απαιτήσεις σε ενέργεια για κάλυψη των αναγκών 

θέρμανσης και ψύξης στα κτίρια. 
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 Στην απουσία ενός αποδοτικού συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς που οδήγησε 

στη μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας ιδιωτικών οχημάτων στις πόλεις. 

 

16.2 Ιστορική αναδρομή της ηλεκτρικής ενέργειας 

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ιδρύθηκε το 1952 με βάση τον ''Περί 

Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού'' Νόμο. Η πρώτη φάση κατασκευής του πρώτου 

ηλεκτροπαραγωγού σταθμού τέθηκε σε λειτουργία στις 2 Φεβρουαρίου 1953 και οι 

υπόλοιπες φάσεις συμπληρώθηκαν σταδιακά για να φτάσει στην ολική δυναμικότητα 

των 84  MW. Ο σταθμός αυτός, καθώς και οι άλλοι που αποπερατώθηκαν στη 

συνέχεια λειτουργούν με το μαζούτ ως καύσιμο, το οποίο η ΑΗΚ εξασφαλίζει με 

εισαγωγή από το εξωτερικό.  

 Αμέσως μετά την ίδρυση της η ΑΗΚ, φρόντισε να στελεχωθεί με το αναγκαίο 

προσωπικό, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τη σύμπτυξη όλων των επιχειρήσεων 

ηλεκτρισμού σε μία επιχείρηση, την ενοποίηση του δικτύου μεταφοράς και φυσικά τη 

σταδιακή κατάργηση των επί μέρους Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού.  

 Στα δύο πρώτα χρόνια ίδρυσης της, η ΑΗΚ προχώρησε στην απαλλοτρίωση 

των ηλεκτρικών επιχειρήσεων όλων των πόλεων της Κύπρου, για να αρχίσει έτσι η 

μεγάλη προσπάθεια εξηλεκτρισμού του νησιού. Με τη λειτουργία του σταθμού 

Δεκέλειας είχαν κατασκευαστεί και οι βασικές γραμμές μεταφοράς που θα ένωναν 

τον σταθμό με τις κυριότερες πόλεις. Από εδώ και πέρα η ανάπτυξη της ΑΗΚ και ο 

εξηλεκτρισμός της Κύπρου προχώρησε με γοργά βήματα, βήματα που έγιναν άλματα 

μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Χαρακτηριστικά, 

αναφέρουμε πως το 1952, απολάμβαναν το αγαθό του ηλεκτρισμού 20 περίπου 

χιλιάδες καταναλωτές. Ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ΑΗΚ οι καταναλωτές 

αυξήθηκαν στις 38 περίπου χιλιάδες, ενώ μέχρι την ανακήρυξη της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, το 1960, είχαμε 80 περίπου χιλιάδες καταναλωτές.  
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 Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, ο ρυθμός 

εξηλεκτρισμού της Κύπρου ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Έτσι από 80 περίπου 

χιλιάδες πελάτες που υπήρχαν το 1960, το 1966 ανέβηκαν στις 120.000, το 1973 στις 

183.000, το 1982 στις 201.000, το 1988 στις 262.000, το 1998 στις 360.000 πελάτες, 

το 2004 στις 419.000, το 2006 στις 455.000 το 2008 στις 500.000 και το 2012 

ξεπέρασαν τις 548.000. Το πιο εντυπωσιακό είναι πως οι 100 πόλεις και χωριά που 

ήταν συνδεδεμένες με το δίκτυο της ΑΗΚ το 1960, αυξήθηκαν σε 145 το 1962, σε 

228 το 1964, σε 322 το 1966, σε 406 το 1968 και 527 το 1972 που εκείνη την εποχή 

αποτελούσαν το σύνολο των πόλεων, χωριών και οικισμών της Κύπρου. Μέσα σε 12 

χρόνια δηλαδή, η ΑΗΚ, κατάφερε να διαδώσει τον ηλεκτρισμό σ’ ολόκληρη την 

Κύπρο και να συμβάλει έτσι στην ανύψωση της ποιοτικής στάθμης της ζωής των 

Κυπρίων. 
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 Με όλη αυτή την ανάπτυξη που παρατηρήθηκε σε όλους τους τομείς της 

Κυπριακής οικονομίας (βιομηχανικό, εμπορικό, αγροτικό) πολύ σύντομα ο ένας και 

μοναδικός ηλεκτροπαραγωγός σταθμός δεν αρκούσε. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε 

ηλεκτρική ενέργεια υπαγόρευαν την εγκαθίδρυση και νέου ηλεκτροπαραγωγού 

σταθμού. Έτσι, αφού επιλέγηκε χώρος στην παραλία κοντά στο χωριό Μονή, η ΑΗΚ 

προχώρησε στην κατασκευή και δεύτερου σταθμού, η πρώτη φάση του οποίου 

συμπληρώθηκε το 1966 και μέχρι το 1976, όταν το έργο αποπερατώθηκε είχε ισχύ 

180MW. Το 2008 στον Η / Σ Μονής λειτουργούσαν έξι μονάδες πετρελαίου/ ατμού 

των 30 ΜW και τέσσερις αεροστρόβιλοι των 37,5 ΜW με συνολική ισχύ 330 

ΜW. Από την 1η Ιουλίου 2013, και ύστερα από σχετική έγκριση της ΡΑΕΚ, οι 

συμβατικές ατμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής του Η/Σ Μονής απενεργοποιήθηκαν. 
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 Την εντυπωσιακή ανάπτυξη της ΑΗΚ και βέβαια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, φρέναρε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 και η Τουρκική 

Εισβολή που ακολούθησε, με την κατοχή του 40% του Κυπριακού εδάφους. Η 

κατάσταση αυτή, επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομική κατάσταση 

της ΑΗΚ και κατ’ επέκταση την ομαλή αναπτυξιακή της πορεία. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η ΑΗΚ εκτός από τις εγκαταστάσεις που έχασε στα κατεχόμενα με την 

εισβολή και που η αξία τους ανερχόταν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, δεν είχε και 

ακόμη δεν έχει τη δυνατότητα να εισπράξει την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παρείχε στο Τουρκοκρατούμενο τμήμα της Κύπρου. Σήμερα η ποσότητα ενέργειας 

που παρέχει η ΑΗΚ στα κατεχόμενα είναι περιορισμένη και η ανείσπρακτη 

κατανάλωση είναι της τάξης των 7,0 GWh ανά έτος. 

 Μετά την ανάκαμψη από τα τραγικά γεγονότα του 1974, η ανάπτυξη σ’ όλους 

τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας ήταν αλματώδης. Πολύ γρήγορα, διαφάνηκε η 

ανάγκη για την εγκαθίδρυση και τρίτου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού που θα 

αντικαθιστούσε τον παλιό και αντιοικονομικό πια πρώτο σταθμό της Δεκέλειας. Ως 

τοποθεσία για την ανέγερση του νέου αυτού σταθμού καθορίστηκε και πάλι η 

Δεκέλεια. Έτσι δίπλα στον παλιό σταθμό, άρχισαν το Φεβρουάριο του 1980, οι 

εργασίες για την ανέγερση του “Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλεια Β”. Η πρώτη 

μονάδα του σταθμού, δυναμικότητας 60 ΜW αποπερατώθηκε και τέθηκε σε 

λειτουργία το 1982. Επιπρόσθετες μονάδες τέθηκαν σε λειτουργία το 1983, 1989, 
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1992 και 1993 για να φτάσει η ολική δυναμικότητα του σταθμού τώρα στα 360 ΜW. 

Μετά την αποπεράτωση του ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλεια “Β”, ο 

ηλεκτροπαραγωγός σταθμός «Δεκέλεια Α» ο οποίος λειτούργησε για πάνω από 30 

χρόνια (συνήθης διάρκεια τέτοιων Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών) απενεργοποιήθηκε 

τον Ιούνιο του 2002 και ακολούθως κατεδαφίστηκε. 

 Το 1997 άρχισαν εργασίες για την ανέγερση ενός νέου ηλεκτροπαραγωγού 

σταθμού στην περιοχή Βασιλικού. Ο ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού 

βρίσκεται 28 χιλιόμετρα Ανατολικά της Λεμεσού μεταξύ της Ακτής του Κυβερνήτη 

και του Ζυγίου. Η πρώτη φάση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού λειτούργησε το 

2000 και περιλάμβανε ένα αεριοστρόβιλο των 38ΜW και δύο Ατμοστρόβιλους των 

130ΜW ο καθένας. Κατά το τέλος του 2010 ο Η/Σ Βασιλικού είχε εγκατεστημένη 

ισχύ 648 MW (τρείς Ατμοστρόβιλοι προς 130 MW ο καθένας, μία Μονάδα 

Συνδυασμένου Κύκλου 220 MW και ένα Αεριοστρόβιλο 38 MW).  

 Στην καταστροφική έκρηξη που συνέβηκε στη γειτονική Ναυτική Βάση στο 

Μαρί στις 11/7/2011 ο Η/Σ Βασιλικού καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Από την 

ίδια στιγμή της έκρηξης, στην ΑΗΚ ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας για πλήρη 

επιδιόρθωση και λειτουργία του Η/Σ Βασιλικού. Οι εντατικές εργασίες και η πλήρης 

συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς οδήγησαν την ΑΗΚ στο μικρό θαύμα, 

σε διάστημα μόνο δύο ετών. Στις 9/7/2013 σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε στον Η/Σ Βασιλικού παρουσιάστηκε η όλη πρόοδος των εργασιών 

καθώς και η σχεδόν πλήρης ανοικοδόμηση των Μονάδων Παραγωγής, η οποία και 

ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2013 με την επαναλειτουργία της Μονάδας Αρ. 2. 
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16.3 Το υφιστάμενο ενεργειακό σύστημα 

 Η Κύπρος, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω δεν διαθέτει πρωτογενείς πηγές 

ενέργειας, για αυτό η ΑΗΚ βασίζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

αποκλειστικά σε εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως μαζούτ. Σήμερα, η ΑΗΚ διαθέτει τρεις 

Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς με συνολική ισχύ 1478 MW. 

 Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από: 

 Τη συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους τρείς 

ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της ΑΗΚ 

 Την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους αυτοπαραγωγούς 

 Την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους ανεξάρτητους παραγωγούς με 

την χρήση (α) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ) και (β) Συμβατικών 

Μονάδων  
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Σταθμός Βασιλικού      

3 x 130 MW Ατμοηλεκτρικές Μονάδες   390 MW 

1 x 38 MW Αεριοστρόβιλος    38 MW 

          

2 x 220 MW Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου    440 MW 

          

          

Σταθμός Δεκέλειας     

6 x 60 MW Ατμοηλεκτρικές Μονάδες   360 MW 

2 x 50 MW Μηχανές Εσωτερικής Καύσης   100 MW 

          

          

Σταθμός Μονής     

4 x 37,5 Αεριοστρόβιλοι   150 MW 

          

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς   1478 MW 

 

 Στους τρεις σταθμούς, Βασιλικού, Μονής και Δεκέλειας εγκαταστάθηκαν 

Προσωρινές Μονάδες Εσωτερικής Καύσης μετά την έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011, 

71.6MW, 35MW και 60MW αντίστοιχα και δεν συνυπολογίζονται στην 

Εγκατεστημένη ισχύ.  

 

0 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

Συνολική Κατανάλωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 1960-2012(000'ς kWh) 



144 

 

Σταθμός Δεκέλειας 

 Ο Σταθμός αυτός βρίσκεται στη Νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου. Αρχικά ο 

σταθμός λειτούργησε διαθέτοντας μια μονάδα των 60 MW και σήμερα διαθέτει έξι 

ατμοηλεκτρικές μονάδες των 60 MW η κάθε μια. Επίσης υπάρχουν μονάδες 

εσωτερικής καύσης 100 MW. 

 

  Με εγκατεστημένη ισχύ 360 MW παρήγαγε κατά το 2013 το 42.9% της 

συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από τους Ηλεκτροπαραγωγούς 

σταθμούς της Αρχής, ενώ κατά την ίδια περίοδο, εξήγαγε το 42.7% της συνολικής 

ηλεκτρικής ενέργειας που εξήχθη από τους Ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της 

Αρχής. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ατμοηλεκτρικής Μονάδας-ΑΗΚ 

 



145 

 

 Ο θερμικός βαθμός απόδοσης των Ατμοστροβίλων για μονάδες παραγωγής 

ανήλθε στο 28.0% και ο αντίστοιχος θερμικός βαθμός απόδοσης των ΜΕΚ ανήλθε 

στο 40.6%. Η τροφοδότηση του σταθμού με μαζούτ γίνεται μέσω δεξαμενόπλοιων 

και υποθαλάσσιου αγωγού. Ο σταθμός για την αποθήκευση του καυσίμου μαζούτ 

διαθέτει οκτώ δεξαμενές χωρητικότητας 12000t η κάθε μια. 

Σταθμός Μονής 

 Ο Η/Σ Μονής αποτελείται από συνολικά εννέα μονάδες. Συγκεκριμένα, από 

πέντε ατμοηλεκτρικές μονάδες των 30 η κάθε μια και χρησιμοποιούμενο καύσιμο το 

μαζούτ και από τέσσερις αεριοστροβιλικές μονάδες των 37.5 η κάθε μια με 

χρησιμοποιούμενο καύσιμο το ντίζελ.  

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αεριοστροβιλικής Μονάδας-ΑΗΚ 

 

 Η εγκατεστημένη ισχύς του Σταθμού μειώθηκε στα 150MW. Σημειώνεται ότι 

από τις 14/10/2013 όλες οι συμβατικές μονάδες των 30MW η κάθε μια με 

χρησιμοποιούμενο καύσιμο το μαζούτ, έχουν αποσυρθεί.  

 Ο Η/Σ Μονής παρήγαγε κατά το 2013 το 0.2% της συνολικής ηλεκτρικής 

ενέργειας που παρήχθη από τους Η/Σ της Αρχής, ενώ κατά την ίδια περίοδο εξήγαγε 

το 0.1% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που εξήχθη από τους Η/Σ. Ο θερμικός 

βαθμός απόδοσης των Αεροστροβίλων ανήλθε στο 10.7% σε μονάδες εξαγωγής.  
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Σταθμός Βασιλικού 

Ο Η/Σ Βασιλικού ήταν ένα έργο υψηλής τεχνολογίας και αποτελούσε ένα από τα 

μεγαλύτερα έργα υποδομής που έγιναν ποτέ στην Κύπρο. Ο σταθμός αποτελείται από 

δύο φάσεις. Η πρώτη φάση λειτούργησε το 2000 με δύο ατμοηλεκτρικές μονάδες και 

καύσιμο το μαζούτ και ένα αεριοστρόβιλο με καύσιμο το ντίζελ. Η δεύτερη φάση 

βρίσκεται σε λειτουργία από το 2007 και αποτελείται από μια ατμοηλεκτρική μονάδα 

και έχει εγκατασταθεί και ένα σύστημα αποθείωσης των καυσαερίων για μείωση 

εκπομπών διοξειδίου του θείου. 

 

Η επόμενη φάση του σχεδιασμού προέβλεπε άλλες τρεις μονάδες παραγωγής με 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο. Παράλληλα, έχει 

δρομολογηθεί η διαδικασία για μετατροπή των υφιστάμενων ηλεκτροπαραγωγών 

μονάδων για καύση φυσικού αερίου.  
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Ο σταθμός βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή και προμηθεύεται μαζούτ από 

δεξαμενόπλοια μέσω υποθαλάσσιων αγωγών ενώ η προμήθεια του ντίζελ γίνεται με 

βυτιοφόρα οχήματα από την ξηρά.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ατμοηλεκτρικών Μονάδων-ΑΗΚ 

 

Κατά το 2013, ο Η/Σ Βασιλικού παρήγαγε 56.9% της συνολικής ηλεκτρικής 

ενέργειας που παρήχθη από τους Η/Σ της Αρχής, ενώ κατά την ίδια περίοδο εξήγαγε 

το 57.2% που εξήχθη από τους Η/Σ.  

Στις 11 Ιουλίου 2011 λόγω της έκρηξης στη ναυτική βάση στο Μαρί, ο Η/Σ 

Βασιλικού που γειτνιάζει της στρατιωτικής βάσης, υπέστη βαριές απώλειες που είχαν 

ως αποτέλεσμα την πλήρη αναστολή των δραστηριοτήτων του. Ο σταθμός έχει 

αποκατασταθεί και είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία.  

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Αεριοστροβιλικής Μονάδας-ΑΗΚ 
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16.4 Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους τρείς Η/Σ της ΑΗΚ 

μεταφέρεται μέσω δικτύου μεταφοράς υψηλής τάσης το οποίο ανήκει στην ΑΗΚ, σε 

υποσταθμούς μεταφοράς κοντά στα αστικά και βιομηχανικά ή άλλα κέντρα ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Η Επιχειρησιακή Μονάδα Δικτύων (ΕΜΔ) αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα 

της ΑΗΚ καιν έχει υπό την ευθύνη της την ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση του 

Εθνικού Ηλεκτρικού Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής. Στην Μονάδα Δικτύων είναι 

ενταγμένες η Διεύθυνση Μεταφοράς, η Διεύθυνση Διανομής, ο Διαχειριστής 

Συστήματος Διανομής, οι τέσσερις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΑΗΚ, καθώς 

επίσης και οι Τομείς Ηλεκτρονικής & Επικοινωνιών, Δομικών Έργων και 

Γεωγραφικού Διαχειριστικού Συστήματος Δεδομένων Δικτύου. 

 Το Δίκτυο Μεταφοράς αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του Ηλεκτρικού 

Συστήματος της ΑΗΚ αφού διασυνδέει τους Η/Σ με το Δίκτυο Διανομής. Σύμφωνα 

με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής η Μεταφορά αρχίζει από τους ζυγούς των 

Υποσταθμών Μεταφοράς που βρίσκονται εντός των Η/Σ και μέσω εναερίου ή 

υπογείου δικτύου σε τάση 132 kV ή 66 kV εκτείνεται μέχρι και τους ζυγούς Μέσης 
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Τάσης 11 kV ή 22 kV όλων των υπολοίπων Υποσταθμών Μεταφοράς που βρίσκονται 

συνήθως στα κέντρα των φορτίων.  

 Η Διεύθυνση Διανομής στοχεύει στις βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις που θα 

προσφέρουν την αξιόπιστη παροχή ηλεκτρισμού στο χαμηλότερο κόστος. Ειδικότερα 

τώρα με την διείσδυση της διεσπαρμένης παραγωγής και την ανάπτυξη της 

δυνατότητας αμφίδρομης επικοινωνίας των καταναλωτών με τα σημεία ελέγχου του 

δικτύου μέσω σύγχρονης και αξιόπιστης τηλεπικοινωνιακής υποδομής, 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μετεξέλιξη σε έξυπνο δίκτυο με όλα τα οφέλη 

που προσφέρει.  

 Το έξυπνο δίκτυο που έρχεται, είναι ένα δίκτυο ηλεκτρισμού που μπορεί με 

βέλτιστες οικονομικές λύσεις να ενσωματώσει αποδοτικά τη συμπεριφορά και τις 

ενέργειες όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι με αυτό- γεννήτριες, 

καταναλωτές και αυτούς που κάνουν και τα δύο- προκειμένου να διασφαλισθεί το πιο 

οικονομικό, αποδοτικό και αειφόρο σύστημα ενέργειας με χαμηλές απώλειες και 

υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας του εφοδιασμού σε συνθήκες ασφάλειας.   

 Η ΑΗΚ έχει προσφέρει πολλά στο κυπριακό κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Τα 

τελευταία χρόνια στην Κύπρο υπάρχει απόλυτη εξάρτηση σε ότι αφορά την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πετρέλαιο και αυτό φαίνεται να είναι από τα 

σημαντικότερα ζητήματα της ΑΗΚ. Οι Μονάδες Παραγωγής του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθμού Βασιλικού έχουν σχεδιαστεί και για χρήση με Φυσικό Αέριο, οπότε το 

ζήτημα αυτό μπορεί να απαλυνθεί σε κάποιο βαθμό.  

 Στο δίκτυο μεταφοράς συνδέονται και τα αιολικά πάρκα. Γι' αυτό και το 2011 

ενεργοποιήθηκαν 6 νέοι Υποσταθμοί Μεταφοράς στα πλαίσια της ανάπτυξης του 

Συστήματος Μεταφοράς και της σύνδεσης αιολικών πάρκων.  

 Στον χάρτη της Κύπρου πιο κάτω φαίνεται το σύστημα της ΑΗΚ. 

Εμφανίζονται στοιχεία όπως, ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί, υποσταθμοί μέσης και 

χαμηλής τάσης και εναέριες γραμμές καθώς και υπόγεια καλώδια ανάλογα με την 

τάση που μεταφέρουν την ηλεκτρική ισχύ.  
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16.5 Ηλεκτρική σύνδεση Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ηλεκτρικό σύστημα 

των Τουρκοκυπρίων 

 Ο ενεργειακός χάρτης της χώρας άλλαξε μετά την τουρκική εισβολή του 1974 

και την κατοχή του 40% του κυπριακού εδάφους. Η οικονομική κατάσταση της ΑΗΚ 

επηρεάστηκε από την εισβολή και συνεχίζει να επηρεάζεται μέχρι και σήμερα. Η 

ΑΗΚ έχασε τις εγκαταστάσεις της στα κατεχόμενα και πέρα από αυτό δεν έχει ακόμη 

τη δυνατότητα να εισπράξει την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που παρείχε στο 

τουρκοκρατούμενο τμήμα της Κύπρου.  

 Από το 1964 μέχρι το 1974 η Κυπριακή Δημοκρατία παρείχε στα κατεχόμενα 

το 5.7% της παραγωγής της ΑΗΚ συνολικού ποσού 5 εκ. ευρώ, από το 1974 μέχρι το 

1994 παραχωρήθηκε ηλεκτρική ενέργεια αξίας 248 εκ. ευρώ, δηλαδή το 17.7% της 

παραγωγής και το 1995 μέχρι το 2011 το κόστος του ρεύματος προς τα κατεχόμενα 

ανήλθε στα 15 εκ. ευρώ. Η μείωση οφείλετε στη δημιουργία μονάδων παραγωγής 

ενέργειας στα κατεχόμενα ενώ ακόμα συνεχίζεται η δωρεάν παραχώρηση 

ηλεκτρισμού στην Πύλα και στο Πέργαμος.  

 Η δωρεάν παραχώρηση ηλεκτρισμού στη κοινότητα της Πύλας γίνεται από το 

1964, μετά από διακοινοτικές ταραχές, η τότε Κυβέρνηση είχε αποφασίσει για 

πολιτικούς λόγους να το κάνει αυτό και συνεχίστηκε και μετά την εισβολή του 1974. 

Τα τελευταία χρόνια, με απόφαση της Βουλής έχει διακοπεί κάθε σύνδεση με το 

δίκτυο των κατεχομένων λόγω του ότι είχε αυξηθεί το κόστος για την ΑΗΚ.  

 

Κατανάλωση ενέργειας στα κατεχόμενα από την ΑΗΚ 
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16.6 Η έκρηξη της 11
ης

 Ιουλίου 2011 

      Μια τεράστια ενεργειακή κρίση σημάδεψε την Κύπρο το καλοκαίρι του 2011. Στη 

Ναυτική Βάση στο Μαρί, έγινε μια τεράστια έκρηξη σε ένα φορτίο πυρίτιδας που 

ήταν αποθηκευμένο στη Βάση ''Ευάγγελος Φλωράκης''. Οι συνέπειες της έκρηξης 

ήταν ο θάνατος 13 ατόμων και η καταστροφή του γειτονικού Η/Σ Βασιλικού ο οποίος 

υπέστη μεγάλες ζημιές.  

     Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές βλάβες και στον εξοπλισμό. Η συνολική 

παραγωγική ικανότητα ύψους 795 MW του Σταθμού τέθηκε εκτός λειτουργίας. 

Καταστρεπτική βλάβη υπήρξε στις μονάδες παραγωγής ατμοστροβίλων 

εγκατεστημένης ικανότητας 130 MW, στις εγκαταστάσεις συνδυασμένου κύκλου με 

2 αεριοστρόβιλους και ένα ατμοστρόβιλο συνολικής ικανότητας 370 MW και βλάβη 

στον αεριοστρόβιλο ικανότητας 37.5 MW. Από την πρώτη στιγμή η Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) είχε αναλάβει για την καλύτερη διαχείριση της 

ενεργειακής κρίσης. 

Στις πιο κάτω εικόνες φαίνεται η καταστροφή που προκλήθηκε στον Η/Σ Βασιλικού.  
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     Μια τεράστια προσπάθεια ξεκίνησε για την εξασφάλιση νέας δυναμικότητας 

παραγωγής και λήφθηκε μια σειρά αποφάσεων και ενεργειών με σκοπό την 

εγκατάσταση προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για το σκοπό 

αυτό η ΑΗΚ συνεργάστηκε στενά με τους ιδιοκτήτες των γεννητριών προσφέροντας 

τεχνική υποστήριξη και προγραμματισμό.  

     Η αρχική εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης του Η/Σ από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας που απάρτιζαν 15 εμπειρογνώμονες από 8 χώρες 

και κατέληξαν σε τρία σενάρια με το αισιόδοξο να φτάνει τα 330 εκ. ευρώ, το μεσαίο 

400 εκ. ευρώ και το απαισιόδοξο 700 εκ. ευρώ. Ωστόσο, με βάση τις πιο πλήρεις 

εκτιμήσεις ζημιών που είναι σήμερα διαθέσιμες το συνολικό κόστος εκτιμάται 220 

εκ. ευρώ αλλά αυτή η εκτίμηση δεν είναι η τελική καθώς συνεχίζονται οι λεπτομερείς 

εκτιμήσεις των ζημιών.  

     Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης όρισε η ΑΗΚ σε διάφορους παράγοντες ούτως 

ώστε την καλύτερη διεκπεραίωση της επιδιόρθωσης του Σταθμού εντός κάποιων 

χρονικών πλαισίων.  

     Σύμφωνα με την έρευνα ''Έκρηξη στο Μαρί-Κόστος και συμπεράσματα 

πολιτικής'', οι τομείς της οικονομίας επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Εκτιμάται ότι η 

μείωση ποσότητας του ηλεκτρισμού που πρόεκυψε από την έκρηξη θα επιφέρει στο 

ΑΕΠ μείωση περίπου 2.4% σε ετήσια βάση που αντιστοιχεί σε περίπου 1400 ευρώ 

μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών.    

 

Στον πιο πάνω πίνακα φαίνεται ο επηρεασμός του κύκλου εργασιών διαφόρων 

επιχειρήσεων από την έκρηξη και συγκριτικά με τον Ιούνιο, 43% των επιχειρήσεων 
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δήλωσαν ότι μειώθηκε ο κύκλος εργασιών τους, με το λιανικό εμπόριο και τη  

μεταποίηση να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά. 

     Η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης πρέπει να γίνει σωστά, τόσο στον τεχνικό 

τομέα όσο και στον οικονομικό στα πλαίσια πάντοτε του Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το 2014.  
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Κεφάλαιο 17. Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρο 

17.1 Εισαγωγή 

 Τις τελευταίες δεκαετίες η Κύπρος έχει βιώσει μεγάλες αλλαγές και κυρίως 

έντονη οικονομική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού 

πριν από την οικονομική κρίση. Για τους Κύπριους πολίτες όμως, η εξοικονόμηση 

ενέργειας δεν αποτελούσε προτεραιότητα και αυτό επέφερε αλόγιστη χρήση της 

ενέργειας. Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, αυξήθηκε κατά 35% μέσα σε 12 

χρόνια (1995-2007). Ακόμα, μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε και στην κατανάλωση 

της τελικής ενέργειας 33%. Σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό παρατηρείται αύξηση στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο.  

 Μπορεί η Κύπρος να έχει τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας, τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρήθηκε μεγαλύτερη από τον μέσο όρο 

ενεργειακή ένταση. Ο δείκτης αυτός εκφράζεται από την κατανάλωση ενέργειας ανά 

μονάδα ακάθαρτου εγχώριου προϊόντος, δείχνοντας περίπου την ενεργειακή 

αποδοτικότητα της κάθε χώρας. Την τελευταία δεκαπενταετία, μειώνεται ο δείκτης 

αυτός, ο ρυθμός όμως της μείωσης αυτής είναι παρόμοιος με το ρυθμό της υπόλοιπης 

Ευρώπης.    

Ενεργειακή Ένταση (Eurostat) 
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 Η ηλιακή ακτινοβολία που υπάρχει στο νησί είναι άφθονη, το δυναμικό όμως 

για αιολική ενέργεια και βιομάζα, τα αποθέματα για παραγωγή είναι ελάχιστα. Στην 

ουσία η Κύπρος βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η 

παραγωγή ενέργειας αποτελείται κατά 90% από τα πετρελαϊκά προϊόντα ενώ το 

υπόλοιπο από άνθρακα και ΑΠΕ. Σε μια παρουσίαση του πρώην διευθυντή της 

υπηρεσίας ενέργειας κ. Κασίνη (2011) αναφέρει ότι το ποσοστό των πετρελαϊκών 

προϊόντων που καταναλώνεται φθάνει το 95.7% ενώ οι ΑΠΕ το 3.7% και τα στερεά 

καύσιμα 0.7%.  

Ενεργειακή Εξάρτηση (Eurostat) 

 

 Η Κύπρος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές μορφές αδιάκοπης 

παραγωγής ενέργειας. Οι ΑΠΕ μπορούν να εκμεταλλευτούν αλλά μόνο κατά τη 

διάρκεια της μέρας όπως για παράδειγμα τα ηλιακά συστήματα που υπάρχουν και 

μόνο όταν έχει αρκετό άνεμο π.χ. τα αιολικά πάρκα. Η ζήτηση ενέργειας στην Κύπρο 

δεν είναι αρκετή έτσι ώστε να κατασκευαστεί πυρηνικός σταθμός παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ούτε υπάρχει στους ποταμούς συνεχή ροή για να 

χρησιμοποιηθεί η υδροηλεκτρική ενέργεια.  

 Ενεργειακοί στόχοι για την ΕΕ και την Κύπρο 

 Με τη συνθήκη της Λισαβόνας θεσμοθετήθηκαν οι στόχοι ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2020 

που συμπεριλαμβάνουν την εξασφάλιση μιας αποδοτικής ενεργειακής αγοράς, την 

εξασφάλιση προσφοράς ενέργειας μέσα στην Ένωση, την προώθηση ενεργειακά 
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αποδοτικών τεχνολογιών, την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

τέλος την ανάπτυξη διασυνδέσεων των συστημάτων όλων ων χωρών. Για την 

επίτευξη των στόχων αυτών ισχύουν κάποιες νομοθεσίες. 

I. Το άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς ως προς το φυσικό αέριο και τον 

ηλεκτρισμό με την εγκαθίδρυση περισσότερων εταιριών και άνοιγμα των 

διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών. 

II. Οδηγία προώθησης των ΑΠΕ για την επίτευξη του στόχου συμμετοχής των 

ΑΠΕ κατά 20% στην κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020 και υποχρεωτικός 

στόχος για 10% χρήση ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών. 

III. Οδηγία προώθησης εξοικονόμησης ενέργειας για την εφαρμογή εθνικών 

πλάνων για εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 1% το έτος.  

IV. Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων με στόχο την σχεδόν μηδενική 

κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια μέχρι το 2020 καθώς και την ενεργειακή 

ετικέτα σε όλες τις οικιακές συσκευές. 

V. Άλλες οδηγίες για την αύξηση της απόδοσης και της εξασφάλισης υγιούς 

ανταγωνισμού για ασφαλή αγορά. 

Επίσης,  οι  εθνικοί  ενδεικτικοί  ενεργειακοί  στόχοι  που  διαμορφώθηκαν  και  σε  

σχέση  με  την μείωση των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι:  

Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας:  

 Αύξηση  της  συνεισφοράς  των  ΑΠΕ  από  το 4,7% (2006)  στο 9%  της  

συνολικής κατανάλωσης  μέχρι  το 2010.  Με  βάση  των  νέων  μεθόδων  

υπολογισμού  της συνεισφοράς  των  ΑΠΕ  στο  ενεργειακό  ισοζύγιο,  το  ποσοστό  

του  2005  έχει επαναϋπολογιστεί  στο  2,08%  αντί  4,5%.  Ο  ενδεικτικό  στόχος  

του  9%  θα αναθεωρηθεί ανάλογα.  

 Αύξηση  του  ηλεκτρισμού  από  ΑΠΕ  στο  6%  της  συνολικής 

κατανάλωσης ηλεκτρισμού μέχρι το 2010. Η κατανομή της παραγωγής ηλεκτρισμού 

από ΑΠΕ αναμένεται να προέλθει κυρίως από την αιολική ενέργεια (4,59%) και βιομ

άζα (1,18%).  

 Μείωση κατά 1% ετήσια της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας μέσω μέτρων εξοικο

νόμησης ενέργειας (έτος αναφοράς το 2006).  
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 Επίτευξη  του  στόχου  για  χρήση  10%  βιοκαυσίμων  στις  μεταφορές  μέχρι  το 

2020.   

 

Προβλεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ για το 2020 (ΡΑΕΚ) 

 

 

 Το μεγαλύτερο μέτρο προς την κατεύθυνση για την επίτευξη των στόχων είναι το 

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Οι περισσότερες εκπομπές θερμοκηπιακών 

αερίων προέρχονται από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη. Κάθε 

βιομηχανία μπορεί να έχει κάθε χρόνο συγκεκριμένο αριθμό εκπομπών που καθορίζεται 

ένα χρόνο πριν. Όταν οι βιομηχανίες εκπέμπουν περισσότερους ρύπους από το 

επιτρεπόμενο όριο, οφείλουν να αγοράσουν τα δικαιώματα σε μια αγορά εκπομπών 

άνθρακα. Αυτό το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί το 2005 και τα αρχικά δικαιώματα 

χαρίζονταν στις βιομηχανίες. Από το 2013 όμως τα δικαιώματα αγοράζονται εξ' αρχής.   

 Η εκμετάλλευση των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Αιολικής Ενέργειας (European Wind Energy 

Association), το 1995 για την παραγωγή ηλεκτρισμού οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ 

προσέφεραν μόνο 14% (1.3GW) ενώ το 2010 έφτασαν στο 63% (17.3GW). Μπορεί το 
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2010 να εγκαταστάθηκαν 22.7GW ηλεκτρικής παραγωγής αλλά το φυσικό αέριο είχε την 

πρωτιά με πολλές νέες εγκαταστάσεις, που μπορεί να μην είναι η ''καλύτερη'' 

περιβαλλοντική λύση, έχει όμως καλό βαθμό απόδοσης και χαμηλές εκπομπές ρύπων από 

τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα.  

 

 

 

17.2 Τομέας Πετρελαιοειδών στην Κύπρο 

 Η Κύπρος εξαρτάται πάρα πολύ από τις εισαγωγές πετρελαίου. Τα προϊόντα 

πετρελαίου που καταναλώνονται στην Κύπρο εισάγονται από τις εμπορικές επιχειρήσεις 

πετρελαίου, την ΑΗΚ και δύο επιχειρήσεις τσιμέντου. Οι Συρία και η Ρωσία είναι οι 

σημαντικότεροι προμηθευτές.  

 Το ποσοστό των πετρελαιοειδών στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι πολύ υψηλό και αυτό 

οφείλεται στη μεγάλη χρήση τους στις μεταφορές αλλά και στο γεγονός ότι το σύστημα 

ηλεκτροπαραγωγής έχει σαν κύριο καύσιμο τα πετρελαϊκά προϊόντα (μαζούτ, ντίζελ). 
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 Οι διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου είναι περιορισμένοι σε αριθμό, γεγονός 

που την καθιστά ενεργειακά εξαρτημένη. Αυτό σημαίνει πως απαιτείται εισαγωγή 

μεγάλων ποσοτήτων πρωτογενούς ενέργειας, με κυριότερες αυτές των πετρελαϊκών 

προϊόντων, με αποτέλεσμα το μεγάλο οικονομικό κόστος για το κράτος.  

  Σε ένα άρθρο του κ. Πηλαβάκη (2009), παρουσιάζονται στοιχεία για το 2003 που 

δείχνουν ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις πετρελαίου εισήγαγαν 1.78 εκατομμύρια τόνους 

ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) πετρελαιοειδή, η ΑΗΚ 823,000 ΤΙΠ αργό πετρέλαιο και οι 

τσιμεντοβιομηχανίες 118,000 ΤΙΠ στερεά καύσιμα. Το συνολικό κόστος αυτών των 

εισαγωγών για το 2003 ήταν 277,544,485.88 € δηλαδή το 11% των συνολικών 

εισαγωγών. 

 Οι συνολικές πωλήσεις των προϊόντων πετρελαίου κατά τη διάρκεια του 2003 ήταν 

περίπου 1.48 εκατομμύρια ΤΙΠ (208.000 ΤΙΠ ήταν αργό πετρέλαιο). Οι εταιρίες 

πετρελαίου εμπορεύονται τα πετρελαιοειδή σε λιανικό και σε χονδρικό εμπόριο. Στο 

λιανικό εμπόριο το 70% πραγματοποιείται από τα 254 πρατήρια βενζίνης-πετρελαίου, 

ενώ το υπόλοιπο 30% από τις εταιρίες πετρελαίου, με τις άμεσες παραδόσεις τους στους 

μεγάλους καταναλωτές. Υπάρχουν και εταιρίες που προμηθεύουν σημαντικές ποσότητες 

πετρελαίου για τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.  

 Η υπηρεσία ενέργειας που βρίσκεται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού είναι αρμόδια για εναρμόνιση της ενεργειακής νομοθεσίας της Κύπρου με 

αυτήν της ΕΕ. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η υπηρεσία συλλέγει σε εβδομαδιαία 

βάση τις τιμές λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών και διαβιβάζει τις πληροφορίες 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τις δημοσιεύει στο εβδομαδιαίο ''Oil Bulletin''. 

 Τα κομμάτια του πάζλ της ενέργειας στην Κύπρο συνθέτουν οι εταιρείες Petrolina 

(Holdings) Ltd, ExxonMobil Cyprus Ltd, EKO Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου, Lukoil 

Cyprus Ltd, Staroil, Total Plus και VTT Vasiliko Ltd. Οι εταιρίες Synergaz και Intergaz 

ασχολούνται αποκλειστικά με την εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή υγραερίου (LPG), 

ενώ οι εταιρίες Ajax και Island Oil δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα εμπορίας 

καυσίμων πλοίων. Κύριος τομέας δραστηριοποίησης των εταιριών BP East 

Mediterranean και PPT Aviation είναι η διάθεση και εμπορία καυσίμου στις 

αερομεταφορές (Jet Al).  
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 Σημαντικής σημασίας για την εξέλιξη του κλάδου των πετρελαιοειδών στην κυπριακή 

αγορά, αποτέλεσε η απόφαση της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να 

τερματίσει τη λειτουργία του Κυπριακού Διυλιστηρίου Πετρελαίου στη Λάρνακα στα 

τέλη Απριλίου 2004. Η υπάρχουσα εκεί υποδομή μετατράπηκε σε χώρους αποθήκευσης 

λειτουργικών και εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών (Κυπριακή Εταιρία Αποθήκευσης 

Πετρελαιοειδών (Κ.Ετ.Α.Π) με συνολική έκταση 181.000 m
3
). 

  Βάσει της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία 

είναι υποχρεωμένη, από την 1η Ιανουαρίου 2008 να διατηρεί αποθέματα πετρελαιοειδών 

που ισοδυναμούν με 90 ημέρες μέσης εσωτερικής κατανάλωσης και αφορούν τις εξής 

κατηγορίες καυσίμων:  

 Κατηγορία 1: Βενζίνη 

 Κατηγορία 2: Ντίζελ, Κηροζίνη, Καύσιμο Αεριοπροωθουμένων 

 Κατηγορία 3: Μαζούτ  

 Έτσι ιδρύθηκε ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 

(ΚΟΔΑΠ) το 2003, με σκοπό τη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων 

αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.  

 

Εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου στην Κύπρο-Υπηρεσία Ενέργειας Κύπρου 

 Σύμφωνα με την ΥΣΤΑΤ οι εισαγωγές ενεργειακών πόρων κατά τη διάρκεια του 

έτους 2010 κόστισαν 1.27 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 

19,7% του κόστους για το σύνολο των εισαγωγών της Κύπρου, που αποτελεί το 7,3% του 
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συνολικού ΑΕΠ. Από το 2010 μέχρι το 2012 που έχουμε στοιχεία από την ΥΣΤΑΤ οι 

εισαγωγές πετρελαίου αυξάνονται συνέχεια. Το κόστος αυτό των εισαγωγών 

πετρελαιοειδών για τα έτη 1960 – 2012 εμφανίζεται γραφικά στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

  Έρευνες έδειξαν πως, από το 1997 έως και το 2007, γίνεται κατανάλωση της 

ενέργειας με πιο αποδοτικούς τρόπους από ότι παλαιότερα. Αυτό σημαίνει πως, η 

ενεργειακή ένταση της Εθνικής Οικονομίας, που είναι η απαιτούμενη ενέργεια για 

την παραγωγή μιας μονάδας ΑΕΠ η οποία μεταφράζεται ως ο λόγος της συνολικής 

διάθεσης ενέργειας προς το ΑΕΠ, μειώθηκε κατά 10,8%. Σε σχέση και με τις χώρες 

που εντάχθηκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος έχει μια διαφορά της 

τάξης του 25% από το μέσο όρο ενεργειακής έντασής τους, παρά το γεγονός της 

δωδέκατης θέσης που κατέχει. 

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

μέσο ετήσιο ρυθμό 2.2% και η κατανάλωση ηλεκτρισμού αυξήθηκε με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 6.8%. Ακόμα, το κόστος εισαγωγών ενέργειας για το 2009 ήταν 970 

εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 17.2% των συνολικών εισαγωγών της χώρας. Η τελική 

κατανάλωση ενέργειας ήταν 1.92 εκατ. ΤΙΠ που σε σχέση με το 2000 είχε αύξηση 

κατά 9%. Αύξηση υπήρξε και στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

0,0 

200,0 

400,0 

600,0 

800,0 

1.000,0 

1.200,0 

1.400,0 

1.600,0 

1.800,0 

Εισαγωγές προιόντων πετρελαίου 1960-
2012 (εκατ. Ευρώ) 



164 

 

56% σε σχέση με το 2000. Στον κλάδο των μεταφορών είχαμε ζήτηση ενέργειας 73% 

και 26.7% στις αερομεταφορές. 

  Έως το 2010 η κατανάλωση πετρελαιοειδών της Κύπρου ανήλθε στα 1,38 

εκατομμύρια ΤΙΠ. Ποσοστιαία αυτό μεταφράζεται ως 72,2%, εμφανίζοντας, έτσι, μια 

μείωση συσχετιζόμενη με το έτος του 2000 που βρισκόταν στο 79,9%. Η κυριότερη 

κατανάλωση εντοπίζεται στις μεταφορές, όπου χρησιμοποιήθηκαν 1,03 εκατομμύρια 

ΤΙΠ που αντιστοιχεί στο 74,6% της συνολικής κατανάλωσης. Επίσης, 191.000 ΤΙΠ 

καταναλώθηκαν στους τομείς των υπηρεσιών, της γεωργίας και των οικιακών 

χρήσεων, ποσό που αντιστοιχεί στο 13,9% της συνολικής κατανάλωσης. Τέλος, το 

11,5% καταναλώθηκε από τον τομέα της βιομηχανίας, δηλαδή 158.000 ΤΙΠ.  Το 

ποσοστό 74,5% της τελικής συνολικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών του έτους 2010 

για τις μεταφορές αφορά συγκεκριμένα τις οδικές μεταφορές κι αντιστοιχεί σε 

766.000 ΤΙΠ.  

 

Υπηρεσία Ενέργειας Κύπρου 

 Τόσο η τσιμεντοβιομηχανία της Κύπρου όσο και η διεθνής χρησιμοποιεί 

στερεά καύσιμα για την παραγωγή ενέργεια παρά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

αερίων που δημιουργούνται από την καύση τους και ο λόγος είναι η ανταγωνιστική 

τιμή τους. Έτσι, το 2010 η Κυπριακή βιομηχανία τσιμέντου κατανάλωσε 19.200 ΤΙΠ, 

ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής καταναλωθείσας ενέργειας, ποσοστό που 

παρουσιάζει πτώση σε σχέση με το 2000 όπου βρισκόταν στο 2,1%. 

 Η συνεισφορά των ΑΠΕ το έτος 2010 ανήλθε στους 102.000 ΤΙΠ, δηλαδή 

ποσοστό της τάξης του 5,3%. Από αυτούς καταναλώθηκαν 19.100 ΤΙΠ θερμικής 
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ενέργειας από βιομάζα, από τους οποίους το 49,6% αντιστοιχεί στη βιομηχανία, το 

39,6% σε υπηρεσίες και οικιακή χρήση και το 10,8% στη γεωργία. Επίσης, 61.000 

ΤΙΠ καταναλώθηκαν από ηλιακά θερμικά συστήματα για την παραγωγή θερμού 

νερού, από τους οποίους το 85% αντιστοιχεί σε οικιακή χρήση και 15% σε υπηρεσίες. 

Ακόμη, 6.200 ΤΙΠ αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ, 

ενώ 700 ΤΙΠ αντιστοιχούν στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας από γεωθερμία 

χαμηλής ενθαλπίας. Τέλος, 15.000 ΤΙΠ βιοκαυσίμων χρησιμοποιήθηκαν για τις 

μεταφορές, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,96% του ενεργειακού περιεχομένου των 

καυσίμων που καταναλώθηκαν για οδικές μεταφορές. 

 Η κατανάλωση ηλεκτρισμού που παρήχθη τόσο από συμβατικά καύσιμα όσο 

και από ΑΠΕ στο έτος 2010 ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης του 21,8%, δηλαδή 

416.000 ΤΙΠ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 60,9% σε σχέση με εκείνη του 

έτους 2000. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής οφείλεται σε εμπορικές καθώς 

και οικιακές χρήσεις, τομείς για τους οποίους το 2010 η κατανάλωση έφτασε τις 

2.079GWh και 1.749GWh αντίστοιχα. Σε ποσοστά η αύξηση αυτή είναι της τάξης 

63,9% και 65,8% για κάθε τομέα σε σχέση με το 2000. Αύξηση παρουσίασε, επίσης, 

ο τομέας της βιομηχανίας στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 

860GWh, σε σχέση με τις 594GWh του 2000, γεγονός που μεταφράζεται σε διαφορά 

44,8%. 

 Η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρο το έτος 2010 έφτασε τα 

2,77 εκατομμύρια ΤΙΠ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 16,4% σχετικά με το 2000 όπου η 

ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση έφτασε τα 2,38 εκατομμύρια ΤΙΠ, παρουσιάζοντας 

ένα ποσοστό μέσης ετήσιας αύξησης της τάξης του 1,6%.  

 Ως επί το πλείστον προτιμήθηκαν τα προϊόντα πετρελαίου με το ποσό των 

2,65 εκατομμυρίων ΤΙΠ, δηλαδή 95,6% σε ποσοστό, με δεύτερη να έρχεται η ηλιακή 

ενέργεια με τις υπόλοιπες ΑΠΕ με το ποσό των 102.000 ΤΙΠ, δηλαδή 3,7%. Τέλος, τα 

στερεά καύσιμα με κυριότερη μορφή εκείνου του κάρβουνου απέσπασαν το ποσό των 

19.200 ΤΙΠ, δηλαδή το μικρότερο ποσοστό της τάξης του 0,7%. Γενικότερα, τα 

ορυκτά καύσιμα αποτελούν την κυριότερη πηγή ενέργειας, αφού καλύπτουν το 

96,5% της πρωτογενούς ενέργειας, στη διάρκεια των ετών 2000 – 2010. 

 Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας δεκαετίας, η κατανάλωση ενέργειας 

της Κύπρου αυξήθηκε κατά 17%, γεγονός που οφείλεται, αρχικά, στην οικονομική 
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ανάπτυξή της, με 1,63 εκατομμύρια ΤΙΠ το 2000 και 1,91 εκατομμύρια ΤΙΠ το 2010. 

Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση της τελικής κατανάλωσης των προϊόντων πετρελαίου 

κατά 6,2%, αφού το 2000 καταναλώθηκαν 1,29 εκατομμύρια ΤΙΠ και το 2010 1,38 

εκατομμύρια ΤΙΠ. Επίσης, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αρκετά μεγάλη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από συμβατικά καύσιμα κατά 

59,1%, αφού το 2000 καταναλώθηκαν 258.000 ΤΙΠ σε αντίθεση με το 2010 που 

καταναλώθηκαν 410.000 ΤΙΠ. 

 

Ενεργειακό μίγμα - Τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2000 (Υπηρεσία Ενέργειας) 
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Ενεργειακό μίγμα - Τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2009 (Υπηρεσία Ενέργειας) 

 

 

Ενεργειακό μίγμα - Τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2010 (Υπηρεσία Ενέργειας) 

 

 Ο τομέας των μεταφορών είναι εκείνος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

ζήτηση ενέργειας με 1,04 εκατομμύρια ΤΙΠ, που αντιστοιχεί σε ποσοστά 73,8% στις 

οδικές μεταφορές και 26,2% στις αερομεταφορές. Στον τομέα αυτό εμφανίστηκε 

αύξηση της τάξης του 22,5% σε σχέση με το 2000, η οποία αναπτυσσόταν ετησίως 

κατά 2,25% κατά μέσο όρο. Στις οικιακές χρήσεις, τις υπηρεσίες και τη γεωργία το 

συνολικό ποσοστό ζήτησης αντιστοιχεί σε 31,7% για το 2010, σε αντίθεση με το 

21,1% για το 2000, παρουσιάζοντας ποσοστό 7,6% στη μέση ετήσια αύξηση. Τέλος, 

η βιομηχανία παρουσίασε μείωση από 26,8% σε 13,7% από το 2000 μέχρι το 2010 

αντίστοιχα. 
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Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα για το 2000 (Υπηρεσία Ενέργειας) 

 

 

Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα για το 2009  (Υπηρεσία Ενέργειας) 
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Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα για το 2010  (Υπηρεσία Ενέργειας) 

 

 Η οικιακή χρήση παρουσιάζει μικρότερη ενεργειακή ένταση σε σχέση με τον 

Ευρωπαϊκό μέσο όρο, λόγω του ηπίου κλίματος της Κύπρου. Όμως, λόγω βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με αύξηση των εισοδημάτων, καθώς και την 

αύξηση του φορτίου κλιματιστικών μονάδων, η ενεργειακή ένταση της οικιακής 

χρήσης προβλέπεται να αυξηθεί. Βέβαια, με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2004, βρίσκονται σε εφαρμογή μέτρα και πολιτικές που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τόσο των κτιρίων όσο και των οικιακών 

συσκευών.  
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 Τέλος, ο τομέας των μεταφορών παρουσιάζει μία από τις μεγαλύτερες 

ενεργειακές εντάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλεται στα μεγάλα ποσοστά 

οδικών μεταφορών. Όμως, ο τομέας αυτός παρουσιάζει αρκετά μεγάλη βελτίωση. 

Παρά το γεγονός της, σε μεγάλο βαθμό, ανεπάρκειας των δημοσίων συγκοινωνιών 

της Κύπρου, η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά με την εισαγωγή και χρήση οχημάτων 

μικρότερων και πιο αποδοτικών. Έτσι, ο τομέας των μεταφορών συγκαταλέγεται 

στην ίδια ομάδα με την ηλεκτροπαραγωγή και τα κτίρια ως ένας τομέας με υψηλά 

επίπεδα δυνατότητας βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

 Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας, το 2012 τα πετρελαιοειδή 

συνεισέφεραν 95.2% στην πρωτογενή κατανάλωση και 72.8% στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια για ένταξη 

των ΑΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, καθώς και μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας για να καταφέρουν την απεξάρτηση της οικονομίας από το 

πετρέλαιο. 
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17.3 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

  Η Κύπρος είναι δεσμευμένη να μειώσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ορυκτά καύσιμα. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί με την εξοικονόμηση ενέργειας 

χρησιμοποιώντας ΑΠΕ. Οι κυριότερες αξιοποιήσιμες μορφές ΑΠΕ στην Κύπρο είναι 

η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα και η γεωθερμία.  

 Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κύπρο ετοιμάστηκε 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και προβλέπει αύξηση του 

ποσοστού τους στην τελική εγχώρια κατανάλωση ενέργειας ως εξής:  

 2011-2012:  4.12% 

 2013-2014:  5.97% 

 2015-2016:  7.45% 

 2017-2018:  9.47% 

 2019-2020:  13% 

 Μέχρι το 2020 αναμένεται να εγκατασταθούν στην Κύπρο συστήματα 

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας 584 MW, τα οποία θα 

περιλαμβάνουν: Αιολικά πάρκα 300 MW, εμπορικά φωτοβολταικά 192 MW, μονάδες 

βιομάζας-βιοαερίου 17 MW και ηλιοθερμικό σταθμό 75 MW.  

 

Ενδεικτικοί και Υποχρεωτικοί Στόχοι για τις ΑΠΕ(Κασίνης 2009) 
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 Το 2012 το ποσοστό συνεισφοράς των ΑΠΕ στην τελική ακαθάριστη 

κατανάλωση ενέργειας ανήλθε στο  7.7% ενώ το 2013 η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 

αυξήθηκε κατά περίπου 28% σε σχέση με το 2012.  

 

 Η Κύπρος την περίοδο 2014-2020, υποχρεούται να λάβει νέα μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας, όπως για παράδειγμα την ενεργειακή αναβάθμιση 3% 

ετησίως του εμβαδού των χρησιμοποιούμενων ιδιόκτητων δημοσίων κτιρίων, την 

προώθηση της υλοποίησης έργων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 

υψηλής απόδοσης, τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, την παροχή ενεργειακών 

υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη διείσδυση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 

ενέργειας στο κτιριακό απόθεμα κλπ.  

 Η προώθηση επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων 

αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης αφού τα κτίρια ευθύνονται για το περίπου 

30% της κατανάλωσης ενέργειας. Λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη συνεισφορά των 

κτιρίων στην κατανάλωση ενέργειας, υπάρχουν και πολλές πιθανότητες εξέλιξης και 

εξοικονόμησης ενέργειας από τον τομέα αυτό. 

  Ο στόχος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας το 2012 ήταν 1.58% ενώ η 

πραγματική εξοικονόμηση σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς ανήλθε σε 12.34%. 

Πέραν των μέτρων εξοικονόμησης που λήφθηκαν, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 

επηρεάστηκε σημαντικά η ενεργειακή κατανάλωση το 2012.  

 Μπορεί το κόστος για αξιοποίηση κυρίως της ηλιακής ενέργειας να είναι 

μεγάλο, στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, αλλά οι δυνατότητες χρήσης 

ΑΠΕ μπορεί να είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για να ωθήσει τους γεωργούς να 

τις εκμεταλλευτούν. Κυρίως θα χρησιμοποιηθούν φωτοβολταικά πλαίσια στην 

κτηνοτροφία και την γεωργία αλλά υπάρχει και η πιθανότητα δράσεων που αφορούν 

βιομάζα και βιοενέργεια.  

 Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε ο εντοπισμός υδρογονανθράκων στην 

Αποκλειστική Ζώνη της Κύπρου (ΑΟΖ) μετά από τις έρευνας που διεξήχθηκαν. Με 

την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα του νησιού αναμένεται η 

εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  
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 Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην χρήση των ΑΠΕ στην Κύπρο και 

όπως φαίνεται θα συνεχιστεί για καιρό, γιατί το νησί διαθέτει προοπτικές για 

περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΠΕ και ειδικότερα της ηλιακής ενέργειας και του 

σημαντικού ηλιακού δυναμικού που διαθέτει η χώρα. 

 Η Υπηρεσία Ενέργειας για να προσελκύσει νέους επενδυτές για δημιουργία 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το 2011 ενέκρινε Σχέδιο 

Παροχής Χορηγιών το οποίο αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις στον 

τομέα των ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Το ύψος των χορηγιών κυμαίνεται από 

30-55% ανάλογα με την κατηγορία, δηλαδή: (α) Ηλιακά συστήματα, (β) 

Φωτοβολταικά συστήματα, (γ) Αιολικά συστήματα, (δ) Βιομάζα, Βιοαέριο, (ε) 

Αντλίες Θερμότητας, (στ) Ηλιοθερμικά συστήματα. Οι βασικές κατηγορίες 

εξοικονόμησης ενέργειας είναι: (α) Σε επιχειρήσεις, (β) Οικιστικός τομέας-

Θερμομόνωση κτιρίων και (γ) Μεταφορές.  
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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 

 Φωτοβολταικά 13,4 MW 

 Αιολικά 146,7 MW 
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Συγκριτικά στοιχεία παραγωγής από ΑΠΕ για την περίοδο 2009-2011 

 

 

 Στην παρούσα κατάσταση η Κυπριακή Δημοκρατία και οι αρμόδιοι φορείς 

δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην αιολική ενέργεια ενθαρρύνοντας επενδυτές για 

δημιουργία αιολικών πάρκων. Όσον αφορά τη χρήση  φωτοβολταικών συστημάτων 

ακόμα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ενώ η χρήση της ηλιακής ενέργειας γίνεται έντονα 

με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες για παραγωγή ζεστού νερού. Οικονομικά κίνητρα 

από το κράτος παρέχονται και για χρήση βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

 

Αιολική Ενέργεια 

 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την 

εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ήπια μορφή 

ενέργειας και περιλαμβάνεται στις 'καθαρές' πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι 

πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αιολική ενέργεια 

αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το 

''καύσιμο'' είναι άφθονο και δωρεάν. 
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 Τα τελευταία χρόνια, η ηλεκτροπαραγωγή από την χρήση αιολικής ενέργειας 

παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως σε σχέση με τις άλλες ΑΠΕ. Οι 

ανεμογεννήτριες (Α/Γ) είναι τα συστήματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας 

όπου το 2020 αναμένεται η ισχύς τους να φτάσει τα 20 MW, αφού τώρα είναι στα 10 

MW και το 1980 ήταν στα 20-25 KW. Το παγκόσμιο εγκατεστημένο δυναμικό 

αιολικής ενέργειας το 1998 ήταν στα 10,000 MW και το 2012 είχε ήδη φθάσει τα 

254,000 MW. Το νούμερο αυτό αναμένεται να ανέβει κατά 26.3% τα επόμενα 5 

χρόνια.  

 Μπορεί στην Κύπρο το αιολικό δυναμικό να μην είναι ιδιαίτερα υψηλό, 

υπάρχουν όμως περιοχές στις οποίες η μέση ένταση του ανέμου, δηλαδή με ταχύτητα 

6-7m/s, να είναι ικανοποιητική για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Η ΕΕ έχει θέσει 

δεσμευτικούς στόχους στις χώρες μέλη της το 2003 και από τότε ξεκίνησαν 

προσπάθειες για προώθηση της τεχνολογίας αυτής. Η αιολική ενέργεια αναμένεται να 

συνεισφέρει για ηλεκτροπαραγωγή το μεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες ΑΠΕ.  
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Χάρτης αιολικού δυναμικού στην Κύπρο 

 Το 2009 υπογράφηκε σύμβαση επιδότησης της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από το πρώτο αιολικό πάρκο δυναμικότητας 82MW (Ορείτες). Το 2011 

τέθηκε σε λειτουργία το δεύτερο αιολικό πάρκο 20 MW και σε δοκιμαστική 

λειτουργία το τρίτο 31.5 MW στην επαρχία Λάρνακας, αυξάνοντας τη συνολική 

εγκατεστημένη ισχύ από 82 MW που ήταν το 2010 σε 133.5 MW. Η συνεισφορά της 

αιολικής ηλεκτροπαραγωγής στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε 

το 3.3% το 2011, περίοδο κατά την οποία λειτουργούσαν και τα τρία αιολικά πάρκα, 

''Ορείτες'', ''Αγία Άννα'' και ''Αλέξιγρος''.  
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 Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν κατασκευαστικά έργα για άλλα τέσσερα αιολικά 

πάρκα, τρία στην Λάρνακα και ένα στην Λευκωσία. Τα δύο από αυτά στην Λάρνακα 

ολοκληρώθηκαν με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 51.5 MW και τέθηκαν σε 

δοκιμαστική λειτουργία. Η λειτουργία των άλλων δύο πάρκων συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύς 13.2 MW έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2012. Έτσι είχαμε 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ σταθμών παραγωγής με χρήση αιολικού δυναμικού 

συνδεδεμένη με το δίκτυο κατά το 2011 σε 133.5 MW με την ετήσια παραγωγή 

ηλεκτρισμού να έχει ανέλθει σε 114.200 MWh έναντι 33.300 MWh κατά το 2010 

(αύξηση 343%).  

 Συνολικά, η εγκατεστημένη αιολική ισχύς στο νησί ανέρχεται στα 133.5 MW, 

αυτό όμως προκαλεί κάποια προβλήματα στο σύστημα μεταφοράς και έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα ισχύος. Ακόμα, η διακύμανση της παραγωγής, ο ρυθμός 

μεταβολής της παραγόμενης ενεργού ισχύος και η διαχείριση της άεργου ισχύος είναι 

κάποια προβλήματα λειτουργικής διαχείρισης που αφορούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της ηλεκτροπαραγωγής των αιολικών πάρκων στο σημείο σύνδεσης. 

Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος, διενεργούνται μετρήσεις ποιότητας ισχύος 

στο σημείο σύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς και εξετάζονται η τάση και ένταση 

του ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργός και άεργος ισχύς, η συχνότητα, η ολική αρμονική 

παραμόρφωση, οι αρμονικές τάσης και έντασης και οι αναλαμπές τάσης. Όλες αυτές 
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οι παράμετροι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια ποιότητας της ηλεκτρικής 

ενέργειας όπως καθορίζονται στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής.  

 Τον Ιούλιο του 2011 δημιουργήθηκε ένα λογισμικό μέσω του οποίου 

ανακτώνται σε καθημερινή βάση και εισάγονται σε κεντρική βάση δεδομένων οι 

διάφορες προβλέψεις ηλεκτροπαραγωγής που υποβάλλονται από τα αιολικά πάρκα. 

Ακόμα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, κάνει προγνώσεις ταχύτητας του 

ανέμου. Έτσι, για ασφαλή λειτουργία του συστήματος ο ΔΣΜ παρακολουθεί και 

παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.  
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Αιολικά Πάρκα 

Περίοδος   

Αριθμός 

Πάρκων 

Εγκατεστημένη 

Ισχύς KW 

Παραγωγή 

kWh 

          

Φεβρουάριος-

Δεκέμβριος 2005    0 0  0  

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2006    0  0  0 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2007    0  0  0 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2008    0  0  0 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2009    0  0  0 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2010   1 82.000 31.370.230 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2011   2 51.500 114.251.094 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2012   2 13.200 185.049.124 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2013   0 0 230.611.330 

Ιανουάριος 2014   0 0 14.436.631 

Φεβρουάριος 2014   0 0 11.665.880 

Μάρτιος 2014   0 0 20.694.318 

Απρίλιος 2014   0 0 15.365.471 

Μάιος 2014   0 0 15.110.516 

Ιανουάριος-Μάιος 2014   0 0 77.272.816 

          

Φεβρουάριος2005-

Μάιος 2014   5 146.700 638.554.594 
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Ηλιακή ενέργεια  

 Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας 

που προέρχονται από τον ήλιο. Τέτοιες είναι το φως, η φωτεινή ενέργεια, η 

θερμότητα καθώς και διάφορες ακτινοβολίες. Στο σύνολο της είναι πρακτικά 

ανεξάντλητη και γι' αυτό δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για την 

εκμετάλλευση της. Όσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, χωρίζεται 

σε τρεις κατηγορίες, τα παθητικά ηλιακά συστήματα, τα ενεργητικά ηλιακά 

συστήματα και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα παθητικά και τα ενεργητικά 

εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που εκπέμπεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ 

τα φωτοβολταϊκά στηρίζονται στη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό 

ρεύμα μέσω φωτοβολταϊκού φαινομένου.  

 Σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η Κύπρος μπορεί εύκολα να 

εκμεταλλευτεί την ηλιακή ενέργεια της. Όλες οι περιοχές της Κύπρου έχουν μεγάλη 

διάρκεια ηλιοφάνειας. Στις πεδινές περιοχές ο μέσος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας για 

ολόκληρο το χρόνο είναι 75% των ωρών που ο ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ηλιοφάνεια είναι κατά μέσο όρο 11.5 ώρες την 

ημέρα και τους μήνες Δεκέμβρη και Γενάρη που έχουν την πιο μεγάλη νέφωση η 

ηλιοφάνεια ελαττώνεται μόνο στις 5.5 ώρες την ημέρα.  

 

Χάρτης ηλιακού δυναμικού στην Κύπρο 



182 

 

 Το 92% των νοικοκυριών και το 53% των ξενοδοχειακών μονάδων στην 

Κύπρο διαθέτουν ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού, αφού αυτή η τεχνολογία των 

ενεργητικών ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ζεστού νερού έχει τεράστια 

εμπορική εφαρμογή τα τελευταία χρόνια στο νησί. Σύμφωνα με στατιστικές, για κάθε 

πέντε κατοίκους αντιστοιχεί ένας ηλιακός θερμοσίφωνας που αυτό αποτελεί 

παγκόσμιο ρεκόρ.  

 

 

Εγκατεστημένη ισχύς ΦΒ Συστημάτων 

 Οι Κύπριοι κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν ηλιακούς θερμοσίφωνες για τη 

θέρμανση ζεστού νερού στα οικιστικά κτήρια. Οι εγκαταστάσεις ηλιακών πλαισίων 

γινόντουσαν με επιχορηγήσεις από τα Σχέδια Χορηγιών του Ειδικού Ταμείου μέχρι 

και το 2009. Στη συνέχεια ακολούθησε μια νομοθετική ρύθμιση για υποχρεωτική 

εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων και η επιχορήγηση αυτή αφαιρέθηκε από τα Σχέδια. 

Αντίθετα με τα ηλιακά συστήματα η χρήση φωτοβολταϊκών στην Κύπρο βρίσκεται 

σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ. 

 Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια πολύ ανεπτυγμένη τεχνολογία ΑΠΕ σε 

όλο τον κόσμο. Σήμερα ο βαθμός απόδοσης τους βρίσκεται στο 13-19% ενώ τα 

πρώτα που σχεδιάστηκαν είχαν πολύ μικρό βαθμό απόδοσης 1-2%. Η τεχνολογία 

αυτή αποτελεί την πιο φιλική τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής για το περιβάλλον και 

εκτός από αυτό οι εγκαταστάσεις τους έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, μέχρι και 30 

χρόνια, ελάχιστη συντήρηση και αξιοπιστία.  
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Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

Περίοδος   

Αριθμός 

Συστημάτων 

Εγκατεστημένη 

Ισχύς KW 

Παραγωγή 

kWh 

          

Φεβρουάριος-Δεκέμβριος 

2005   38 155 65,849 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2006   95 423 322,311 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2007   63 266 932,959 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2008   125 743 1.636.867,00 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2009   148 1,108 2.908.511 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010   123 2,126 4.585.741 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2011   148 3,75 9.155.028 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2012   242 7,045 18.645.006 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2013   728 14,886 43.819.187 

Ιανουάριος 2014   2 98 3.063.066 

Φεβρουάριος 2014   0 0 3.067.589 

Μάρτιος 2014   4 106 4.430.072 

Απρίλιος 2014   4 3,107 5.164.283 

Μάιος 2014   2 14 5.843.090 

Ιανουάριος-Μάιος 2014   12 3,325 21.568.100 

          

Φεβρουάριος2005Μάιος2014   1,722 33,827 103.639.559 
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Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε δημόσια κτήρια, σχολεία και στρατόπεδα 

Περίοδος   

Αριθμός 

Συστημάτων 

Εγκατεστημένη 

Ισχύς KW 

Παραγωγή 

kWh 

          

Φεβρουάριος-Δεκέμβριος 

2005         

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2006         

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2007         

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2008         

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2009         

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2010   55 743 253.704 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2011   2 15 1.076.699 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2012   0 0 1.181.581 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 

2013   0 0 1.171.756 

Ιανουάριος 2014   0 0 97.987 

Φεβρουάριος 2014   0 0 44.313 

Μάρτιος 2014   0 0 138.369 

Απρίλιος 2014   0 0 95.569 

Μάιος 2014   0 0 128.095 

Ιανουάριος-Μάιος 2014   0 0 504.333 

     Φεβρουάριος2005-

Μάιος2014   57 758 4.188.073 
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 Στην Κύπρο οι κυριότεροι λόγοι που δεν χρησιμοποιούνται αρκετά τα 

φωτοβολταϊκά είναι το σχετικά υψηλό κόστος αγοράς τους, η ανάγκη εξασφάλισης 

μεγάλου χώρου εγκατάστασης τους καθώς και η έλλειψη επιδοτήσεων. Παρόλα αυτά, 

η χρήση τους αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση τα επόμενα χρόνια καθώς 

ξεκίνησαν οικονομικά προγράμματα ενίσχυσης τόσο για την αγορά τους όσο και για 

την εγκατάσταση τους. 

 Το 2005 έγινε η πρώτη σύνδεση 

φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο 

και είχε ισχύ 5 KW. Μέχρι τα μέσα του 

2009, υπήρχαν ήδη εγκατεστημένα 

φωτοβολταϊκά στην Κύπρο συνολικής 

ισχύς μεγαλύτερη των 2.2 MW. Μέχρι το 

τέλος τους 2011 είχαν εγκατασταθεί και 

ήταν σε λειτουργία 797 Φ.Σ., ισχύος 150 

KW, 23.2% αύξηση από το 2010, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 9 329,35 KW, 

αύξηση 67.7% αύξηση από το 2010, και συνολική παραγωγή 10 231 727 kWh, 

αύξηση 111.4% από το 2010. Σήμερα υπάρχουν εγκατεστημένα και ενωμένα με το 

δίκτυο της ΑΗΚ, 773 Φ.Σ., από αυτά τα 21 είναι σε φωτοβολταϊκά πάρκα και τα 

υπόλοιπα 752 σε στέγες και οροφές κτιρίων. Μέχρι το τέλος του 2014 αναμένεται να 

λειτουργήσουν και δύο ηλιοθερμικοί σταθμοί συνολικής δυναμικότητας 25 MW.  
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Βιομάζα-Βιοαέριο 

 Η βιομάζα είναι μια πηγή ενέργειας με σημαντικά περιβαλλοντικά αλλά και 

οικονομικά οφέλη και η μεγαλύτερη εκμετάλλευση της αποτελεί στόχο κάθε μέλους 

της ΕΕ. Με τον όρο βιομάζα αναφερόμαστε σε κάθε υλικό φυτικής, ζωικής και 

βιομηχανικής προέλευσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιοκαύσιμο για 

παραγωγή ενέργειας. Κατά συνέπεια, είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας όπου 

εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια και το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας, 

καθώς κατά την καύση της δεν παράγονται έξτρα ρύποι όπως σε αυτές των ορυκτών 

καυσίμων.  

 

 

Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, παράλληλα με τα οφέλη της στο περιβάλλον υπάρχουν 

και οικονομικά οφέλη αφού είναι τοπικό προϊόν και δεν υπόκεινται σε διακυμάνσεις 

της παγκόσμιας αγοράς όπως συμβαίνει με το πετρέλαιο. Επιπλέον αξιοποιείται 

περισσότερο ο αγροτικός τομέας και έτσι τονώνεται το αγροτικό εισόδημα. Γι' αυτούς 

τους λόγους, η ΕΕ εξέδωσε κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ σύμφωνα με την οποία τα 

κράτη μέλη όφειλαν να διασφαλίσουν ως το 2005 ότι τα βιοκαύσιμα θα αποτελούν το 

2% της συνολικής ποσότητας καυσίμων που χρησιμοποιούνται για μεταφορές κάτι 
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που η Κύπρος δεν κατάφερε να πετύχει. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό καθορίστηκε σαν 

στόχος για το 2020 στο 10%.  

 

Εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων αξιοποίησης βιομάζας & βιοαερίου 

 

 Ακόμα, η Κυπριακή Κυβέρνηση το 2006 υιοθέτησε το 'Σχέδιο Ενθάρρυνσης 

Ηλεκτροπαραγωγής από Βιομάζα και Βιοαέριο από χώρους Υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων' με σκοπό να προσελκύσει επενδυτές προς την κατεύθυνση αυτή. Το 

Σχέδιο περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρισμού από την αξιοποίηση υποπροϊόντων 

και κατάλοιπων φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής δραστηριότητας, πριν ή 

μετά την βιομηχανική τους επεξεργασία, καθώς και το οργανικό φορτίο των αστικών 

λυμάτων και απορριμμάτων συμπεριλαμβανομένου του βιοαερίου που παράγεται από 

τους ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων).  
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 Στην Κύπρο υπάρχουν ήδη υποδομές για παραγωγή βιοκαυσίμων, περίπου 

7000 Mtn το χρόνο ή περίπου 1% της συνολικής κατανάλωσης συμβατικών 

καυσίμων κίνησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες. Σήμερα, μία εταιρία παράγει 

βιοκαύσιμα στην Κύπρο από εισαγόμενες πρώτες ύλες, ενώ η δυνατότητα παραγωγής 

βιοκαυσίμων από χρησιμοποιούμενα μαγειρικά λάδια και ζωικά λίπη είναι 

περιορισμένη.  

 Υπάρχουν και άλλοι αρνητικοί παράγοντες που δεν αφήνουν την ανάπτυξη 

της τεχνολογίας αυτής όπως για παράδειγμα, η ανεπάρκεια γεωργικής γης και η 

έλλειψη των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού για εγχώρια παραγωγή ενεργειακών 

φυτών (βιομάζας) και συνεπώς βιοκαυσίμων. Επιπλέον, δεν αναμένεται να ξεπεράσει 

το 0.5% του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης των συμβατικών καυσίμων 

κίνησης η παραγωγή βιοντίζελ από εγχώρια χρησιμοποιημένα φυτικά και ζωικά λίπη.  

 Το 2007 συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ η πρώτη μονάδα ισχύος 250 KW 

και το 2011 υποβλήθηκαν στην ΡΑΕΚ επτά αιτήσεις για παραγωγή ηλεκτρισμού με 

χρήση βιοαερίου/βιομάζας συνολικής ισχύος 22.4 MWe.  

 Παράλληλα, το 2011 τέθηκε σε λειτουργία μια μονάδα παραγωγής 

ηλεκτρισμού και χρήσιμης θερμότητας με χρήση βιοαερίου από αναερόβια 

επεξεργασία κτηνοτροφικών λυμάτων ισχύος 0.6 MW. Σύμφωνα με την ΑΗΚ, το 

2011, συνολικά βρίσκονταν σε λειτουργία 12 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού και 
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χρήσιμης θερμότητας συνολικής ισχύος 8.6 MW. Το 2011 η συνολική παραγωγή 

ηλεκτρισμού από βιομάζα αυξήθηκε κατά 60% περίπου σε σχέση με το 2010. Το 

2012 λειτούργησαν άλλες 3 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 10 MW. 

 

Μονάδες Βιομάζας/Βιοαερίου (ΡΑΕΚ) 

Περίοδος   

Αριθμός 

Μονάδων 

Εγκατεστημένη 

Ισχύς KW 

Παραγωγή 

kWh 

          

Φεβρουάριος-Δεκέμβριος 

2005   0 0 0 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2006   0 0 0 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2007   1 250 37,259 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2008   7 3,06 7.808.694,00 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2009   0 245 19.849.639 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010   2 3,659 24.801.956 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2011   1 750 39.712.314 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2012   1 800 37.634.158 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2013   1 450 35.830.571 

Ιανουάριος 2014   1 500 3.213.505 

Φεβρουάριος 2014   0 0 3.074.328 

Μάρτιος 2014   0 0 3.256.087 

Απρίλιος 2014   0 0 3.285.558 

Μάιος 2014   0 0 3.343.587 

Ιανουάριος-Μάιος 2014   1 500 16.173.065 

          

Φεβρουάριος2005Μάιος2014   14 9,714 181.847.676 
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 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). Τα οφέλη που μπορεί να έχει το νησί 

από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας όμως είναι σημαντικά, τόσο από ενεργειακής-

οικονομικής άποψης όσο και από την πλευρά της προστασίας του περιβάλλοντος. Για 

να γίνεται μεγαλύτερη χρήση και εκμετάλλευση του δυναμικού της βιομάζας στην 

Κύπρο χρειάζεται να γίνουν περισσότερες προσπάθειες καθώς και να αυξηθούν οι 

επιδοτήσεις.  
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Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΦΒ Συστήματα, Βιομάζα/Βιοαέριο και 

Αιολικά Πάρκα συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΑΗΚ (Σύνολο) 

Περίοδος   

Συνολική 

Εγκατεστημένη Ισχύς 

Περιόδου KW 

Συνολική 

Παραγωγή 

Περιόδου 

kWh 

    Φεβρουάριος-Δεκέμβριος 

2005   155 65.849 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2006   423 322.311 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2007   516 970.238 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2008   4 9.445.561,00 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2009   1 22.758.150 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010   89 61.011.631 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2011   56 164.195.135 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2012   21 242.509.869 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2013   15.336 311.432.844 

Ιανουάριος 2014   598 20.811.189 

Φεβρουάριος 2014   0 17.852.110 

Μάρτιος 2014   106 28.518.846 

Απρίλιος 2014   3.107 23.910.881 

Μάιος 2014   14 24.425.288 

Ιανουάριος-Μάιος 2014   3.825 115.518.314 

    Φεβρουάριος2005-

Μάιος2014   191 928.229.902 

 

 

 

 

 



192 

 

Γεωθερμία 

 Ο όρος αυτός αναφέρεται στη θερμική ενέργεια 25-350 
ο
C που προέρχεται 

από το εσωτερικό της γης (υπέδαφος, υπόγεια νερά, ατμό ή θερμό αέρα). Πρόκειται 

για μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, αξιοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας σε αγροτικές και βιομηχανικές εφαρμογές, σε θερμοκήπια, 

ιχθυοκαλλιέργειες, για αφαλάτωση θαλασσινού νερού και πολλά άλλα.  

 Στον φλοιό της γης σχηματίζονται γεωθερμικά πεδία, σε βάθη που ποικίλουν 

από 5 μέχρι εκατοντάδες μέτρα και ανάλογα με τον χαρακτήρα και τη θερμοκρασία 

τους γίνονται και ενεργειακά αξιοποιήσιμα. Η προώθηση της γεωθερμίας στην Κύπρο 

έχει γίνει πιο έντονη τα τελευταία χρόνια και λόγω της προώθησης ΑΠΕ αλλά και για 

οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους.  

 

 Το 2007 δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες μελέτες της καταγραφής του 

γεωθερμικού δυναμικού στην Κύπρο και έδειξαν ότι οι θερμοκρασίες του εδάφους 

για βάθη άνω των 5 μέτρων παραμένουν σταθερές για όλο τον έτος και δεν 

επηρεάζονται από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα 

πραγματοποιήθηκαν γεωτρήσεις σε περιοχές της Λευκωσίας, της Λεμεσού και του 

Σαϊτά. Κατά τη περίοδο 2006-2009 επιχορηγήθηκαν 59 αιτήσεις για εγκατάσταση 

αντλιών θερμότητας με γεωεναλλάκτη και μέχρι το 2010 είχαν εγκατασταθεί στην 

Κύπρο τουλάχιστον 85 συστήματα γεωεναλλακτών.  

 Η τεχνολογία αυτή εξελίσσεται και έχει ήδη εφαρμοστεί σε νοσοκομεία, 

ξενοδοχεία, κτίρια εταιρειών και ιδιωτικές κατοικίες, μπορεί με αργό ρυθμό και σε 
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μικρό βαθμό, αλλά σε ολόκληρη την Κύπρο υπάρχουν εγκαταστάσεις γεωθερμικών 

αντλιών θερμότητας. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι ότι 

μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση της τάξης του 55-75% στην ενέργεια που 

απαιτείται για θέρμανση και ψύξη με συμβατικά καύσιμα, ανάλογα με το μέγεθος του 

κτιρίου.  

 Οι γεωθερμικές αντλίες επιχορηγούνται με βάση το ''Σχέδιο χορηγιών για 

εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνσης της χρήσης ΑΠΕ 2009-2013'', του 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και σήμερα το κόστος αγοράς-

εγκατάστασης ενός τυπικού συστήματος αντλίας θερμότητας με γεωεναλλάκτη για 

ψύξη και θέρμανση κατοικίας 220-250 m
2
 κυμαίνεται περίπου στα 25.000 ευρώ. Ένα 

τέτοιο σύστημα έχει απόδοση περίπου 30% σε ψύξη και 70% σε θερμότητα.  

 

Μορφή Ενέργειας CO2 NOX SOX 

Άνθρακας 1,042 4,4 11,8 

Πετρέλαιο 839 12,4 1,6 

Φυσικό Αέριο 453 1,4 0 

Γεωθερμία 95 0,3 0,1 

Εκπομπές επιβλαβών αερίων από διάφορες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (σε kg/kWh παραγόμενης ενέργειας) 

 

 Με το σύστημα των γεωθερμικών εφαρμογών συνδυάζουμε θέρμανση, ψύξη 

και ζεστό νερό χρήσης. Η γεωθερμική αντλία από μόνη της έχει μηδενικό κόστος 

συντήρησης και ο βαθμός απόδοσης των γεωθερμικών εγκαταστάσεων είναι πολύ 

μεγαλύτερος σε σχέση με άλλα συστήματα. Με τη βοήθεια της γεωθερμίας είναι 

πιθανό να σταματήσει να υπάρχει αυτή η μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο και τα 

ορυκτά καύσιμα και να σταματήσει η μόλυνση του περιβάλλοντος.  
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Κυπριακές Επιτυχίες 

 Η Κύπρος βραβεύτηκε το 2006 με το βραβείο ανανεώσιμης ενέργειας Ali 

Sayhigh (Renewable Energy Trophy) το οποίο δίνεται στην χώρα με την μεγαλύτερη 

αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. 

Επίσης, η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση στην χρήση ηλιακής ενέργειας για 

θέρμανση νερού. Το ποσοστό των σπιτιών με εγκατεστημένο σύστημα παραγωγής 

ζεστού νερού έφτασε το 90%, ποσοστό το οποίο έχει αυξηθεί κατά 30% από το 2003 

μέχρι το 2009. Τη δεύτερη θέση κατέχει το Ισραήλ με ποσοστό 60%.  

Προηγούμενες Μελέτες 

 Μια από τις πιο πρόσφατες σε διεθνές επίπεδο μελέτες οι οποίες προσπαθούν 

να προβλέψουν την κατανάλωση ενέργειας σε διάφορους τομείς, είναι της διεθνούς 

φήμης εταιρίας καυσίμων ExxonMobil (2012), η οποία πραγματοποίησε πρόβλεψη 

κατανάλωσης μέχρι το 2040.  

 Υποστηρίζει ότι η διεθνής κατανάλωση ενέργειας θα πραγματοποιήσει άνοδο 

30% εν συγκρίσει με το 2010, ο ηλεκτρισμός θα αυξηθεί κατά 80% μέχρι το 2040 

καταλαμβάνοντας το 40% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης και η 

κατανάλωση στο βιομηχανικό τομέα θα αυξηθεί κατά 30% εξαιτίας της μεγάλης 

ανάπτυξης της Ασίας στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, προβλέπει αύξηση της 

κατανάλωσης υγρών καυσίμων κατά 70% στις χώρες εκτός OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) αφού προμηνύεται αύξηση της τάξης του 

60% της παγκόσμιας ζήτησης φυσικού αερίου. Όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα προβλέπεται ότι θα μειωθούν στο 20% σε 30 χρόνια και συμμετοχή του 

τομέα των υπηρεσιών στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση θα μειωθεί από 95% 

στο 90% μέχρι το 2040. Η προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού κατά 25% τα 

επόμενα 30 χρόνια επιδρά καθοριστικά στα παραπάνω αποτελέσματα.  

 Ακόμα μια εταιρία καυσίμων το 2011, η BP πραγματοποίησε προβλέψεις για 

την κατανάλωση ενέργειας και τα αποτελέσματα της είναι πολύ παρόμοια με την 

ExxonMobil. Ως κυριότερη αιτία για την αύξηση της ενέργειας ορίζεται και εδώ η 

αύξηση πληθυσμού και ακόμα προβλέπει ότι οι υπό ανάπτυξη χώρες κατέχουν το 

93% της παγκόσμιας αύξησης της κατανάλωσης η οποία θα είναι 45% στα επόμενα 
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20 χρόνια. Στον τομέα των μεταφορών προβλέπεται όλο και μεγαλύτερη αύξηση των 

βιοκαυσίμων και άλλων εναλλακτικών καυσίμων.  

 Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει παρόμοιες μελέτες και 

προβλέπουν την εξέλιξη του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας. Η σημαντικότερη 

ήταν αυτή του Ζαχαριάδη που πραγματοποιήθηκε το 2006, ο οποίος επικεντρώθηκε 

στην κατανάλωση του ηλεκτρισμού στον βιομηχανικό, εμπορικό, οικιακό και 

αγροτικό τομέα για την περίοδο 1960-2004 καθώς επίσης και τις προβλέψεις τους 

μέχρι το 2030. Τα συμπεράσματα από την μελέτη αυτή είναι ότι η χρήση του 

ηλεκτρισμού αναμένεται να τριπλασιαστεί τα επόμενα 25 χρόνια κυρίως λόγω της 

αύξησης της χρήσης από τον οικιακό και τριτογενή τομέα.  

 Το 2008 η μελέτη εξελίσσεται από τον ίδιο τον Ζαχαριάδη, ο οποίος 

χρησιμοποίησε πιο ακριβή στοιχεία και πρόσθεσε στους υπολογισμούς του τις 

επιπτώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρισμού από τις κλιματικές αλλαγές που 

προβλέφθηκαν για το νησί. Αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι ότι μετά το 2020 

όπου η θερμοκρασία θα αυξηθεί αισθητά, η κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί 

περισσότερο από όσο προέβλεπε η προηγούμενη μελέτη του.  

 Την ίδια χροιά, το 2006, ο Ζαχαριάδης κάνει ακόμα μια πρόβλεψη 

προσθέτοντας στους υπολογισμούς του μοντέλου του και τα καύσιμα. Αυτή ήταν η 

πρώτη ολοκληρωμένη οικονομετρική ανάλυση της κατανάλωσης που 

πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και τα αποτελέσματα της ήταν πολύ βοηθητικά για 

την χάραξη πλάνων από την Κυπριακή Δημοκρατία.  
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Ενότητα Δ - Τα ενεργειακά αποθέματα της Κύπρου 

Κεφάλαιο 18. Η διεθνής αγορά ενέργειας, η Ελλάδα και η Κύπρος 

18.1 Διεθνής αγορά ενέργειας 

18.1.1 Εισαγωγή 

 Οι Ευρωπαίοι πολίτες προσπαθούν όλο και περισσότερο να εκμεταλλευτούν 

τις πολυποίκιλες μορφές ενέργειας που στις μέρες μας αποτελεί προτεραιότητα για 

όλες τις χώρες της ΕΕ και ψάχνουν την καλύτερη δυνατή λύση για να εξασφαλίσουν 

για το μέλλον ένα πλανήτη φιλικό προς το περιβάλλον.  

 Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ορισμένες ενεργειακές προκλήσεις που συνδέονται 

με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. Τα κράτη μέλη της έχουν πολύ 

διαφορετικά ενεργειακά μείγματα αλλά μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Μερικά 

στοιχεία σχετικά με το ενεργειακό μείγμα και την ενεργειακή ζήτηση στην Ευρώπη, 

την Ελλάδα, τη Κύπρο αλλά και στον κόσμο παρουσιάζονται παρακάτω. 

18.1.2 Ενεργειακό μείγμα στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο 

 Η αγορά ενέργειας στην ΕΕ περιλαμβάνει πηγές ενέργειας όπως ο 

λιθάνθρακας, το πετρέλαιο, η πυρηνική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τα στερεά 

καύσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ.   

 Το 2007, το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ καλύφθηκε κατά μέσο 

όρο από τις ακόλουθες πηγές: 36% πετρέλαιο, 24% φυσικό αέριο, 18% στερεά 

καύσιμα, 15% πυρηνική ενέργεια, 4% βιομάζα και 2% υδραυλική, ενώ το 2011 το 

σύνολο των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ, σε όρους ακαθάριστης εσωτερικής 

κατανάλωσης ήταν: 35% πετρέλαιο, 24% φυσικό αέριο, 17% στερεά καύσιμα όπως 

άνθρακας, 14% πυρηνική ενέργεια και 10% ανανεώσιμες πηγές όπως υδροηλεκτρική 

ή αιολική ενέργεια. Το μείγμα αυτό ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών 

και εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.  
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Ενεργειακό μίγμα της ΕΕ για το έτος 2007 

 

 Οι κύριες πηγές των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών είναι ο λιθάνθρακας, 

το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Στην Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, η 

πυρηνική ενέργεια συμμετέχει με ποσοστό 9% στις ενεργειακές ανάγκες παράγοντας 

το 20% του ηλεκτρισμού, ενώ στην Γαλλία, η πυρηνική ενέργεια καλύπτει το 40% 

των βασικών ενεργειακών αναγκών της χώρας, συμβάλλοντας σε ποσοστό 80% της 

ηλεκτροπαραγωγής. Η Αυστρία όπως και πολλές άλλες χώρες ακολουθούν καθαρά 

αντί-πυρηνική ενεργειακή πολιτική ενώ το ποσοστό της χρήσης ΑΠΕ αγγίζει το 21%. 

Ένα άλλο παράδειγμα, στην Πολωνία την κυριαρχία κατέχει ο λιθάνθρακας με 85% 

και συμμετοχή στην ηλεκτροπαραγωγή με ποσοστό 92%.  

36% 

24% 

18% 

15% 

4% 2% 

Πετρέλαιο 

Φυσικό αέριο 

Στερεά καύσιμα 

Πυρηνική 

Βιομάζα  

Υδραυλική 



198 

 

 

Ενεργειακό μείγμα της ΕΕ για το έτος 2011 

 

 Ωστόσο, το πετρέλαιο κατέχει περίπου το 40-50% των πρωταρχικών 

ενεργειακών αναγκών και των 27 σχεδόν κρατών-μελών της ΕΕ, σε αντίθεση με τις 

ΑΠΕ που σπάνια υπερβαίνουν το 10% του ενεργειακού μείγματος με τον μέσο όρο 

να φτάνει το 6%. Μέχρι το 2030, οι επιστήμονες αναμένουν να αυξηθεί η εξάρτηση 

από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων λόγω του ότι τα αποθέματα στην Βόρεια 

θάλασσα μειώνονται και το αποτέλεσμα θα είναι ότι η εξάρτηση στο πετρέλαιο θα 

φτάσει το 90% και στο φυσικό αέριο το 80%.  

 Η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές ενέργειας, τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες αυξήθηκε αρκετά και μέχρι το 2035 αναμένεται να υπερβεί 

το 80% στην περίπτωση του πετρελαίου και του αερίου. Σύμφωνα με τον Διεθνή 

Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί 

με τη Κίνα, την Ινδία και τη Μέση Ανατολή να αντιπροσωπεύουν το 60% της 

αύξησης. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία και η Κορέα καταβάλλουν περίπου 60% 

υψηλότερες τιμές από τη μέση τιμή των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου 

στην ΕΕ και έτσι οι εισαγωγές προς την ΕΕ μειώθηκαν κατά 30% από το 2011 μέχρι 

το 2013.  
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 Γενικά, οι τιμές για τις εισαγωγές φυσικού αερίου είναι διαφορετικές λόγω 

διαφορετικών προμηθευτών και διαφορετικών οδών εφοδιασμού. Οι τιμές για 

παράδειγμα του φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και το Βέλγιο 

είναι πολύ χαμηλότερες των τιμών για εισαγωγές σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η 

Λιθουανία που βασίζονται σε χαμηλότερο αριθμό προμηθευτών.  

 Οι διαφορές στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται σε μεγάλο 

βαθμό από τις τιμές των ορυκτών καυσίμων και η εξάρτηση της Ευρώπης από τις 

εισαγωγές ορυκτών καυσίμων συνεχώς αυξάνεται. Παρόλα αυτά, η ανάκαμψη στην 

εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, ιδίως του αερίου από 

σχιστολιθικά πετρώματα, έχει μετατρέψει τις ΗΠΑ από εισαγωγέα φυσικού αερίου σε 

καθαρό εξαγωγέα και δημιουργείται χάσμα μεταξύ των βιομηχανικών τιμών 

ενέργειας στην ΕΕ και τις ΗΠΑ.  

 Τα τελευταία χρόνια, χάρη σε μια νέα τεχνική που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ 

έγινε δυνατή η εξόρυξη του φυσικού αερίου από σχιστόλιθους, με οριζόντιες 

γεωτρήσεις, γεγονός που προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον για τις δυνατότητες 

προσθήκης σε εθνικά και παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου, αλλά και τις 

πιθανές επιδράσεις στην τιμή διάθεσης του. Το 2012, οι βιομηχανικές τιμές αερίου 

ήταν τέσσερις φορές χαμηλότερες στις ΗΠΑ από ότι στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα τη 

διάβρωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών.  

 Μια άλλη επίπτωση της έκρηξης στην παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού 

αερίου στις ΗΠΑ είναι η αύξηση της χρήσης άνθρακα και των εκπομπών CO2 στους 

σταθμούς παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης. Η μεγάλη κατανάλωση αερίου στις 

ΗΠΑ συνεπάγεται την απελευθέρωση άνθρακα για εξαγωγή προς την Ευρώπη. Η 

κατανάλωση και οι εισαγωγές άνθρακα στην ΕΕ (σκληρού άνθρακα και λιγνίτη) 

αυξήθηκαν κατά 2% και σχεδόν κατά 9% τους πρώτους 11 μήνες του 2012, σε σχέση 

με την ίδια περίοδο το 2011. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, η κατανάλωση 

άνθρακα αυξήθηκε κατά 28% τους πρώτους 11 μήνες του 2012. Στην Γαλλία 

αυξήθηκε κατά 16% και στην Γερμανία κατά 3%. Η μεγαλύτερη αύξηση 

παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία 38%.  

 Μέχρι το 2020, σχεδόν το ένα πέμπτο της συνολικής ικανότητας της ΕΕ όσον 

αφορά τον άνθρακα, ανάλογη με την συνολική εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Πολωνία, αναμένεται να έχει αποσυρθεί. Το 11% της 
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βρετανικής εθνικής ικανότητας ηλεκτροπαραγωγής θα είναι εκτός δικτύου. Στην ΕΕ, 

την Ελβετία και τη Νορβηγία, οι γνωστές αποσύρσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 

είναι κατά 70% μεγαλύτερες από αυτές των προηγούμενων πέντε ετών. Λόγω της 

χαμηλής ενεργειακής ζήτησης και της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, περίπου 40 GW από έργα σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με αέριο και 25 

GW από έργα σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα έχουν αναβληθεί ή 

ματαιωθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό αντιστοιχεί περίπου με τη συνδυασμένη 

ικανότητα των Κάτω Χωρών, του Βελγίου και της Δανίας. Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ 

μειώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2013 κατά 25% στην Ευρώπη, ενώ σχεδόν 

ακινητοποιήθηκαν εντελώς σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία.  

 Ιδιαίτερα, όσον αφορά τη χρήση του φυσικού αερίου για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι το 2030 το φυσικό αέριο 

αναμένεται ότι θα αυξήσει τα ποσοστά του ως ενεργειακό καύσιμο και θα πλησιάσει 

τα ποσοστά του άνθρακα και του πετρελαίου.  

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Πηγή: BP Energy outlook 2030, January 2011. 
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Παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου το 2010 

 Παλαιότερα στοιχεία δείχνουν ότι η παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου 

το 2010 ανήλθε σε 3.169 bcm (billion cubic meters=δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα). 

Οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος καταναλωτής απορροφώντας 683.4 bcm (21,7%) με τη 

Ρωσία να ακολουθεί με 414.1 (13%). Αναλυτικότερα στοιχεία φαίνονται πιο κάτω. 

 

 

 

Πηγή: BP Energy outlook 2030, January 2011 

 

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΟΕ η παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου 

αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και να ανέλθει σε σχεδόν 5.000 bcm το 2035.  

Επισημαίνεται, ότι τα κοιτάσματα στο θαλάσσιο τεμάχιο της Κυπριακής ΑΟΖ 

ανέρχονται σε 198 bcm.  
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Παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου το 2010 

 Στα τέλη του 2010, τα παγκόσμια επιβεβαιωμένα αποθέματα (proved 

reserves) φυσικού αερίου ανέρχονταν σε 187.1 tcm
2 

(trillion cubic 

meters=τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα), τα οποία αντιστοιχούν με περίπου 60 χρόνια 

παραγωγής. Η Ρωσία είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα και μετά έρχεται το 

Ιράν. Τα αποθέματα στις ΗΠΑ αναθεωρούνται προς τα πάνω με τις συνεχώς 

αναλυτικότερες εκτιμήσεις σε σχέση με το σχιστολιθικό αέριο. Αναλυτικότερα στο 

πιο κάτω σχεδιάγραμμα. 

 

 

Πηγή: BP Energy outlook 2030, January 2011 
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Παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου το 2010 

 Το 2010, η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου ανήλθε σε 3.193,3 bcm, με 

τις ΗΠΑ να είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή ακολουθούμενη από τη Ρωσία. 

Αναλυτικότερα στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα.  

 

 

Πηγή: BP Energy outlook 2030, January 2011 
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 Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, η Ευρώπη δεν θα είναι σε 

θέση να ανταγωνιστεί τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο, τις ΗΠΑ, στις τιμές της 

ενέργειας λόγω των διαφορετικών εκμεταλλεύσιμων φυσικών πόρων. Δεδομένου ότι 

η Ευρώπη αποτελεί καθαρό εισαγωγέα ενέργειας, η στρατηγική της για ένα ασφαλές, 

ανταγωνιστικό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

από την υιοθέτηση ευρείας προσέγγισης με βάση την ενεργειακή απόδοση, τη 

δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών με βάση τις έξυπνες υποδομές, τη 

διαφοροποίηση των καυσίμων και των οδών εφοδιασμού, την αξιοποίηση 

συμβατικών και μη συμβατικών πηγών ενέργειας και την καινοτομία.  

 Η Ευρώπη παραμένει η σημαντικότερη αγορά παγκοσμίως για την ενεργειακή 

απόδοση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο 

χορηγός δανείων για καθαρή ενέργεια. Η Κίνα και η ΗΠΑ καλύπτουν τη διαφορά με 

ταχύ ρυθμό.  
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18.1.3 Βασικά στοιχεία για την ενέργεια στην Ευρώπη 

 

''Το ενεργειακό μίγμα της Ευρώπης αλλάζει'' 

Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση της ΕΕ 2011 

 

Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση της ΕΕ 2030 (σενάριο) 
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''Η Ευρώπη εξαρτάται από λίγους προμηθευτές'' 

 

Εισαγωγές αργού πετρελαίου στην ΕΕ το 2011 

 

 

Εισαγωγές αργού πετρελαίου στην ΕΕ το 2011 

 

*Οι αριθμοί αυτοί περιλαμβάνουν το προερχόμενο από χώρες εκτός της Ρωσίας αέριο που εξάγεται 

στην ΕΕ μέσω της Ρωσίας 
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''Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή παραγωγή της ΕΕ'' 

 

Κράτη μέλη 

Συμμετοχή ΑΠΕ 

στην ενεργειακή 

παραγωγή το 2005 

Απαιτούμενη 

συμμετοχή ΑΠΕ 

μέχρι το 2020 

Αυστρία 23,30% 34% 

Βέλγιο 2,20% 13% 

Βουλγαρία 9,40% 16% 

Κύπρος 2,90% 13% 

Τσεχία 6,10% 13% 

Δανία 17% 30% 

Εσθονία 18% 25% 

Φινλανδία 28,50% 38% 

Γαλλία 10,30% 23% 

Γερμανία 5,80% 18% 

Ελλάδα 6,90% 18% 

Ουγγαρία 4,30% 13% 

Ιρλανδία 3,10% 16% 

Ιταλία 5,20% 17% 

Λετονία 34,90% 42% 

Λιθουανία 15% 23% 

Λουξεμβούργο 0,90% 11% 

Μάλτα 0% 10% 

Ολλανδία 2,40% 14% 

Πολωνία 7,20% 15% 

Πορτογαλία 20,50% 31% 

Ρουμανία 17,80% 24% 

Σλοβακία 6,70% 14% 

Σλοβενία 16% 25% 

Ισπανία 8,70% 20% 

Σουηδία 39,80% 49% 

Μεγ.Βρετανία 3,55% 15% 

 

 Πηγή: State of renewable energies in Europe 
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 Στα διαγράμματα πιο κάτω, φαίνονται κάποια στοιχεία από την παραγωγή, 

την κατανάλωση και τα αποθέματα σημαντικών παγκοσμίων πηγών ενέργειας όπως 

πετρελαίου, άνθρακα, πυρηνικής ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

φυσικού αερίου, σαν σύνολο από όλες τις χώρες όπως είναι, η συνολική Βόρεια 

Αμερική, η συνολική Νότια και Κεντρική Αμερική, η συνολική Ευρώπη και Ευρασία, 

η συνολική Μέση Ανατολή, η συνολική Αφρική και η συνολική περιοχή Ασίας-

Ειρηνικού.  

 

 

Πηγή: BP-Statistical review of world energy 2014 

 

 

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

1993 
2003 

2012 
2013 

1041,4 
1334,1 

1687,3 
1687,9 

Παγκόσμια Επιβεβαιωμένα αποθέματα 
Πετρελαίου (χιλιάδες εκατ. Βαρέλια) 



209 

 

 

 Πηγή: BP-Statistical review of world energy 2014 
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18.2 Ελληνική αγορά ενέργειας 

18.2.1 Το ενεργειακό μίγμα και η ενεργειακή κατάσταση  

 Κατά την τελευταία δεκαετία (2001-2011), η συμμετοχή των 

υδρογονανθράκων, του εισαγόμενου πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας έφτασε κατά μέσο όρο το 70% και αυτό δείχνει την μεγάλη 

εξάρτηση της Ελλάδας από αυτές τις πηγές ενέργειας.  

 

 

Eurostat 

 Το 2011 η συμμετοχή του πετρελαίου ήταν 62% μειωμένη σ' ένα βαθμό λόγω 

της κρίσης, ενώ του φυσικού αερίου έφθασε το 6%. Στην ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό 

για το πετρέλαιο αντιστοιχούσε στο 40%. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

συμμετείχαν με ένα εξίσου υψηλό ποσοστό στο 63% το 2011 στην ακαθάριστη 

ενεργειακή κατανάλωση. Γενικά στην Ελλάδα, τα πετρελαϊκά προϊόντα καλύπτουν 

τις ενεργειακές ανάγκες κατά 98% στις μεταφορές, κατά 47% στον οικιακό τομέα, 

κατά 31% στη βιομηχανία και κατά 12% στο εμπόριο.  
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Eurostat 

 

Τελική ενεργειακή κατανάλωση ανά πηγή, 2011 
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 Το ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο εξαρτάται πάρα πολύ από τους 

υδρογονάνθρακες και αυτό οφείλεται στην μεγάλη χρήση πετρελαιοειδών στις 

μεταφορές αλλά και στο και ότι είναι το κύριο καύσιμο στο σύστημα 

ηλεκτροπαραγωγής στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά (π.χ. Ρόδος, Κρήτη, Κως, Χίος, 

Λήμνος, Μυτιλήνη, Κυκλάδες). Αυτό όμως αναμένεται να αλλάξει και να μειωθεί η 

χρήση πετρελαιοειδών γιατί αναμένεται να διεισδύσει το φυσικό αέριο στις πόλεις 

και οι ΑΠΕ στα νησιά μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ηλεκτρικών 

διασυνδέσεων.  

Ισοζύγιο πετρελαιοειδών (σε ΜΤΟΕ) 

 

 Το 2005 η Ελλάδα κατανάλωσε 15,1 εκατ. τόνους ισοδύναμου 

πετρελαίου (ΤΟΕ) σε πετρέλαιο και προϊόντα, το 2010 18,1 εκατ. 

τόνους αλλά το 2011 μειώθηκε στο 13,5.  

 Η εγχώρια παραγωγή πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 65% σε σχέση με 

το 2000 και 92% σε σχέση με το 1990.  

 Το 2011 εισήχθησαν στη χώρα 25 εκατ. ΤΟΕ έναντι 27,1 εκατ. ΤΟΕ 

το 2010 και 23,7 το 2000. Αντίθετα οι εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν 

από 4,1 εκατ. ΤΟΕ το 2000 σε 9,6 το 2011, γεγονός που οφείλεται 

στην αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα των Ελληνικών 

διυλιστηρίων. 
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Eurostat 

 Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα λιγνίτη στην Ευρώπη 

γι' αυτό και ο λιγνίτης αποτελεί το βασικό καύσιμο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

αποκλειστικά από τη ΔΕΗ, συμμετέχοντας στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση 

κατά 28%. Λόγω των αυστηρών περιβαλλοντικών όρων που έχει θεσπίσει η ΕΕ απ' 

εδώ και στο εξής το κόστος παραγωγής του θα αυξάνεται. Μπορεί ο λιγνίτης να 

προσφέρει στη χώρα σε ενεργειακό και τεχνολογικό επίπεδο, πρέπει όμως να γίνεται 

με σύγχρονες και πιο αποδοτικές τεχνολογίες.  
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 Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν διεισδύσει για τα καλά στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, δηλαδή, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή 

ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η βιομάζα και η γεωθερμία συμβάλλουν με 

αυξανόμενους ρυθμούς κατά 8% (2011) στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση 

(3% τα μεγάλα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ και 5% από τις υπόλοιπες ΑΠΕ). Η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με εξαίρεση τα μεγάλα υδροηλεκτρικά 

επιδοτείται μέσω των Feed in Traffs (FIT's) στο πλαίσιο της ενεργειακής 

περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ που έχει θέσει ως στόχο τη διείσδυση των ΑΠΕ 

στο ευρωπαϊκό ισοζύγιο στο 20% μέχρι το 2020. Σαν συνέπεια αυτού, τα τελευταία 

τρία χρόνια υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ, ιδίως των φωτοβολταϊκών παρά την 

οικονομική κρίση. Αν και οι επιδοτήσεις των FIT's μειώνονται οι δυνατότητες του 

συνόλου των ΑΠΕ για περαιτέρω διείσδυση αυξάνονται.  
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 Ακόμη, το φυσικό αέριο που είναι 100% εισαγόμενο στην Ελλάδα, αποτελεί 

το ανερχόμενο καύσιμο που υποκαθιστά το πετρέλαιο σιγά σιγά στην κεντρική 

θέρμανση και τον εγχώριο λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή. Το Εθνικό Σύστημα 

Φυσικού Αερίου, μεταφέρει φυσικό αέριο από τα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα, τα 

Ελληνο-τουρκικά σύνορα, καθώς και από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου 

φυσικού αερίου ο οποίος βρίσκεται επί της νήσου Ρεβυθούσας στον κόλπο των 

Μεγάρων.  

 

 

 Η εισαγωγή του στο ενεργειακό σύστημα της χώρας ξεκίνησε το 1996 και το 

2011 αντιστοιχούσε στο 14% της ακαθάριστης ενεργειακής κατανάλωσης. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε, ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης η κατανάλωση του 

φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 50%, από 3.0 BCM το 2008 σε 4.5 BCM το 2011 και 

αυτό λόγω του χαμηλότερου κόστους του σε πλείστες εφαρμογές σε σύγκριση με το 

πετρέλαιο καθώς και των περιβαλλοντικών του προτερημάτων.  

 Η χώρα έχει δεκαέξι βεβαιωμένα κοιτάσματα (π.χ. Ήπειρος, Πατραϊκός, 

Κατάκολο, Επανομή, Πρίνος, Έψιλον κλπ.) μετά από σεισμικές έρευνες και 

γεωτρήσεις και θα μπορούσε αν τα εκμεταλλευόταν να παράγει μέχρι το 2018-2020 

Λιγνιτικές 
27% 

Μονάδες Φ.Α. 
Συνδυασμένου 

κύκλου 
20% 

Ατμοστρόβιλοι 
3% 

Πετρελαϊκές 
14% 

Υ/Η 
16% 

Αιολικά 
10% 

Φ/Β 
8% 

ΜΥΗΣ 
1% 

ΣΗΘΥΑ 
1% 

Ποσοστιαία συμμετοχή καυσίμων στην 
ηλεκτροπαραγωγική ισχύ 
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60.000-80.000 βαρέλια την ημέρα και να καλύπτει το 1/4 των αναγκών που σήμερα 

ανέρχονται σε 320.000-330.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με πληροφορίες από 

τις σεισμικές έρευνες. Επιπλέον, αν αποφασισθεί από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει 

τα κοιτάσματα ανατολικά της Θάσου (κοιτάσματα Μπάμπουρας, East Thasos, 

Σταυρός) στην περιοχή εκχώρησης της Calfrac, τότε η παραγωγή θα είναι στα 

100.000 τουλάχιστον βαρέλια την ημέρα που θα καλύπτει το 1/2 μέχρι και τα 2/3 των 

πετρελαϊκών αναγκών της χώρας και θα ανατρέψει εντελώς τα σημερινά δεδομένα. 

 

 

 

ΑΠΕ 
7% 

Λιγνιτικές 
60% 

Φυσικού 
αερίου 

26% 

Υ/Η 
7% 

Διάρθρωση Ηλεκτροπαραγωγής Εθνικού 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος, 2012 

Πετρελαϊκές 
85% 

Αιολικά 
πάρκα 

13% 

Φ/Β 
2% 

Διάρθρωση Ηλεκτροπαραγωγής στα Μη 
Διασυσνδεδεμένα Νησιά, 2012 
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 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το ενεργειακό μίγμα της χώρας βασίζεται 

στα πετρελαιοειδή, το φυσικό αέριο, τα στερεά καύσιμα (λιγνίτη) και τις ΑΠΕ και 

αυτά τα 100% εισαγόμενα πετρελαιοειδή κυριαρχούν στην τελική όσο και στην 

ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση και αυτή η εξάρτηση της χώρας ενέχει υψηλούς 

κινδύνους. Αν υπάρξει ποτέ διακοπή στην τροφοδοσία τους, τότε θα έχουμε άμεσες 

επιπτώσεις στις μεταφορές, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την εθνική 

οικονομία.  

 Βάσει των στοιχείων της Eurostat, η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από 

τις εισαγωγές καυσίμων ανέρχεται στο 65%. Δεν υπάρχει ασφάλεια ενεργειακών 

προμηθειών στη χώρα και οι διακυμάνσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, ακόμα και οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις, μπορούν πολύ 

εύκολα να επέμβουν στην ομαλή ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας.  

 Το ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να πει κανείς ότι υστερεί λόγω του 

ότι κυριαρχείται μόνο από ένα καύσιμο και αυτό έχει στερήσει τη δημιουργία ενός 

ισορροπημένου ενεργειακού μίγματος το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη 

δημιουργία συνθηκών ενεργειακής ασφάλειας. Θα πρέπει να μειωθεί ο υψηλός 

βαθμός εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και να ενθαρρυνθεί η εγχώρια 

παραγωγή υδρογονανθράκων.  

 

18.2.2 Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα 

 Ο τομέας των υδρογονανθράκων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελλάδα. 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, αντιπροσωπεύει το 70% σχεδόν της τελικής 

ενεργειακής κατανάλωσης με 100% εισαγωγές από το εξωτερικό. Θα πρέπει όμως η 

χώρα να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή της και να εκμεταλλευτεί έστω κάποια από 

τα βεβαιωμένα κοιτάσματα της κυρίως μέσω επενδύσεων από τη διεθνή αγορά.   

 Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα ξεκίνησαν στις αρχές του 20ου 

αιώνα (1903), παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές για κάποιες προσπάθειες οι 

οποίες είχαν γίνει τη δεκαετία του 1860. Τις πρώτες γεωτρητικές εργασίες εκτέλεσαν 

οι εταιρίες όπως η  London Oil Development, HELLIS, PAN-ISRAEL, DEILMAN-

ILIO στις περιοχές Έλος Κερί Ζακύνθου, ΒΔ. Πελοπόννησο και Έβρο. Μετά τις 

αρχές της δεκαετίας του 60 οι ερευνητικές προσπάθειες υπήρξαν μη συνεχείς και 
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εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές στην ξηρά όπου υπάρχουν επιφανειακές ενδείξεις 

υδρογονανθράκων, κατά κύριο λόγο στη δυτική Ελλάδα.  

 Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 70 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες 

γεωλογικές έρευνες κυρίως στη χερσαία Ελλάδα και μεγάλες εταιρίες πετρελαίων 

έλαβαν παραχωρήσεις, όπως η BP (Αιτωλοακαρνανία), ESSO (ΒΔ Πελοπόννησο, 

Ζάκυνθο, Παξοί), HUNT (Θεσσαλονίκη), TEXACO (Θερμαϊκός), CHEVRON 

(Λήμνος), ANSCHUTZ (Θεσσαλονίκη-Επανομή) και OCEANIC-COLORADO 

(Θρακικό πέλαγος) οι οποίες πραγματοποίησαν πάνω από 40 γεωτρήσεις σε ξηρά και 

θάλασσα και το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη ανακάλυψη εκμεταλλεύσιμων 

κοιτασμάτων στη θάλασσα στη περιοχή της Θάσου-κοίτασμα πετρελαίου Πρίνος και 

κοίτασμα φυσικού αερίου Ν. Καβάλας- από την OCEANIC (1971-1974).  

 Το 1975 ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ Α.Ε.) που 

αργότερα εξελίχθηκε σε ΕΛΠΕ και το 1985 η ΔΕΠ ΕΚΥ θυγατρική της ΔΕΠ Α.Ε. Σε 

αυτές παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο 24 ερευνητικές άδειες σε περιοχές 

στην ξηρά και τη θάλασσα και εκτελέστηκαν 73.000 χιλιόμετρα σεισμικών 2D και 

2.500 τ. χλ. σεισμικών 3D, καθώς και 73 ερευνητικές γεωτρήσεις βασισμένες στις 

σεισμικές έρευνες. Μετά από αυτές τις έρευνες γίνεται η ανακάλυψη του 

κοιτάσματος πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή του Κατάκολου και του κοιτάσματος 

φυσικού αερίου στην Επανομή Θεσσαλονίκης. 

 Το 1996 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διεθνής γύρος παραχωρήσεων για 6 

περιοχές, επενδύθηκαν 85 εκατ. ευρώ σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις αλλά οι 

έρευνες δεν απέδωσαν. Με το νομοθέτημα 3587/2007 τον Ιούλιο του 2007 αφαιρείτε 

η σχετική αρμοδιότητα από τα ΕΛΠΕ και μεταφέρεται στο Δημόσιο. Από τότε μέχρι 

και πρόσφατα υπήρξε αδράνεια και στασιμότητα λόγω κυρίως της διάλυσης της ΔΕΠ 

ΕΚΥ. Εξαίρεση στη στασιμότητα ήταν οι ερευνητικές δραστηριότητες στη περιοχή 

του Πρίνου στο Θρακικό πέλαγος. Στον Πρίνο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26 

γεωτρήσεις και έχουν παραχθεί πάνω από 110 εκατ. βαρέλια, όταν οι αρχικές 

εκτιμήσεις δεν ξεπερνούσαν τα 67 εκατ.  

 Σύμφωνα με μια μελέτη του In Deep Analysis και με βάση τις μελέτες τους 

Κονοφάγος, Φώσκολος και Λυγερός τα αποθέματα φυσικού αερίου στην περιοχή 

νοτίως της Κρήτης ανέρχονται στα 3,5 τρις κυβικά μέτρα και θα αποδώσουν στη 

χώρα έσοδα ύψους $599 δις σε 25 χρόνια. Αυτή η μελέτη υποστηρίζει ότι οι περιοχές 
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αυτές μοιάζουν πάρα πολύ με τον Περσικό κόλπο, τον κόλπο του Μεξικού και την 

Κασπία θάλασσα όπου οι συγκεκριμένες περιοχές είναι πλούσιες σε πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο και αυτό εξαιτίας της γεωφυσικής τους θέσης και ταυτότητας. Ακόμα, 

σύμφωνα με τον Δρ. Ιωσήφ Ιωσηφίδη εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές ποσότητες 

φυσικού αερίου 70 χλμ. νοτίως του Κόλπου της Μεσσάρας στην Κρήτη και ότι μόνο 

ένα οικόπεδο μεταξύ των περιοχών Πλακιά και Φραγκοκάστελο περιλαμβάνει 1,5 

τρις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.  

 Επιπλέον, η Γερμανική τράπεζα  Deutsche Bank εξέτασε και αυτή τα 

αποθέματα που υπάρχουν στη Κρήτη και τα αποτελέσματα της ήταν ότι τα 

υποθαλάσσια κοιτάσματα του φυσικού αερίου εκτιμώνται σε €427 δις και το καθαρό 

όφελος για το δημόσιο περίπου σε €214 δις, ποσό που αντιστοιχεί στο 107% του 

σημερινού ΑΕΠ της Ελλάδας. Εκτός από το φυσικό αέριο, υπάρχουν και αποθέματα 

πετρελαίου στην περιοχή του Ιονίου και νοτίως της Κρήτης και μπορούν να 

αποδώσουν 20-25 εκατ. βαρέλια ετησίως για διάστημα 25-30 χρόνων τη στιγμή που η 

ετήσια κατανάλωση πετρελαίου στην Ελλάδα είναι 120 εκατ. βαρέλια.  

 Στο τμήμα της Λεκάνης της Λεβαντινής του Ισραήλ εκτιμάται ότι βρέθηκαν 

περίπου 750 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και βάσει προσομοίωσης 

υπολογίστηκε ότι και στο ελληνικό τμήμα της Λεκάνης του Ηροδότου υπάρχει 

φυσικό αέριο έως και 2,5 τρις κυβικά μέτρα, σύμφωνα με τη γαλλική επιστημονική 

ομάδα της Beicip-Franlab.  

  Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η ζήτηση για το φυσικό αέριο 

αυξάνεται και στην Ελλάδα και στην ΕΕ και θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς και το 

2020 προβλέπεται να αγγίξει το 65%, σχεδόν το διπλάσιο από ότι σήμερα. Θα 

αναγκαστούν οι χώρες να εισάγουν από μεγάλες χώρες παραγωγούς και αυτό 

σημαίνει ότι γίνεται όλο και μεγαλύτερη η εξάρτηση τους από τον υπόλοιπο κόσμο. 

Οι πιο σημαντικές χώρες από τις οποίες εισάγεται φυσικό αέριο στην Ευρώπη είναι η 

Ρωσία (περίπου 150 δις κυβικά μέτρα το χρόνο) και η Αλγερία (περίπου 60 δις 

κυβικά μέτρα το χρόνο).  

 Το φυσικό αέριο μεταφέρεται στην Ευρώπη μέσω μεγάλων διακρατικών 

διασυνδετικών αγωγών αλλά και με πλοία τα οποία μεταφέρουν το υγροποιημένης 

μορφής φυσικό αέριο (Liquefied Natural Gas-LNG), σε πολλούς ειδικούς 

τερματικούς σταθμούς.  
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Αγωγός Φυσικού Αερίου South-stream 

 Ο αγωγός φυσικού αερίου South-stream, αποτελεί μια ενεργειακή συμφωνία 

που έκαναν η Ελλάδα και η Ρωσία για να μεταφέρεται ενέργεια από τη Ρωσία στη 

Δύση. Θα διασχίζει τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, την 

Ελλάδα και θα καταλήγει στην Βόρεια Ιταλία. Ισχύς συμφωνίας περίπου 30 χρόνια. 

 Θα διέρχονται 10 δις κυβικά μέτρα αερίου ανά έτος 

 Ποσότητα θα διοχετεύεται στην Ελλάδα (είσπραξη τελών διέλευσης) 

 Συμφωνία κατασκευής και εκμετάλλευσης αγωγού μεταξύ Ελληνικής ΔΕΣΦΑ 

και GASPROM 

 Πιθανότητα διασύνδεσης του με τον αγωγό Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας 

 

Αγωγός Φυσικού αερίου Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας 

 Ο αγωγός Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας αφορά στη διοχέτευση φυσικού αερίου 

από την Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου στις αγορές της Ευρώπης.  

 Σύνδεση Ισραήλ με Κύπρο και Ελλάδα και τελικό σταθμό Κρήτη 

 Υποθαλάσσιος αγωγός 

 Κατασκευή τερματικού σταθμού στην Κύπρο όπου θα γίνεται υγροποίηση και 

μεταφορά με πλοία στις Ευρωπαϊκές αγορές 

 Η Ρωσική εταιρία Nord υπεύθυνη για τη μεταφορά του στην Ευρώπη 

 Ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη καθώς η εκτίμηση περιλαμβάνει 35 δις 

κυβ. μέτρα φυσικού αερίου 

 Διαπραγματεύσεις Τουρκίας για φυσικό αέριο 

 Δυναμικό τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ = Πολιτικό αντίβαρο απέναντι στη 

Τουρκία 
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Αγωγός φυσικού αερίου Tap (Trans Adriatic Pipeline) 

 Ο αγωγός Tap συνδέει την Ελλάδα με τη Ρωσία και θέτει την Κομοτηνή στον 

παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.  

 Μήκος 180 χιλιόμετρα 

 Διαδρομή: Κομοτηνή-Θράκη-Μακεδονία-Ήπειρος-Αλβανία-Ιταλία 

 Συνολικό μήκος 500 χιλιόμετρα 

 Διαδρομή: Τουρκία-Ελλάδα-Αλβανία-Ιταλία 

 

18.3 Τα Ενεργειακά Αποθέματα στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο 

 Σχεδόν όλες οι γειτονικές χώρες της Ελλάδας έχουν ψάξει το ενδεχόμενο να 

υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων και αυτά εντοπίστηκαν στην Αίγυπτο (στη 

θαλάσσια περιοχή που συνορεύει με την Κύπρο), στην Παλαιστινιακή αρχή, στη 

Λιβύη και στο Ισραήλ.  

 

Ισραήλ 

 Δεύτερη μεγαλύτερη ανακάλυψη παγκόσμια 

 Αποθέματα 8 τρις κυβικά πόδια στον θαλάσσιο χώρο  

 Κάλυψη ενεργειακών αναγκών 2-3 δεκαετίες 

 Εγχώρια αποθέματα 1,5-1,7 τρις κυβικά πόδια 

 Έρευνες μεγάλης εταιρίας Noble Energy 

 Κοίτασμα Λεβιάθαν (συνορεύει με Κύπρο) - 16 τρις κυβικά πόδια φυσικού 

αερίου 

 Κοίτασμα Ταμάρ - 8,4 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου 

 Κοίτασμα Dalit - 15 δις κυβικά πόδια 
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Παλαιστινιακή αρχή-Λωρίδα της Γάζας 

 Συμφωνία με εταιρία φυσικού αερίου BG για εκμετάλλευση στο Marine-1 

 Κοιτάσματα 1,4 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου 

 Αξία $3 δις 

 Κοιτάσματα στο Mari-B, 1 τρις κυβικά πόδια, περιοχή Ισραηλινής ΑΟΖ 

 

Αίγυπτος 

 Πλήρως εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου 

 Οργανωμένο σύστημα εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου 

 Απόθεμα 77 τρις κυβικά πόδια 

 3 μεγάλες εγκαταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου 

 

Συρία 

 Κυρίως παραγωγή πετρελαίου 

 Αποδεδειγμένα αποθέματα 8,5 τρις κυβικά πόδια-δεν είναι αρκετά 

 Εισαγωγή φυσικού αερίου 

 Ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου 122 τρις κυβικά πόδια στις ΑΟΖ της 

Συρίας, του Λιβάνου και του Ισραήλ 

 

Λίβανος 

 Δεν υπάρχει παραγωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου-μόνο εισαγωγές 

 Διεκδικεί ποσοστό από το Ισραηλινό κοίτασμα Λεβιάθαν 

 Βρέθηκε κοίτασμα νοτιοανατολικά της χώρας-εκτιμάται 707 δις κυβικά μέτρα 

 Μπορεί να ξεπεράσουν τα κοιτάσματα της Κύπρου 
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Τουρκία 

 Αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου της Μαύρης θάλασσας 218 δις 

κυβικά πόδια- δεν είναι αρκετά 

 Εισαγωγή φυσικού αερίου 

 Πάγωσαν οι έρευνες για τα κοιτάσματα λόγω μη οριοθέτησης ζωνών 

κυριαρχίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

 

 Τα αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου είναι ικανά να καλύψουν τις 

ανάγκες των χωρών από όπου προέρχονται αλλά και τις ανάγκες της Ευρώπης. Στην 

Ελλάδα τα περισσότερα κοιτάσματα βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης 

και ταυτόχρονα η χώρα αυτή συνιστά μια χώρα σημαντικής γεωπολιτικής θέσης αφού 

βρίσκεται δίπλα στους παραγωγούς ενέργειας της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας 

Αφρικής και της Κασπίας. Οι εξελίξεις στον τομέα του φυσικού αερίου σχετίζονται 

άμεσα με γεωπολιτικά συμφέροντα κυρίως μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ κάτι που η 

Ελλάδα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί λόγω της καλής στρατηγικής της θέσης.   

 

Κύπρος 

 Κοιτάσματα φυσικού αερίου στο πεδίο του Levantine μέχρι τα όρια της 

περιοχής του πεδίου του Ηροδότου. 

 13 θαλάσσια οικόπεδα 

 Έχει εκτιμηθεί μόνο το οικόπεδο 12 (Αφροδίτη) 

 Η Αφροδίτη περιλαμβάνει περίπου 8-12 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου 

 Αξία €350 δις - καθαρό κέρδος €86 δις 

 Κυπριακή ΑΟΖ - κοιτάσματα φυσικού αερίου 60 τρις κυβικά πόδια 

 Υπάρχουν και κοιτάσματα πετρελαίου 

 Εξερεύνηση κοιτασμάτων από Noble Energy και Delek group 
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Κεφάλαιο 19. Το φυσικό αέριο και οι θαλάσσιες ζώνες οικονομικής 

εκμετάλλευσης της Κύπρου  

 Μετά από χρόνια μελετών, συζητήσεων και αδειοδοτήσεων στις 19 

Σεπτεμβρίου 2011 άρχισαν οι διαδικασίες εξόρυξης του φυσικού αερίου από το 

τεμάχιο ''Αφροδίτη'' (οικόπεδο 12) που ανήκει στην Κυπριακή Αποκλειστική 

Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί 

μέχρι τώρα στην Κύπρο και θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και όχι 

μόνο πορεία της. Η εισαγωγή του στην ενεργειακή οικονομία της Κύπρου δεν αφορά 

μόνο τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής αν και θα πρέπει σταδιακά να αντικαταστήσει 

το πετρέλαιο τουλάχιστον κατά 35% έως το 2020.    

 Στο κεφάλαιο 18 αναφέρθηκε και αναλύθηκε η παραγωγή και η κατανάλωση 

ενέργειας στην Κύπρο, ο τομέας των πετρελαιοειδών που είναι πάρα πολύ 

σημαντικός για το νησί και οι υπόλοιπες μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για το φυσικό 

αέριο και η προσπάθεια που έγινε και γίνεται ακόμη από τους φορείς που 

εμπλέκονται για τον εντοπισμό, την έρευνα και την εκμετάλλευση του. 

19.1 Φυσικό αέριο 

 Το φυσικό αέριο (ΦΑ) ορίζεται (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 2364/1995 και άρθρο 

2 του ν. 3428/2005) ως καύσιμο, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες (1,013 bar και 0° 

C) είναι αέριο και εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς. Είναι ένα μίγμα 

υδρογονανθράκων που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (CH4), άλλους 

υδρογονάνθρακες (αιθάνιο C2H6, προπάνιο C3H8, βουτάνιο C4H10) καθώς και σε 

μικρότερες ποσότητες άλλων ουσιών (άζωτο Ν2, υδρόθειο H2S, διοξείδιο του 

άνθρακα CO2, κ.α.). Η ακριβής σύσταση του κυμαίνεται ανάλογα με τις περιοχές στις 

οποίες εντοπίζεται. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, με ειδικό βάρος 0,59.  

 Αυτό το μίγμα καυσίμων αερίων βρίσκεται σε κοιλότητες του υπεδάφους, 

συνήθως μαζί με άλλα ορυκτά καύσιμα. Πριν διατεθεί για χρήση υφίσταται μια 

επεξεργασία κατά την οποία διαχωρίζονται και κατακρατούνται ποικίλα ανεπιθύμητα 

συστατικά και ενώσεις από τη μάζα του. Το τελικό προϊόν το οποίο συλλέγεται και 

μεταφέρεται με αγωγούς από τον τόπο εξόρυξης προς την τελική κατανάλωση, είναι 
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απαλλαγμένο από υδρατμούς, από βαρύτερους του μεθανίου υδρογονάνθρακες και 

άλλα στοιχεία και ενώσεις.  

 Η υγροποίηση, η οποία επιτυγχάνεται σε περίπου -160 βαθμούς κελσίου, 

γίνεται για την κατά 600 φορές μείωση του όγκου του ΦΑ και κατ' επέκταση της 

μείωσης του κόστους μεταφοράς. Για να γίνει η υγροποίηση του πρέπει να υποστεί 

επεξεργασία, δηλαδή την αφαίρεση προσμίξεων όπως νερό, άζωτο, διοξείδιο του 

άνθρακα, υδρόθειο και άλλες ενώσεις θείου ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν 

στερεές ουσίες με τη ψύξη του ΦΑ. Στο τέλος το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) 

περιέχει κυρίως μεθάνιο.  

 

Προέλευση ΦΑ 

(Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου) 

 Το ΦΑ σήμερα είναι το πλέον περιζήτητο καύσιμο εξαιτίας της υψηλής 

θερμογόνου δύναμης, της μειωμένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της 

αποδοτικής του καύσης και θεωρείται η καθαρότερη πηγή ενέργειας μετά τις 

Ανανεώσιμες, λόγω της ποιότητας της καύσης του και της χαμηλής περιεκτικότητας 

των καυσαερίων του σε ρυπογόνες ουσίες. Βρίσκει ευρύτατη εφαρμογή στο σπίτι για 

το μαγείρεμα και τη θέρμανση νερού και χώρων, στον κτιριακό τομέα για την 

κεντρική θέρμανση, στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες, στη βιοτεχνία, στη 
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βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικά στην ηλεκτροπαραγωγή τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζεται μεγάλη διείσδυση του ΦΑ.   

 

Μεταφορά ΥΦΑ 

 Μεταφέρεται κυρίως με αγωγούς, σε συνθήκες ψηλής πίεσης ή με 

δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφή σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης τα οποία 

είναι μονωμένα για να περιορίζουν την απώλεια του λόγω της εξάτμισης του. Τα 

δεξαμενόπλοια ΥΦΑ έχουν μήκος έως και 300m και 46m πλάτος. Υπάρχουν 3 είδη 

δεξαμενόπλοιων, (1)Σφαιρικού σχεδιασμού, (2)Σχεδιασμού μεμβράνης και 

(3)Διαρθρωτικού πρισματικού σχεδιασμού.   

 

Ο κύκλος του ΥΦΑ 

(www.cmsenergy.com) 

Κίνδυνοι ΥΦΑ  

 Ανάφλεξη από φλόγες ή σπινθήρες είναι ο αναμενόμενος κίνδυνος από το 

ΥΦΑ μετά από λίγα λεπτά έκθεσης στη θερμότητα. Όταν υπάρχει εξάτμιση ατμών 

μεθανίου από το ΥΦΑ, η αναλογία μεθανίου-αέρα είναι στο 10% (5-15% εύρος 

αναφλεξιμότητας) και σε ατμοσφαιρική πίεση η θερμοκρασία αυτανάφλεξης είναι 

πάνω από 540 βαθμούς Κελσίου. Ως συνέπεια αυτού, είναι ο ξεσηκωμός των τοπικών 

κοινωνιών σε περιοχές που σχεδιάζεται η κατασκευή τερματικού σταθμού ΥΦΑ. 

Ένας τερματικός σταθμός ΥΦΑ ορίζεται από την ΕΕ νομοθεσία (οδηγία 96/82/ΕΚ) 

ως μια από τις πιο επικίνδυνες εγκαταστάσεις.  
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Συστήματα ασφαλείας ΥΦΑ 

 Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, της υγροποίησης, της μεταφοράς, της 

αποθήκευσης και της εκ νέου αεριοποίησης του ΦΑ απαιτούνται κάποια μέτρα 

ασφαλείας. Το πρωτεύων ''προστατευτικό περίβλημα'' αφορά την αποθήκευση του 

ΥΦΑ που γίνεται με τον κατάλληλο σχεδιασμό τεχνικών και χρήση κατάλληλων 

υλικών για όλο τον εξοπλισμό σε όλο τον κύκλο.  Το δευτερεύων ''προστατευτικό 

περίβλημα'' έχει να κάνει με τα υλικά που χρησιμοποιούνται αν συμβούν διαρροές 

ΥΦΑ, πως να τις συγκρατήσουν και να τις απομονώσουν. Ακολούθως είναι τα 

''συστήματα διασφάλισης'', όπου οι επιχειρήσεις ΥΦΑ χρησιμοποιούν συστήματα 

ανίχνευσης υγρού, αερίου και φωτιάς για να εντοπίζουν γρήγορα το πρόβλημα και 

τέταρτο είναι η ''απόσταση ασφαλείας/αποκλεισμού όπου οι εγκαταστάσεις ΥΦΑ θα 

πρέπει να βρίσκονται σε μια απόσταση ασφαλείας από δημόσιες περιοχές, 

βιομηχανικές κλπ.  

 

Τυπικός σταθμός υποδοχής/αποθήκευσης/αεριοποίησης ΥΦΑ 

(www.bplglopal.net)  
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Αποθήκευση ΥΦΑ 

 Το ΥΦΑ αποθηκεύεται σε μονωμένες δεξαμενές, πάνω ή κάτω από το έδαφος 

οι οποίες βρίσκονται στον τερματικό σταθμό και διατηρούν το υγρό σε χαμηλή 

θερμοκρασία για να μειωθεί η εξάτμιση του. Παρόλα αυτά οι εξατμίσεις 

χρησιμοποιούνται ως πηγή καυσίμων για την επιχείρηση ή το δεξαμενόπλοιο 

μεταφοράς. Μέσα στη δεξαμενή το ΥΦΑ διατηρεί την υγρή του κατάσταση σε πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες γι αυτό και ονομάζεται κρυογενικό. Ακολούθως θερμαίνεται 

και μετατρέπεται σε αέριο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η αποθήκευση του ΦΑ 

σε υγροποιημένη μορφή είναι οικονομικότερη από την αποθήκευση του 

συμπιεσμένου ΦΑ.  

 Το συμπιεσμένο ΦΑ είναι ένα εφικτό καύσιμο μεταφορών για στόλους 

φορτηγών και λεωφορείων. Όμως, πιο πρόσφατες εφαρμογές σε αεροσκάφη και 

σιδηροδρόμους έδειξαν ότι απαιτείται υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας για το ΥΦΑ 

ώστε η εφαρμογή να είναι εμπορικά βιώσιμη.  

 

19.2 Νομικό Καθεστώς των Θαλάσσιων Ζωνών στην Α. Μεσόγειο-Κύπρος 

 Αυτή η ενότητα, παρουσιάζει το νομικό καθεστώς της Α. Μεσογείου και τη 

χάραξη ζωνών εθνικής κυριαρχίας για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων, σύμφωνα 

με τους κανόνες της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Λόγω του ότι 

η Μεσόγειος θάλασσα ανήκει στη κατηγορία μεσογείων ημίκλειστων θαλασσών, 

σύμφωνα με τη διάταξη 122 της Σύμβασης του 1982 UNCLOS III (United Nations 

Convention on the Law of the Sea), όλα τα κράτη της περιοχής, παράκτια ή 

νησιώτικα, έχουν δικαίωμα χάραξης όλων των ζωνών εθνικής κυριαρχίας και 

κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στη συνέχεια τα κράτη μελετούν 4 διαφορετικά ζητήματα. 

 Το πρώτο είναι οι γραμμές βάσης, δηλαδή το όριο ξηράς από το οποίο ένα 

κράτος μετράει την απόσταση χάραξης των ζωνών κυριαρχίας του. Το επόμενο είναι 

η αιγιαλίτιδα ζώνη, δηλαδή τα χωρικά ύδατα όπου ένα κράτος ασκεί πραγματική 

κυριαρχία επί του βυθού και του υπεδάφους, της κολώνας νερού, αλλά και του 

εναερίου χώρου. Το τμήμα υδάτων που εφάπτεται των ακτών ενός κράτους και 

επεκτείνεται σε πλάτος μέχρι και 12 ν.μ. από τις γραμμές βάσεις αποτελεί την 

αιγιαλίτιδα ζώνη.   
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 Στη συνέχεια, είναι η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα όπου ξεκινά να μετριέται από 

τα εξωτερικά όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης μέχρι το εξωτερικό όριο του 

υφαλοπλαισίου και είναι δυνατόν να φτάσει μέχρι και 200 ν.μ. από τις γραμμές 

βάσης. Σύμφωνα με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΔΧ) στην 

υπόθεση της υφαλοκρηπίδας της Βόρειας θάλασσας (Federal Republic of 

Germany/Denmark), δεν χρειάζεται προηγούμενη διακηρυκτική πράξη από μέρους 

των κρατών για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση όλων των θαλάσσιων πόρων του 

βυθού και του υπεδάφους τα οποία βρίσκονται εντός της ζώνης της υφαλοκρηπίδας.  

 Τέλος, το τέταρτο ζήτημα που εξετάζεται είναι της ΑΟΖ η οποία θεσπίστηκε 

για πρώτη φορά με την Τρίτη Σύμβαση του ΟΗΕ περί Δικαίου της Θάλασσας το 1982 

και αποτελείται από τα άρθρα 55-75 της UNCLOS III. Είναι η θαλάσσια έκταση 

εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης εκμετάλλευσης των 

θαλάσσιων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό και 

τον άνεμο. Εκτείνεται στα 200 ν.μ. από την ακτογραμμή της κάθε χώρας αλλά στην 

περίπτωση όπου οι ΑΟΖ δύο ή περισσότερων χωρών αλληλεφάπτονται, να απέχουν 

οι ακτογραμμές λιγότερο από 400 ν.μ., τότε πρέπει οι χώρες που τις διεκδικούν να 

ορίσουν από κοινού θαλάσσια σύνορα. Η ΑΟΖ δεν συμπεριλαμβάνει τα χωρικά 

ύδατα ούτε και την υφαλοκρηπίδα πέρα των 200 ν.μ. Η διαφορά χωρικών υδάτων και 

ΑΟΖ είναι πως τα χωρικά ύδατα αφορούν σε πλήρη κυριαρχία, ενώ η ΑΟΖ αποτελεί 

''κυριαρχικό δικαίωμα''. Ένα κράτος αποκτά τυπικά ΑΟΖ, μόνο κατόπιν κατάλληλης 

διακηρυκτικής πράξης. 

 

Οριοθέτηση ΑΟΖ στην Α. Μεσόγειο (www.moneynet.com.cy/news/cyprus/31881.aspx) 
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 Με τους κανόνες της UNCLOS III, δεσμεύτηκαν η Ελλάδα, η Κύπρος, η 

Αίγυπτος και ο Λίβανος και έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση, ενώ το 

Ισραήλ, η Συρία και η Τουρκία δεν έχουν υπογράψει. Το 2003, η Κύπρος λοιπόν 

έκανε μια συμφωνία με το Κάιρο και κατοχύρωσαν τα δικαιώματα τους ως χώρες για 

την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στα 

όρια των ΑΟΖ τους. Παρόμοια συμφωνία έγινε και μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου. 

Συμφωνίες μεταξύ των χωρών μπορεί και να αποφέρουν σαν αποτέλεσμα την 

συνεκμετάλλευση επί των Οικοπέδων 4,5,10 και 11 σε ότι αφορά το Λίβανο και 3 και 

13 σε ότι αφορά την Αίγυπτο. Για παράδειγμα με το Ισραήλ, η Κύπρος είχε 

προχωρήσει σε από κοινού υποθαλάσσιες έρευνες και σεισμογραφικές μελέτες και 

ήταν πρόθυμη σε οποιαδήποτε συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων στο Οικόπεδο 12 και 

το 2011 συνομολόγησαν συμφωνία και ξεκίνησαν έρευνες για ΦΑ στο Οκόπεδο 12.   

 Μπορεί η Κύπρος και το Ισραήλ να αναφέρθηκαν ήδη σε συμφωνίες, πρέπει 

όμως και ο Λίβανος με το Τελ Αβίβ να συμφωνήσουν για τις θαλάσσιες οριοθετήσεις 

τους και ακόμα πιο σημαντικό είναι η αναφορά στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων ΦΑ 

στην ΑΟΖ της Λωρίδα της Γάζα.  

 Οι ακτές Ισραήλ και Αιγύπτου βρίσκονται σε μία ευθεία και η οριοθέτηση 

των θαλάσσιων ζωνών γίνεται εύκολα με τη χάραξη μιας κάθετης οριοθετικής 

γραμμής σε αντίθεση με την ακτή στο Λίβανο όπου είναι κυρτή και υπάρχουν 

κάποιες επιπλοκές. Ο Λίβανος υποστηρίζει πως σημείο αναφοράς για το καθορισμό 

αιγιαλίτιδας ζώνης των δύο χωρών πρέπει να είναι το νοτιότερο παράκτιο σύνορο 

τους, ενώ το Τελ Αβίβ παρουσιάζει ως όριο το βορειότερο άκρο των συνόρων της με 

το Λίβανο στη περιοχή Βόρειας Γαλιλαίας. Αυτό δεν έγινε αποδεχτό και μάλιστα ο 

Λίβανος διεκδίκεισαι μερίδιο στο κοίτασμα Leviathan, τμήμα του οποίου βρίσκεται 

όπως υποστηρίζει εντός των χωρικών υδάτων του.    

 Στη περίπτωση της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων ΦΑ στη Λωρίδα της Γάζας, 

το Ισραήλ είναι πρόθυμο για συνεκμετάλλευση και συμφωνία με την παροχή πόρων, 

τεχνογνωσίας και ευρύτερων διευκολύνσεων από το Ισραήλ, με τη δήλωση του  

Ισραηλινού υπουργού εξωτερικών, σαν προϋπόθεση, ότι πρέπει οι Παλαιστίνιοι να 

αναβαθμιστούν οικονομικά και να αναπτύξουν τη δημοκρατία τους.   

  



231 

 

 Το επόμενο αντικείμενο μελέτης σχετικά με τις οριοθετήσεις και τις 

θαλάσσιες ζώνες είναι το τρίγωνο Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Η Κύπρος 

βρίσκεται σε αναμονή για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ελλάδα και την Τουρκία, το 

θέμα που θέτει η Άγκυρα για ύπαρξη δικαιώματος ΑΟΖ για το ψευδοκράτος της 

Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, καθώς και το ζήτημα δικαιώματος ή 

μη ύπαρξης ζωνών κυριαρχίας για τα εδάφη όπου εδρεύουν οι αγγλικές βάσεις. 

Εξαιτίας της Τουρκίας δημιουργούνται εντάσεις και αντιρρήσεις μεταξύ των χωρών.  

 Η Τουρκία επιμένει να μη χαράξει η Ελλάδα τις γραμμές βάσεις της στην 

περιοχή του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με την αρχή της ίσης απόστασης ή της 

μέσης γραμμής και θέλει να λαμβάνονται υπ' όψη και τα δικά της συμφέρονται στο 

Αιγαίο. Ακόμα, έχει απειλήσει και με πόλεμο την Ελλάδα σε περίπτωση άσκησης του 

από την UNCLOS III αποδιδόμενου δικαιώματος της να επεκτείνει από τα 6 στα 12 

ν.μ. τα χωρικά ύδατα της.  

  

 

Θαλάσσια οριοθέτηση στην Α. Μεσόγειο σύμφωνα με τις θέσεις της Τουρκίας 

(http:/www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t58/t58_1.html) 

 

 Επίσης, η Τουρκία δημιουργεί πρόβλημα και με τη χάραξη υφαλοκρηπίδας 

και ΑΟΖ στη περιοχή του Καστελλόριζου και υποστηρίζει ότι βρίσκεται εντός των 

δικών της ορίων και ως εκ τούτου δεν δύναται να έχει ΑΟΖ. Σύμφωνα με το Δίκαιο 
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για την Σύμβαση της Θάλασσας (Montego Bay, 1982), το Καστελόριζο έχει ΑΟΖ. 

Αυτό σημαίνει πως η τουρκική ΑΟΖ θα παρεμβάλλεται μεταξύ της κυπριακής και της 

ελληνικής και θα συνορεύει με αυτή της Αιγύπτου, με σκοπό την εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων στο πεδίο του Ηροδότου. Στην αντίθετη περίπτωση διακόπτεται 

από την ελληνική και η Τουρκία δεν έχει ΑΟΖ στην Μεσόγειο.  

ΑΟΖ Ελλάδας 

 

 

 Το Νοέμβριο του 2014, με τη Τουρκία να εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις, 

οι τρείς χώρες Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος επισπεύδουν τις διαπραγματεύσεις τους 

για την οριοθέτηση των μεταξύ τους ΑΟΖ και καλούν τη Τουρκία να σταματήσει 

όλες τις προκλήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου. Σε κοινές τους δηλώσεις αναφέρθηκαν 

στο κυπριακό και στην ανάγκη δίκαιης λύσης επί της βάσης του διεθνούς δικαίου και 

των αποφάσεων του ΟΗΕ. Οι τρεις χώρες είναι έτοιμες να συνεργαστούν και να 

αξιοποιήσουν τους ενεργειακούς τους πόρους και στόχος της συνεργασίας τους είναι 

αμιγώς η ευημερία των τριών χωρών.  
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Περιοχές που ισχυρίζονται οι Τ/Κ ότι τους ανήκουν 

 

 

 

 Τέλος, σε ότι αφορά τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία σχετικά με την 

οριοθέτηση της κυπριακής ΑΟΖ, θα μπορούσε να ειπωθεί πως είναι δύο. Πρώτον, η 

Τουρκία λόγω της μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας αμφισβητεί το 

δικαίωμα της να κατέχει ΑΟΖ ή άλλες ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Προσπάθησε 

να εμποδίσει την από κοινού έρευνα Κύπρου-Ισραήλ στο οικόπεδο 12 απειλώντας με 

τη χρήση βίας. Ουσιαστικά, αμφισβητεί την κυριότητα της Κύπρου επί πέντε 

οικοπέδων από τα συνολικά 13 που εντοπίζονται στο νησί.  
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ΑΟΖ Τουρκίας 

 

  

 Το δεύτερο ζήτημα της Άγκυρας, είναι να αναγνωριστεί δικαίωμα κατοχής 

θαλάσσιων ζωνών εθνικής κυριαρχίας για την Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου 

Κύπρου. Το 2011 η Τουρκία οριοθέτησε με το ψευδοκράτος ΑΟΖ, πράξη η οποία 

θεωρήθηκε απαράδεκτη. Οι πράξεις της Τουρκίας ξεπερνούν τα όρια της 

νομιμότητας, όπως έγινε στην περίπτωση του ψευδοκράτους. Η Κύπρος από την άλλη 

πλευρά πρότεινε τη δημιουργία Ταμείου για τη συγκέντρωση των κερδών από την 

εκμετάλλευση του ΦΑ της και προσφέρει πρόσβαση και στους Τουρκοκύπριους κατά 

το αναλογούν (πληθυσμιακά) μερίδιο τους. Η πρόταση αυτή από τη Κυπριακή 

Δημοκρατία, αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη προς μια οριστική λύση του Κυπριακού 

αν αυτή την αξιοποιήσουν σωστά οι Τουρκοκύπριοι.   

 

19.3 Ο καθορισμός της ΑΟΖ στην Κύπρο 

 Η Κύπρος θεωρείται νέα χώρα στον τομέα της εξερεύνησης και 

εκμετάλλευσης πετρελαίου και ΦΑ. Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν μια 

αξιοσημείωτη ποσότητα γεωφυσικών δεδομένων, τα οποία σε συνδυασμό με τη 

γεωγραφική της θέση καθιστούν το νησί πρώτης κατηγορίας προορισμό για 

εξερεύνηση υδρογονανθράκων.  

 Η αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για όλες τις σχετικές διαδικασίες για 

τις ΑΟΖ και τους υδρογονάνθρακες είναι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου 
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Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο υπεύθυνος φορέας για την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου είναι η Επιτροπή Εκτίμησης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που ανήκει στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

είναι ένας άλλος φορέας που εμπλέκεται η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει εκτελεστικές εξουσίες και αρμοδιότητες στον τομέα 

της Ενέργειας.  

 Επίσης, η Αμερικανική-ισραηλινή εταιρία Noble Energy έχει την 

αποκλειστική ευθύνη αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του ΦΑ και των 

υδρογονανθράκων του οικοπέδου 12 που ανήκει στην κυπριακή ΑΟΖ, μετά από 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2008 και το 2009 ιδρύθηκε 

ένας νέος ανεξάρτητος φορέας Ιδιωτικού Δικαίου, η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού 

Αερίου (ΔΕΦΑ) που έχει αρμοδιότητες αγοράς, εισαγωγής, κατοχής, χρήσης, 

εκμετάλλευσης, αποθήκευσης, μεταφοράς, διάθεσης, διανομής, πώλησης, 

προμήθευσης και εμπορίας ΦΑ, τη χρήση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ, την 

επαναεριοποίηση του ΥΦΑ καθώς και τη διαχείριση του δικτύου διανομής και 

προμήθειας ΦΑ. Το 44% της ΔΕΦΑ κατέχει η ΑΗΚ και το 56% το κράτος με 

δυνατότητα παραχώρησης 5% σε τρίτους.  

 Άλλοι φορείς που εμπλέκονται έμμεσα στα θέματα φυσικού αερίου και 

ειδικότερα στο θέμα χωροθέτησης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ είναι αρκετές 

κατασκευαστικές εταιρείες, η κοινωνία που αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποδοχής 

της επιλογής χωροθέτησης και κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις.  

 Οι δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία διέπονται από τον Νόμο του 2007 (No.4(I)/3007) περί 

υδρογονανθράκων και τους Κανονισμούς Υδρογονανθράκων του 2007 και 2009 

(No.51/2007 και No.113/2009). Το νομικό πλαίσιο ισχύει στα χωρικά ύδατα, την 

υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Οι δραστηριότητες των υδρογονανθράκων είναι 

αντικείμενο των γενικών κυπριακών νόμων και κανονισμών για περιβαλλοντική 

προστασία, υγιεινή και ασφάλεια. Η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ και έτσι η οδηγία για 

τη χορήγηση και χρήση αδειών για αναζήτηση, εξερεύνηση και παραγωγή (Οδηγία 

94/22/EC) και άλλη σχετική νομοθεσία ισχύουν για τις δραστηριότητες πετρελαίου 

και ΦΑ στην ανοικτή θάλασσα της Κύπρου.  
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 Στις 12 Δεκεμβρίου 1988, η Κύπρος προχώρησε στην επικύρωση της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS '82). Όπως αναφέρθηκε 

πιο πάνω η Κύπρος οριοθέτησε ΑΟΖ με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο. Το 

Φεβρουάριο του 2003 υπέγραψε συμφωνία με την Αίγυπτο για οριοθέτηση ΑΟΖ, τον 

Ιανουάριο του 2007 υπέγραψε συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με το Λίβανο και τον 

Δεκέμβριο του 2010 ακολούθησε η υπογραφή συμφωνίας με το Ισραήλ βασισμένες 

στην αρχή της μέσης γραμμής και σύμφωνα με τις διατάξεις της UNCLOS '82.  

Κύπρος-Αίγυπτος 
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Κύπρος-Ισραήλ 

 

 

 

Κύπρος-Λίβανος 
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 Έτσι η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε την οριοθέτηση των ΑΟΖ με τις 

τρείς χώρες και η τελική περιοχή που προέκυψε καλύπτει περίπου 51000 km
2
 και έχει 

χωριστεί σε 13 οικόπεδα. 

Αποτέλεσμα οριοθέτησης 
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Κεφάλαιο 20. Τα αποτελέσματα των ερευνών για υδρογονάνθρακες 

 Οι υδρογονάνθρακες υπήρχαν στη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ 

και πολλές χιλιάδες χρόνια και δεν διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 

2010-2014 όταν πολλοί Κύπριοι κατάλαβαν την ύπαρξή τους. Από το 1938 μέχρι και 

το 1970 διάφορες εταιρείες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να τους εντοπίσουν 

καλύπτοντας διάφορες χερσαίες περιοχές της Κύπρου.  

 Συγκεκριμένα, για τις έρευνες εντοπισμού υδρογονανθράκων παραχωρούνται 

άδειες. Η Άδεια Ερευνών Υδρογονανθράκων περιλαμβάνει βαρυτομετρικές 

μαγνητικές δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες καθώς και ερευνητικές 

γεωτρήσεις και χορηγείται για διάρκεια τριών ετών με δυνατότητα δύο ανανεώσεων 

από δύο έτη τη φορά. Ακόμα σε κάθε ανανέωση, 25% της αδειοδοτούμενης περιοχής 

επιστρέφει στο κράτος. Επίσης, η Άδεια Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 

παραχωρείται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε έτη με δυνατότητα μιας 

ανανέωσης διάρκειας δέκα ετών. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις εταιρείες και τα 

οικόπεδα εξερεύνησης τους.   

 

 

Άδειες εξερεύνησης υδρογονανθράκων (ΥΒΕΤ) 
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 Από το 1938 μέχρι το 1949 η προσπάθεια εντοπισμού υδρογονανθράκων 

ξεκίνησε από τις γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες της Εταιρείας Πετρελαίου του 

Ιράκ. Στη βάση των ερευνών αυτών, μέχρι το 1970 έγιναν 4 διερευνητικές 

γεωτρήσεις (στο Τσέρι, τη Μονή, στην περιοχή Αρχαγγέλου στη Λευκωσία και στο 

Λευκόνοικο), χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.  

 Το 1975, μια εταιρεία από τον Καναδά με την ονομασία Sefel Geophysical 

Ltd, πήρε τη πρωτοβουλία και σε συνεργασία με την Delta Exploration lnc., 

διενήργησαν δισδιάστατη σεισμική έρευνα έκτασης 8000 χιλιομέτρων στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή ήταν η πρώτη υπεράκτια έρευνα για υδρογονάνθρακες. 

Μεταξύ του 1985 και 1987 ακολούθησαν έρευνες από τη Σοβιετική Ακαδημία 

Επιστημών, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, επί της 

βαθυμέτρησης, στρατηγραφίας, λιθολογίας και ιζημάτων του βυθού.                                           

 Σε μετέπειτα στάδιο, κατά τη δεκαετία 2000-2010 διενεργήθηκαν οι 

ακόλουθες υπεράκτιες έρευνες υδρογονανθράκων σε μέρος της ΑΟΖ της Κύπρου από 

τον Νορβηγικό Οίκο PGS-Petroleum Geo-Services:   

 2006: δισδιάστατη σεισμική έρευνα έκτασης 6.770 χιλιομέτρων 

 2007: τρισδιάστατη σεισμική έρευνα έκτασης 659 τετραγωνικών χιλιομέτρων 

εντός του τεμαχίου 3 

 2008: δισδιάστατη σεισμική έρευνα έκτασης 12.000 χιλιομέτρων 

 

20.1 Πρώτος Γύρος Αδειοδότησης 

 Μετά την από την κήρυξη της Κυπριακής ΑΟΖ με το Νόμο 64 (Ι) 2004 και 

συστηματική προεργασία σε νομοτεχνικό, πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο και τις 

συμφωνίες οριοθέτησης με Αίγυπτο, Λίβανο και Ισραήλ όπως προαναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2007 διεξήχθη ο 

πρώτος Γύρος Αδειοδοτήσεων.  

 Το ΥΕΒΤ, σε συνεργασία με τη Νορβηγική Εταιρεία PGS Geophysical AS 

διενήργησε εκτεταμένες σεισμικές έρευνες και αφού αυτές έτυχαν επιστημονικής 

ερμηνείας από τη Γαλλική εταιρεία Beiscip Franlap προχώρησε στον πρώτο γύρο 

αδειοδότησης ο οποίος αφορούσε 11 τεμάχια (όλα πλην του 1 και 13) συνολικής 
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έκτασης 46.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου 

τον Αύγουστο είχαν ήδη υποβληθεί τρεις αιτήσεις για τρία διαφορετικά ερευνητικά 

τεμάχια. 

 

 

 Ως επακόλουθο αυτού, στις 24 Οκτωβρίου 2008 υπογράφηκε Συμφωνία 

Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής μεταξύ της Κύπρου και της Noble Energy 

και ταυτόχρονα χορηγήθηκε στην εταιρεία άδεια έρευνας για το τεμάχιο 12. Αυτό το 

συμβόλαιο, συνάπτεται μεταξύ της Δημοκρατίας και των αδειούχων και αναφέρει 

όρους και πρόνοιες που καθορίζονται στην Άδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων και 

στην Άδεια Εκμετάλλευσης. Ακόμα, επιτρέπει τη συμμετοχή του κράτους στα έσοδα 

από την εκμετάλλευση. Στο τεμάχιο 12 λοιπόν έγιναν οι παρακάτω δραστηριότητες:    

 Σεπτέμβριος 2009: τρισδιάστατη σεισμική έρευνα έκτασης 469 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων 

 Ιούνιος 2011: δισδιάστατη σεισμική έρευνα έκτασης 4.000 χιλιομέτρων  

 Σεπτέμβριος 2011: πρώτη ερευνητική γεώτρηση (5.860 μέτρα συνολικό 

βάθος) 

 Δεκέμβριος 2011: Ανακοίνωση της Noble Energy για την ανακάλυψη 

ποσοτήτων ΦΑ με μέση τιμή 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια 
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 Ταυτόχρονα, εντοπίζονται κοιτάσματα ΦΑ από το Ισραήλ στα τεμάχια Ταμάρ 

(9 tcf) και Λεβιάθαν (16 tcf) που αυτά βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το τεμάχιο 

12. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας, στη λεκάνη 

της Λεβαντινής στην Α. Μεσόγειο είναι δυνατό να υπάρχουν περίπου 122 tcf ΦΑ και 

1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτιμήσεις Κέντρου Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ 

 

Η Λεκάνη της Λεβαντίνης 

  Η κοιλάδα της Λεβαντίνης εκτείνεται σε 83.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

περίπου και καλύπτει τις ΑΟΖ της Συρίας, του Λιβάνου, του Ισραήλ, της Αιγύπτου 

και της Κύπρου, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι χώρες μπορούν να επωφεληθούν 

από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων που βρίσκονται εκεί. Η Αίγυπτος, το 

Ισραήλ και η Κύπρος έχουν ήδη προχωρήσει με αδειοδοτήσεις για εξερευνήσεις και 

οι δύο πρώτες χώρες ήδη εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους της περιοχής τους.    

 

 

Λεκάνη της 

Λεβαντίνης 

 

Πετρέλαιο: 1.68 bbl 

 

ΦΑ: 122 tfc 

 Λεκάνη του Δέλτα του 

Νείλου 

Πετρέλαιο: 1.76  bbl 

ΦΑ: 223 tfc 
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20.2 Δεύτερος Γύρος Αδειοδότησης 

 Τον Φεβρουάριο του 2012 ανακοινώθηκε ο δεύτερος Γύρος αδειοδοτήσεων ο 

οποίος έληξε το Μάιο 2012 και χορηγήθηκαν πέντε νέες άδειες έρευνας 

υδρογονανθράκων για αντίστοιχο αριθμών τεμαχίων στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Υποβλήθηκαν 33 αιτήσεις από 15 οικονομικούς φορείς που αφορούν όλα τα τεμάχια 

πλην των 1, 4 και 13. Στις 24 Ιανουαρίου 2013 υπογράφηκαν τρία Συμβόλαια 

Αναλογικού Καταμερισμού Έρευνας και Παραγωγής για τα τεμάχια 2, 3 και 9 με την 

ιταλοκορεάτικη κοινοπραξία Eni/Kogas και ακολούθως στις 6 Φεβρουαρίου 2013 η 

σύναψη παρόμοιων συμφωνιών με τη γαλλική εταιρεία Total για τα τεμάχια 10 και 

11.  

 

 

 Ακολούθως, στις 11 Φεβρουαρίου 2013 υπογράφηκε η παραχώρηση μεριδίου 

ίσου με το 30% της άδειας έρευνας για το τεμάχιο 12, από τη Noble Energy στις 

ισραηλίτικες εταιρείες Delek Drilling και Avner Exploration, κατά 15% εκάστη.  

 Τον Ιούνιο του 2013 λοιπόν, η Noble Energy διεξήγαγε τρισδιάστατη 

σεισμική έρευνα στο τεμάχιο 12 έκτασης 2.800 τετραγωνικών χιλιομέτρων με σκοπό 

τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία 

η αξιολόγηση της ανακάλυψης ΦΑ στο κοίτασμα ''Αφροδίτη'' στο τεμάχιο 12 η οποία 

έφτασε σε βάθος 5.751 μέτρα καθώς και η παραγωγική δοκιμή της γεώτρησης τον 

Σεπτέμβριο του 2013.  
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  Τον Οκτώβριο του 2013 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και η Noble 

Energy ανακοίνωσε την ύπαρξη ανακτήσιμων ποσοτήτων ΦΑ που κυμαίνονται από 

3.6 έως 6 τρις κυβικά πόδια με μέση τιμή τα 5, καθώς και σημαντικής παραγωγικής 

ικανότητας που ανέρχεται στα 250 εκατ. κυβικά πόδια ημερησίως. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων των γεωτρήσεων στο τεμάχιο 12.  

 

Σύγκριση αποτελεσμάτων γεωτρήσεων στο τεμάχιο 12 

Ερευνητική Γεώτρηση (Σεπτέμβριος 2011) Ερευνητική Γεώτρηση (Ιούνιος 2013) 

συνολικού βάθους 5.860 μέτρων(σε 

θαλάσσιο βάθος 1.688 μέτρων) 

συνολικού βάθους 5.751 μέτρων(σε 

θαλάσσιο βάθος 1.731 μέτρων) 

ανακαλύφθηκε κοίτασμα έκτασης 40 

τετραγωνικών μιλίων 

έγινε από την πλατφόρμα 'ENSCO5006', σε 

απόσταση πέραν των 6 χιλιομέτρων ΒΑ της 

πρώτης ερευνητικής γεώτρησης 

εντοπίστηκε καθαρό πάχος ταμιευτήρα 

περίπου 310 ποδών 

εντοπίστηκε καθαρό πάχος ταμιευτήρα 

περίπου 120 ποδών  

 

μέγιστη παραγωγική ικανότητα του 

ταμιευτήρα που εκτιμάται στα 250 εκ. 

κυβικά πόδια ημερησίως 

εκτιμώμενες ποσότητες ΦΑ που κυμαίνονται 

από 5 τρις κυβικά πόδια έως 8, με μέση τιμή 

τα 7 

εκτιμώμενες ποσότητες ΦΑ που 

κυμαίνονται από 3,6 τρις κυβικά πόδια έως 

6 με μέση τιμή τα 5 

 

 Επίσης, οι εταιρείες Eni και Total ολοκλήρωσαν τις έρευνες τους στα τεμάχια 

2, 3, 9 και 11 ως ακολούθως:    

 Ιούλιος-Αύγουστος 2013: 2.280 τετραγωνικά χιλιόμετρα τρισδιάστατης 

σεισμικής έρευνας στο τεμάχιο 11 

 Οκτώβριος 2013: πυρηνοληψία και γεωχημική έρευνα του πυθμένα στο 

τεμάχιο 11 

 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013: 7.000 χιλιόμετρα δισδιάστατης σεισμικής 

έρευνας στα τεμάχια 2, 3 και 9 

 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013: 4.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα τρισδιάστατης 

σεισμικής έρευνας στα τεμάχια 2, 3 και 9 
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 Όσον αφορά επόμενες προγραμματιζόμενες έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ, η 

Noble Energy επιβεβαίωσε γεώτρηση τέλη του 2014 η οποία εντάσσεται στο 

πρόγραμμα αξιολόγησης της ανακάλυψης ΦΑ, της οποίας τα αποτελέσματα θα 

καταδείξουν τη βιωσιμότητα του κοιτάσματος και μία ερευνητική γεώτρηση εντός 

του τεμαχίου 12. Επίσης, αρχές του 2015 προγραμματίζεται η ανόρυξη επιπρόσθετων 

ερευνητικών γεωτρήσεων από την Eni στα τεμάχια 2, 3 και 9 καθώς και η έναρξη των 

εργασιών ανόρυξης από την Total στο τεμάχιο 10 μετά από δισδιάστατη σεισμική 

έρευνα έκτασης 1.500 χιλιομέτρων.  

 Με βάση όλες τις σχετικές έρευνες που έγιναν στο παρελθόν, οι οποίες 

βασίστηκαν στα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών που έγιναν στη κυπριακή 

ΑΟΖ, εκτιμάται ότι το ΦΑ που υπάρχει είναι περίπου 60 τρις κυβικά πόδια (χωρίς να 

αποκλείεται και η ύπαρξη πετρελαίου) ενώ στην Ευρώπη υπάρχει το ποσοστό της 

τάξης των 64,4 τρις κυβικά πόδια. Οι συνολικές ανάγκες της Κύπρου υπολογίζονται 

περίπου στα 0,6 δις.  

 

Πεδία Υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή (ΥΕΒΤ-Υπηρεσία Ενέργειας) 

 

Tamar: Μεγαλύτερη ανακάλυψη ΦΑ παγκοσμίως για το 2009 

Leviathan: Μεγαλύτερη ανακάλυψη ΦΑ παγκοσμίως για την τελευταία δεκαετία 

Leviathan  

ΦΑ-16 tfc 

Πετρέλαιο-? 

Παραγωγή-2015/16 

 

 

Tamar 

ΦΑ-8.4 tfc 

Παραγωγή-2013 

Dalit 

ΦΑ-0.5 tfc 

Παραγωγή-2013 
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 Σύμφωνα με ένα άρθρο του Νίκου Λυγερού (Μαθηματικός), η Κύπρος αρχίζει 

να γεμίζει τη σκακιέρα της ΑΟΖ της με πολύτιμα κομμάτια που της δίνουν όλο και 

περισσότερη αξία. Το οικόπεδο 11 της κυπριακής ΑΟΖ εφάπτεται με την αιγυπτιακή 

ΑΟΖ και το οικόπεδο 3 με τη λιβανέζικη ΑΟΖ. Πλέον το οικόπεδο 12 δεν είναι 

απομακρυσμένο από τη Κύπρο αλλά ενώνεται με αυτή μέσω των οικοπέδων 9 και 2.  

 Υποστηρίζει ακόμα, ότι η νέα επιτυχία της κυπριακής ΑΟΖ έχει γεωπολιτικές 

επιπτώσεις. Η Κύπρος, με τη κοινοπραξία από τη γαλλική εταιρεία Total E&P 

Activities και τις δύο ρωσικές εταιρείες Novatec και GP Global Resources, κατάφερε 

να συγκεντρώσει ξένες χώρες στην ΑΟΖ της, πράγμα το οποίο την ενισχύει, 

ταυτόχρονα όμως η Τουρκία προκαλεί στην κυπριακή ΑΟΖ, αμφισβητεί τα 

κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στα δυτικά του νησιού και παραβιάζει το διεθνές 

δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ.  

 Τον Οκτώβριο 2014, η Τουρκία αποφάσισε να στείλει σεισμογραφικό 

σκάφος, το Barbaros, για εντοπισμό υδρογονανθράκων στο οικόπεδο 2. Το πλοίο 

πέρασε και από το οικόπεδο 3 και 9 της κυπριακής ΑΟΖ όπου η Κύπρος τα έχει 

παραχωρήσει για γεωτρήσεις στις ENI/KOGAS. Μετά από δέκα μέρες παραμονής 

του πλοίου στο οικόπεδο 3, το Barbaros, φάνηκε να εντοπίζει μεγάλες ποσότητες 

υδρογονανθράκων παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ερευνητική γεώτρηση.  

 

 

Τουρκικό Barbaros στην κυπριακή ΑΟΖ   



247 

 

 Όταν οι εταιρείες Delek και Avner είχαν προβεί σε ανακοινώσεις τους τον 

Νοέμβριο του 2013 για τις ποσότητες ΦΑ στο Αφροδίτη, είχαν αναφέρει ότι και 

μεγάλες ποσότητες πιθανόν να υπάρχουν και στο οικόπεδο 3. Έτσι η Τουρκία δεν 

δίστασε να παραβιάσει την κυπριακή ΑΟΖ και το Barbaros παρέμεινε στα κυπριακά 

ύδατα για περίπου δύο μήνες.  

 Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης σταμάτησε 

κάθε συνομιλία με την Τουρκία και το πρώτο διπλωματικό βήμα της Λευκωσίας ήταν 

να επιδιώξει το ''πάγωμα'' των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην ΕΕ. 

Τις επόμενες μέρες είχαν γραφτεί στα ΜΜΕ ότι το Barbaros θα πάει στο 

Καστελόριζο. Αυτό όμως δεν έγινε και το πλοίο παρέμεινε στην κυπριακή ΑΟΖ μέχρι 

και 30 Δεκεμβρίου. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος μετά έφυγε για έρευνες στην 

Ανατολική Μεσόγειο.  

 Από όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για εκμετάλλευση των αποθεμάτων ΦΑ 

από την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία είχε αυξήσει τις προκλήσεις της, τόσο σε 

επικοινωνιακό επίπεδο αλλά και με τις παραβιάσεις της εντός της κυπριακής ΑΟΖ, 

όσο έβλεπε ότι έμενε έξω από αυτές τις συζητήσεις.       

 

20.3 Τρίτος Γύρος Αδειοδότησης 

 Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, κ. Γιώργος 

Λακκοτρύπης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει και σε έναν τρίτο 

γύρο χορήγησης αδειών χωρίς όμως να έχει οριστεί ημερομηνία. Ο τρίτος γύρος θα 

περιλαμβάνει όλα τα τεμάχια μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ που δεν έχουν ακόμα άδεια, 

όπως είναι το 1, 4, 5, 6, 7, 8 και 13. Υπάρχει όμως για ακόμη μια φορά η Τουρκία στη 

μέση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην διεξαγωγή των χορηγήσεων 

αδειών όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.  
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 20.4 Εξελίξεις 2014-2015 

 Τέλη του 2014, συνεχίζονται οι διερευνητικές γεωτρήσεις στην κυπριακή 

ΑΟΖ με την Noble Energy στο οικόπεδο 12, τη Total στο οικόπεδο 10 και 11 και τις 

ENI/KOGAS στα οικόπεδα 2, 3 και 9. Το κοίτασμα στο οικόπεδο 9 ονομάστηκε 

''Ονασαγόρας'', καθώς ονομασίες πήραν και άλλα πέντε κοιτάσματα, ''Ζήνων'', 

''Κινύρας'', ''Αμαθούσα'', ''Ευαγόρας'' και ''Πράξανδρος'' είναι τα υπόλοιπα που 

βρίσκονται στα οικόπεδα 2, 3 και 9 της κυπριακής ΑΟΖ.  

 Κατά την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας ENI/KOGAS στο 

κοίτασμα ''Ονασαγόρας'', στο ερευνητικό τεμάχιο 9, δεν εντοπίστηκε εκμεταλλεύσιμη 

συγκέντρωση υδρογονανθράκων. Η κοινοπραξία, επεξεργάζεται και αξιολογεί όλα τα 

στοιχεία γεωλογικού και άλλου χαρακτήρα που συνέλεξε και τα οποία θα είναι πολύ 

βοηθητικά για τη συνέχεια. Αμέσως μετά ξεκίνησε την επόμενη γεώτρηση στο 

κοίτασμα ''Αμαθούσα'', όχι τυχαία, καθώς η θέση του, βρίσκεται πολύ κοντά στο 

οικόπεδο 12.  

 Τα αποτελέσματα από τις ερευνητικές γεωτρήσεις στο κοίτασμα ''Αμαθούσα'' 

δεν έχουν βγει. Όμως, σε πρόσφατες δηλώσεις του ο κ. Σόλωνας Κασίνης τόνισε ότι 

σύμφωνα με δικές του εκτιμήσεις τα αποθέματα θα κυμανθούν στα 9 τρις κυβικά 

πόδια περίπου. Ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, δήλωσε ότι η 

γεώτρηση προχωρεί κανονικά και εντός του Μαρτίου 2015 αναμένεται η 

ENI/KOGAS να ανακοινώσει αποτελέσματα.  

 Μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου 2015 , η εταιρεία γαλλικών συμφερόντων 

Total, δεν είχε εντοπίσει στόχους για την πραγματοποίηση ερευνητικών γεωτρήσεων 

στα θαλασσοτεμάχια 10 και 11 της κυπριακής ΑΟΖ και εξετάζει το ενδεχόμενο 

αποχώρησης της. Αν και ο γαλλικός κολοσσός ξόδεψε εκατομμύρια ευρώ για την 

πραγματοποίηση σεισμογραφικών ερευνών, ωστόσο δεν εντόπισε γεωτρήσιμες 

γεωλογικές δομές. Ωστόσο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τα έξοδα των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων της κατά 30% το 2015 και θα γίνουν περικοπές σε 

ολόκληρο τον όμιλο στον οποίο ανήκει η Total. 

 Σύμφωνα με τον κ. Σόλωνα Κασίνη, μετά από την ανακοίνωση της Total, ο 

πρώην Διευθυντής Ενέργειας υποστηρίζει πως η γαλλική εταιρεία ''δεν έχει 

αυταπόδεικτα δεδομένα'' καθώς δεν έχει προχωρήσει σε γεώτρηση αλλά ''ενδείξεις 
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από σεισμικές έρευνες''. Εξήγησε ότι αυτού του είδους οι εταιρείες αξιολογούν ποιά 

είναι τα οικόπεδα που έχουν ανά το κόσμο και βάζουν προτεραιότητες και φαίνεται 

ότι η περίπτωση της Κύπρου δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Total για να κάνει 

έξοδα στα οικόπεδα 10 και 11. Είπε ότι η σημαντική πτώση της τιμής του πετρελαίου 

είναι και ένας λόγος που έβαλε σε τέτοιου είδους σκέψεις την εταιρεία και θα για το 

αν θα μείνει ή το αν θα αποχωρήσει θα το συζητήσει με τη κυβέρνηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για να της δώσει άδεια παράτασης ή μια εναλλακτική λύση.  

 Ο κ. Χαράλαμπος Έλληνας, πρόεδρος της Κρατικής Εταιρείας 

Υδρογονανθράκων (ΚΡΕΤΥΚ), σε συνέντευξη του δήλωσε ότι η μείωση της τιμής 

του πετρελαίου διεθνώς δεν άφησε ανεπηρέαστες τις εταιρείες Noble, ENI, KOGAS 

και Total. Η Total δεν προχώρησε σε γεώτρηση στα οικόπεδα 10 και 11 όχι μόνο 

γιατί δεν βρήκε στόχους, αλλά και επειδή η γεώτρηση είναι κάτι πανάκριβο και αυτή 

τη στιγμή κάνουν περικοπές στα έξοδα τους. Όπως και η Noble είχε προγραμματίσει 

δύο γεωτρήσεις τις οποίες τελικά ακύρωσε και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

τιμή του πετρελαίου. 

 

Φλόγα δοκιμής καύσης ΦΑ στο οικόπεδο 12 
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 Τέλος, στο πιο σημαντικό για την ώρα οικόπεδο της κυπριακής ΑΟΖ, 

''Αφροδίτη'' το οποίο αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου Ενέργειας, τον 

Νοέμβριο του 2014 οι ισραηλινές εταιρείες Delek και Avner οι οποίες συμμετέχουν 

με την αμερικανική Noble, αναθεώρησαν την εκτίμηση τους για την ποσότητα ΦΑ 

κατά 12%. Η προηγούμενη είχε προσδιοριστεί στα 4,1 τρις κυβικά πόδια και 

σύμφωνα με τη νέα στα 4,54 τρις κυβικά πόδια. Οι εταιρείες δηλώνουν ότι στόχος 

τους είναι να εντάξουν την ανάπτυξη του τεμαχίου Αφροδίτη στα ευρύτερα σχέδια 

για το ισραηλινό κοίτασμα Λεβιάθαν και ότι δεδομένης της μικρής αγοράς της 

Κύπρου, κύριος αγοραστής των αποθεμάτων δύναται να είναι η διεθνής αγορά.  

 Τον Ιανουάριο του 2015, η αμερικανική εταιρεία Noble παρουσίασε στο 

Υπουργείο Ενέργειας, παρουσία της κυβερνητικής ομάδας και της ΚΡΕΤΥΚ, το 

σχεδιασμό και το πρόγραμμα της για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του 

κοιτάσματος Αφροδίτη. Το σχέδιο τους αναφέρεται για ανάπτυξη πλωτής μονάδας 

παραγωγής, αποθήκευσης και εξαγωγής ΦΑ από το Αφροδίτη, με υποθαλάσσιους 

αγωγούς προς την Αίγυπτο, την Ιορδανία και την Κύπρο, σε πρώτο στάδιο.  

 

 

Φλόγα δοκιμής καύσης ΦΑ στο οικόπεδο 12 
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 Ακολούθως, ο σχεδιασμός θα αξιολογηθεί από την κυβέρνηση και αν εγκριθεί 

το σχέδιο, το Υπουργείο Ενέργειας θα δώσει άδεια εκμετάλλευσης του οικοπέδου για 

25 χρόνια, μέχρι το 2040. Στο μεταξύ θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις. Ο κ. 

Γιώργος Λακκοτρύπης δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει με ακρίβεια για το πότε θα έχει 

η Κύπρος τα πρώτα έσοδα από την εκμετάλλευση της Αφροδίτης, ωστόσο εκτιμάται 

ότι κάτι τέτοιο θα γίνει μεταξύ του 2018-2020.  

 Μετά από την παρουσίαση του σχεδίου της Noble, ο Υπουργός Ενέργειας κ. 

Λακκοτρύπης αποφάσισε τη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο 

και έτσι υπέγραψαν στις 16 Φεβρουαρίου 2015 με τον Υπουργό Πετρελαίων και 

Ορυκτών Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Sherif Ismail, ένα 

Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα του πετρελαίου και του ΦΑ. 

 Το Μνημόνιο αυτό θα διευκολύνει τη συνεργασία των δύο χωρών στην 

ανάπτυξη και εκμετάλλευση του κοιτάσματος Αφροδίτη στο Τεμάχιο 12 της ΑΟΖ της 

Κύπρου, αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές της Αιγύπτου προς αμοιβαίο όφελος 

των δύο χωρών. Συγκεκριμένα, θα εξουσιοδοτεί την Αιγυπτιακή Εταιρεία ΦΑ 

(EGAS) και την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ (ΕΥΚ) να εξετάσουν τις 

τεχνικές λύσεις για τη μεταφορά ΦΑ μέσω απευθείας θαλάσσιου αγωγού από το 

κοίτασμα Αφροδίτη προς την Αίγυπτο.  

 Με τον τρόπο αυτό θα βελτιστοποιηθεί η χρήση των υποδομών ΦΑ και θα 

επιτευχθεί προστιθέμενη αξία τόσο για τη Κύπρο όσο και για την Αίγυπτο. Το εν 

λόγω έργο θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τις εταιρείες που εμπλέκονται στις 

υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων (upstream) και στις δραστηριότητες 

ΥΦΑ (LNG). Ο στόχος είναι η κατάληξη σε συμφωνία εντός 6 μηνών από τη μέρα 

που υπογράφηκε το Μνημόνιο Συναντίληψης.  

 Μετά την ανακοίνωση της υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ 

Κύπρου και Αιγύπτου, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων 

δήλωσε ότι με αυτή τη κίνηση θα ωφεληθούν και οι δύο χώρες και οι σχεδιασμοί για 

άμεση εμπορική αξιοποίηση του ΦΑ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και την 

εσωτερική αγορά της Κύπρου έτσι ώστε το ΦΑ να καταστεί ο καταλύτης ο οποίος θα 

επανεκκινήσει την οικονομία και την ανάπτυξη στο νησί.  
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ΣΤΟΧΟΙ: 

 2015 

 Ολοκλήρωση του προγράμματος αξιολόγησης των ανακαλύψεων ΦΑ 

 Τέλη 2015 

 Τελική απόφαση για επενδύσεις 

 Τέλη 2018 

 Εφοδιασμός αερίου στην Κύπρο για οικιακή κατανάλωση 

 Τέλη 2019 

 Πρώτη εξαγωγή ΥΦΑ 

 

20.5 Πετρέλαιο 

 Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, η Noble Energy ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 

αποθέματα πετρελαίου στην Α. Μεσόγειο, περίπου 3.3034 δις βαρέλια μεταξύ των 

ΑΟΖ Κύπρου (1.496MMBoe) και Ισραήλ (1.535MMBoe). Στη συνέχει δήλωσε ότι 

θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών που έγιναν, θα 

επαναλάβουν τις γεωτρήσεις και τέλη του 2014 ή αρχές του 2015 θα ανακοινώσουν 

τα αποτελέσματα για την εξόρυξη πετρελαίου.  

 

 

Πλατφόρμα γεωτρήσεων 
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 Η συμφωνία που έγινε μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Noble Energy για 

την εκμετάλλευση πετρελαίου ήταν $107 το βαρέλι, που αυτό σημαίνει το εισόδημα 

για την Κυπριακή Δημοκρατία θα κυμαίνεται περίπου στα $104 δις ενώ το εισόδημα 

και για τις δύο μαζί μπορεί να φτάσει και τα $160, σύμφωνα με τον Διεθνή 

Οργανισμό Ενέργειας (IEA). Ακόμα όμως δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σίγουρο από την 

Total για τα τεμάχια 10 και 11 σε αντίθεση με την Noble Energy για το τεμάχιο 12.  

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η γαλλική εταιρεία Total μετά από 

σεισμογραφικές έρευνες δεν βρήκε ένδειξη για ΦΑ ή πετρέλαιο για να προχωρήσει σε 

γεώτρηση. Σύμφωνα όμως με δηλώσεις του κ. Λακκοτρύπη, η κυβέρνηση πέτυχε να 

συμφωνηθεί επέκταση του συμβολαίου με τη γαλλική εταιρεία για ένα έτος και η 

Total θα συνεχίσει τις γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες στο οικόπεδο 11 που θα 

διαρκέσουν μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2016. Με βάση τα αποτελέσματα των 

ερευνών, θα εκτιμηθεί αν κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί γεώτρηση για 

ανεύρεση υδρογονανθράκων.  

 

 

Υποθαλάσσια μελέτη του υπεδάφους δια της σεισμικής μεθόδου 
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 Όμως, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο της κυπριακής εφημερίδας ''Φιλελεύθερος'', 

εντοπίστηκαν στο οικόπεδο 12 νέο ''χρυσοφόρο'' κοίτασμα πετρελαίου πέραν αυτών 

του ΦΑ. Οι λεπτομερείς δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμογραφικές έρευνες που 

ολοκληρώθηκαν από τις Noble, Delek και Avner , δείχνουν σε βάθος 24.600 ποδών 

ότι υπάρχει πετρέλαιο 1.2 δις έως 1.4 δις βαρέλια και η αξία του μεριδίου της Κύπρου 

υπολογίζεται γύρω στα 60 δις ευρώ. Οι ποσότητες αυτές αφορούν μόνο το οικόπεδο 

12 και σε δήλωση του ο κ. Σόλων Κασίνης δήλωσε ότι ''τώρα το σκηνικό αλλάζει, 

καθώς η εξόρυξη και εκμετάλλευση του πετρελαίου μπορεί να γίνει πολύ πιο 

γρήγορα και πιο εύκολα από του ΦΑ''. Ο χρόνος άντλησης του πετρελαίου 

υπολογίζεται στο μισό από ότι του ΦΑ και είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση για την 

εξόρυξη του. Στη συνέχεια, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αποφασίσει από 

που θα περνάει ο αγωγός μεταφοράς ΦΑ και που θα κατασκευαστεί το τερματικό 

υγροποίησης ΦΑ. 

 

20.6 Τερματικό υγροποίησης και αγωγός μεταφοράς ΦΑ  

 Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών είναι αναγκαία για την αξιοποίηση των 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που έχουν εντοπιστεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία 

κατέληξε στην απόφαση για κατασκευή σταθμού υγροποίησης ΦΑ στην Κύπρο. 

Παρά το γεγονός ότι η κατασκευή σταθμών υγροποίησης του ΦΑ και μεταφοράς του 

στις αγορές με πλοία είναι ένα αρκετά δαπανηρό έργο, προσφέρει ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό πλεονέκτημα, της μη εξάρτησης από χώρες από τις οποίες θα διέρχεται 

ένας αγωγός, που αποτελεί την εναλλακτική οδό μεταφοράς του ΦΑ.  

 Το τερματικό υγροποίησης θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την 

επανεκκίνηση, ανάπτυξη και σταθεροποίηση της κυπριακής οικονομίας μέσα από τη:  

 Δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας 

 Εισροή εσόδων της τάξης δισεκατομμυρίων στα ταμεία του κράτους 

 Προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων 

 Δημιουργία μεγάλων αποθεματικών κεφαλαίων 

 Η Κύπρος, με τη κατασκευή του έργου αυτού αποκτά γεωστρατηγικό, 

γεωπολιτικό και γεωοικονομικό ρόλο ως χώρα.  
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20.6.1 Σενάρια για αγωγό μεταφοράς ΦΑ 

 Μέχρι και το 2013, υπήρχαν δύο επιλογές για αγωγό εξαγωγής ΦΑ από την 

Κύπρο είτε μέσω της Ελλάδας είτε μέσω της Τουρκίας. Το 2014 ξεκίνησαν οι 

συζητήσεις για αγωγό ΦΑ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας και τον Φεβρουάριο του 

2015 υπογράφηκε συμφωνία μεταφοράς ΦΑ μέσω απευθείας θαλάσσιου αγωγού από 

το κοίτασμα Αφροδίτη προς την Αίγυπτο.    

Αγωγός προς Τουρκία 

 Το σενάριο για να περάσει ο αγωγός ΦΑ από την Κύπρο στην Τουρκία 

ξεκίνησε το 2012 αλλά πλέον δεν υπάρχει καμία συζήτηση πάνω στο θέμα. Στο εγγύς 

μέλλον θα υπάρξει έλλειμμα ΦΑ στην Τουρκία, γι' αυτό και η χώρα προσπαθεί να 

καλύψει ένα μέρος του ελλείμματος της με τον αγωγό που θα περνάει από εκεί. 

Ακόμα, η εξαγωγή ΦΑ από την Κύπρο στις αγορές της Ευρώπης μπορεί να γίνει 

εφικτή με τον αγωγό TANAP που σχεδιάζεται να περνάει από την Τουρκία, και θα 

επιτρέπει τη μεταφορά ΦΑ που θα παράγεται στο Αζερμπαϊτζάν, την Κεντρική Ασία, 

τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Τουρκίας προς την 

Ευρώπη.  

 Στις 21 Φεβρουαρίου 2014, ο Υπουργός κ. Λακκοτρύπης, δήλωσε ότι εάν δεν 

υπάρξει λύση του ''κυπριακού προβλήματος'' δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ο 

αγωγός της Κύπρου από την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά σε δηλώσεις του 

Υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας Taner Yildiz αναφέρει ότι μία πιθανή συνεργασία 

της κυπριακής πλευράς και της τουρκικής μέσω της Τουρκίας μπορεί να οδηγήσει σε 

μια επιτυχή διαπραγμάτευση για την λύση του ''Κυπριακού''. Μέχρι και τις αρχές του 

2015, στην Κύπρο, δεν υπήρξε καμία διαβούλευση που να έχει θέμα τον αγωγό 

Κύπρου-Τουρκίας.  

Αγωγός προς Ελλάδα 

 Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις, στα τέλη Νοεμβρίου 2012, καθιστούσαν 

αδύνατη τη κατασκευή αγωγού μεταφοράς ΦΑ από την Κύπρο στην Ελλάδα, ο 

γενικός γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, καθηγητής Κώστας Μαθιουδάκης, ανακοίνωσε ότι 

η ΔΕΠΑ έχει κάνει μελέτη σύμφωνα με την οποία είναι τεχνικά εφικτή και βιώσιμη η 

εγκατάσταση αγωγού μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και της Λεκάνης της Λεβαντίνης.  
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 Σύμφωνα με τον αγωγό αυτό, θα μπορούσαν να μεταφέρονται στην Κρήτη και 

από εκεί, μέσα από την ηπειρωτική Ελλάδα, είτε προς Ιταλία με τον υποθαλάσσιο 

αγωγό POSEIDON είτε προς Βουλγαρία με τον αγωγό IGB που προωθείται 

παράλληλα, μέχρι και 8 δις κυβικά μέτρα ΦΑ ετησίως. Ακόμα δεν υπάρχουν σίγουρες 

δηλώσεις για αυτό από κανένα δημόσιο φορέα ή εταιρείες ΦΑ. 

 Επιπλέον, το 2012, ξεκίνησαν οι μελέτες για δημιουργία αγωγού μεταφοράς 

ΦΑ στην περιοχή της Αν. Μεσογείου που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την 

Ελλάδα και θα μεταφέρει το ΦΑ στην Ευρώπη.  

 Σύμφωνα με έκθεση από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

(ΙΕΝΕ), είναι εφικτή η δημιουργία ενός αγωγού που προτείνει και ονομάζει 

EASTMED, από την Κύπρο προς την Ελλάδα και από κει προς την Ιταλία. Ο αγωγός 

αυτός έχει συμπεριληφθεί ως ένας από τους 12 ευρωπαϊκούς διαδρόμους 

προτεραιότητας έχοντας ενταχθεί στα Κοινοτικά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος. Αυτό 

σημαίνει ότι το έργο δικαιούται μερική οικονομική υποστήριξη μέσω διαθρωτικών 

ταμείων της ΕΕ, καθιστώντας το ακόμη πιο οικονομικό από πλευράς υλοποίησης.  

 Το 2014, ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για ένα σχεδιαζόμενο αγωγό που μαζί με 

την Κύπρο και την Ελλάδα θα ενωθεί και το Ισραήλ. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. 

Λακκοτρύπη, το έργο αυτό αποτελεί συγχώνευση της κυπριακής πρότασης για τον 

αγωγό TRANSMED, με τον αγωγό EASTMED που πρότεινε η Ελλάδα και την 

μεταφορά του ΦΑ προς την ΕΕ. Τα κυπριακά κοιτάσματα που θα χρησιμοποιηθούν 

για το έργο αυτό θα αφορούν τις δυνητικές νέες ανακαλύψεις στην κυπριακή ΑΟΖ 

και όχι τα κοιτάσματα της Αφροδίτης, λόγω του ότι θα γίνει η διοχέτευση τους στην 

Αίγυπτο.  

Αγωγός προς Αίγυπτο 

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η Κύπρος από τον Φεβρουάριο 2015 

συνεργάζεται με την Αίγυπτο, με μια συμφωνία που εξουσιοδοτεί την Αιγυπτιακή 

Εταιρεία ΦΑ και την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου να εξετάσουν τις τεχνικές 

λύσεις για τη μεταφορά ΦΑ, μέσω απευθείας θαλάσσιου αγωγού από το κοίτασμα 

Αφροδίτη προς την Αίγυπτο. Αυτό είναι για την ώρα το μόνο σίγουρο που 

γνωρίζουμε για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς ΦΑ. 

 



257 

 

20.6.2 Τερματικός σταθμός υγροποίησης ΦΑ στην Κύπρο 

 Η κατασκευή του τερματικού σταθμού στην Κύπρο που προέκυψε ως η 

βέλτιστη λύση για την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα από άλλες εναλλακτικές 

μεθόδους εξαγωγής του ΦΑ, πρόκειται να αποτελέσει τον πυρήνα της εκμετάλλευσης 

και αξιοποίησης του ΦΑ που ανήκει στην κυπριακή ΑΟΖ αφού αποτελεί τη βάση για 

εξαγωγή των κοιτασμάτων στον ευρωπαϊκό και όχι μόνο χώρο.  

 

 

Περιοχή ανέγερσης Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό 

 

 Το Νοέμβριο 2002, μετά από σχετικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το 

ΥΕΒΤ προσελήφθηκε συμβουλευτικός οίκος ο οποίος εκπόνησε μελέτη και κατέδειξε 

ότι ο πλέον οικονομικός και εξασφαλισμένος τρόπος προμήθειας και μεταφοράς ΦΑ 

στην Κύπρο είναι σε υγροποιημένη μορφή. Στο παρόν τουλάχιστο στάδιο, η χρήση 

του ΦΑ θα γίνει για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Επίσης, η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε την απομάκρυνση του 

τερματικού εισαγωγής και αποθήκευσης πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα για 
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περιβαλλοντικούς και όχι μόνο λόγους και έτσι προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας 

τερματικού σταθμού και αυτό αποφασίστηκε να γίνει στο Βασιλικό.  

 

 

Εγκαταστάσεις εισαγωγής, αποθήκευσης και διανομής πετρελαιοειδών στο τερματικό 

καυσίμων της Λάρνακας 

 

 Το Βασιλικό βρίσκεται στη νότια ακτή της Κύπρου, σε απόσταση 25 

χιλιόμετρα ανατολικά της Λεμεσού. Η επιλογή του χώρου αυτού κρίθηκε λόγω της 

θέσης και μορφολογίας του, ως η πιο κατάλληλη για την ανέγερση των 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής πετρελαιοειδών, καθώς και τη δημιουργία 

τερματικού παραλαβής ΦΑ. Λόγω του ότι στο Βασιλικό βρίσκεται ο 

Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός της ΑΗΚ, κρίθηκε σκόπιμο όπως η δημιουργία του 

τερματικού να γίνει σε διπλανή περιοχή ώστε να υπάρχει πιο εύκολα δυνατότητα 

εκμετάλλευσης του ΦΑ για ηλεκτροπαραγωγή. Προς το παρόν οι διαδικασίες για 

κατασκευή του τερματικού έχουν παγώσει. 
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Κάτοψη εγκαταστάσεων του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό (Κασίνης, 2007) 

 

 

Χώρος ανέγερσης Ενεργειακού Κέντρου 
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20.7 Μελλοντικές προβλέψεις για τις ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου 

 Η Κύπρος ανακάλυψε μεγάλα κοιτάσματα ΦΑ και πετρελαίου και έτσι είναι 

επόμενο να προσπαθήσει να νικήσει την ενεργειακή κρίση προσπαθώντας να μειώσει 

την εξάρτηση του νησιού από τα συμβατά καύσιμα και να εκπληρώσει τους στόχους 

που έθεσε η ΕΕ για την μείωση των αερίων θερμοκηπίου και ως επακόλουθο των 

επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.  

 Μεγάλη έλλειψη ενέργειας παρουσιάστηκε και στα τραγικά γεγονότα το 

καλοκαίρι 2011 με την έκρηξη στην ναυτική βάση στο Μαρί και την καταστροφή του 

μεγαλύτερου σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό. Αποτέλεσμα 

αυτού ήταν ο δανεισμός γεννητριών από το εξωτερικό και η απότομη αύξηση στην 

τιμή του ηλεκτρισμού που δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα σε ολόκληρο το νησί.  

 Η εξέλιξη του ενεργειακού ισοζυγίου είναι δύσκολη αφού εξαρτάται από την 

οικονομική ανάπτυξη και τις διεθνής τιμές των καυσίμων που κυμαίνονται σε 

αβεβαιότητα. Με την εισαγωγή του ΥΦΑ στην παραγωγή ηλεκτρισμού, όπως 

προβλέπει η Κυπριακή Δημοκρατία για τα επόμενα χρόνια φαίνεται ότι η απαίτηση 

σε ΦΑ για την Κύπρο παρουσιάζει μεγάλη αύξηση.  

 

Απαίτηση της Κύπρου σε ΦΑ (Κασίνης, 2007) 
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 Φαίνεται λοιπόν, ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις του νησιού για τα επόμενα 

χρόνια είναι ιδιαίτερα αυξημένες και χρειάζεται να γίνει σωστός μακροχρόνιος 

σχεδιασμός που θα καλύπτει τις ανάγκες του νησιού. Η Κύπρος, μέσω της ορθής 

εκμετάλλευσης του ορυκτού της πλούτου θα είναι σε θέση να βελτιώσει σημαντικά 

τους οικονομικούς δείκτες της και να βγει από την τροχιά του Μνημονίου που 

επιβάλλει τη λήψη αυστηρών μέτρων λιτότητας.  

 Η διαχείριση του ορυκτού πλούτου αποτελεί μεγάλη πρόκληση και 

κεφαλαιώδες ζήτημα: 

 Αποτελεί εθνικό πλούτο και οι πολιτικές που θα ληφθούν θα έχουν ως βασικό 

κριτήριο το δημόσιο συμφέρον 

 Θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο ώστε να εξευρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη 

και λειτουργική λύση στο εθνικό μας πρόβλημα 

 Θα πρέπει να γίνει με σύνεση και να έχει χρονικό ορίζοντα μακράς διαρκείας 

 Δημιουργία ειδικού ταμείου το οποίο θα υποστηρίζει αναπτυξιακές δράσεις 

καθώς και πρωτοβουλίες αναβάθμισης των συνθηκών κοινωνικής πρόνοιας 

για την ωφέλεια όλων των νόμιμων πολιτών του νησιού 
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Κεφάλαιο 21. Ανάγκες απασχόλησης στον τομέα των 

υδρογονανθράκων 

 Στον τομέα των υδρογονανθράκων αναμένεται να δημιουργηθεί μεγάλος 

αριθμός θέσεων εργασίας για τεχνίτες αλλά και ανώτερης εκπαίδευσης προσωπικό, 

τις οποίες οι κατάλληλα καταρτισμένοι θα κληθούν να επανδρώσουν. Στα πλαίσια 

της κατάρτισης του εγχώριου δυναμικού, σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια στην Κύπρο 

έχουν διαμορφώσει προγράμματα μάθησης που στοχεύουν στην αγορά εργασίας 

στον τομέα των υδρογονανθράκων.  

 Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) στην Κύπρο σε 

συνεργασία με το Διευθυντή και Λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας του ΥΕΒΤ, 

μετά την ανακάλυψη ΦΑ στην ΑΟΖ της Κύπρου, προβαίνει σε αναλυτικότερη 

εκτίμηση των αναγκών απασχόλησης των μεγάλων έργων υποδομής που αναμένεται 

να ολοκληρωθούν και παρουσιάζει μια μελέτη προσδιορίζοντας έμμεσες ανάγκες που 

θα προκύψουν και θα επηρεάσουν την οικονομία και την αγορά εργασίας στο νησί. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης συνοπτικά. 

Στάδια αξιοποίησης ΦΑ  

1. Εξερεύνηση 

 Έρευνα  

 Διερευνητική γεώτρηση 

2. Εξόρυξη και μεταφορά στη στεριά 

 Άνοιγμα γεωτρήσεων 

 Εξόρυξη ΦΑ 

 Πρωτογενής επεξεργασία 

 Μεταφορά στη στεριά 

3. Επεξεργασία και παραγωγή 

 Επεξεργασία 

 Υγροποίηση 

 Αποθήκευση 

4. Διανομή και εξαγωγή 
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Αποτελέσματα μελέτης για τις συνολικές ανάγκες απασχόλησης ανά στάδιο και 

προοπτικές για την απασχόληση ντόπιου ανθρωπίνου δυναμικού.  

ΣΤΑΔΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΝΤΟΠΙΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Έρευνα 

40 άτομα ανά σκάφος 

σεισμικής έρευνας και στο 

κέντρο επεξεργασίας των 

δεδομένων του σκάφους 

Περιορισμένες 

Διερευνητική γεώτρηση 
100 άτομα ανά πλατφόρμα 

διερευνητικής γεώτρησης 
Περιορισμένες 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 140 άτομα Περιορισμένες 

Εξόρυξη και μεταφορά 

100 άτομα ανά μονάδα 

παραγωγής και 

επεξεργασίας 

Καλές 

Κατασκευή και 

εγκατάσταση 

υποθαλάσσιων αγωγών 

350 άτομα για την 

εγκατάσταση των αγωγών 

από το τεμάχιο 12 

Περιορισμένες 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ 

ΣΤΕΡΙΑ 

450 άτομα Καλές 

Κατασκευή του 

τερματικού 
4.000 άτομα για ένα τραίνο Πολύ καλές 

Λειτουργία του 

τερματικού 
400 άτομα Πολύ καλές 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

4.000 άτομα (η λειτουργία 

ακολουθεί την 

κατασκευή) 

Πολύ καλές 

Κατασκευή του δικτύου 

αγωγών 

200 άτομα για το δίκτυο 

80χλμ σύνδεσης με τους 

ηλεκτροπαραγωγικούς 

σταθμούς 

Πολύ καλές 

Λειτουργία του δικτύου 

αγωγών 

30 άτομα για το δίκτυο 

80χλμ σύνδεσης με τους 

ηλεκτροπαραγωγικούς 

σταθμούς 

Πολύ καλές 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΗ 

200 άτομα (η λειτουργία 

ακολουθεί την 

κατασκευή) 

Πολύ καλές 
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Επαγγέλματα με προοπτικές απασχόλησης ντόπιου ανθρωπίνου δυναμικού. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΣ Ηλεκτρολόγοι κτιρίων 

Γενικοί διευθυντές 

Τεχνικοί βοηθοί δομικών 

έργων 

Συγκολλητές και κόπτες 

μετάλλων 

Οικονομικοί διευθυντές Τεχνικοί βοηθοί χημείας 

Κατασκευαστές, 

εγκαταστάτες και 

επιδιορθωτές ειδών από 

φύλλα μετάλλου 

Διευθυντές ανθρώπινου 

δυναμικού 

Τεχνικοί βοηθοί χημικών 

μηχανικών Κατασκευαστές λεβήτων  

Διευθυντές πωλήσεων και 

μάρκετινγκ 

Τεχνικοί βοηθοί 

μηχανολόγων μηχανικών 

Ελαιοχρωματιστές 

κτιρίων, αυτοκινήτων και 

μετάλλων 

Διευθυντές διαφήμισης 

και δημοσίων σχέσεων 

Τεχνικοί βοηθοί μηχανικών 

πετρελαίου και ΦΑ 

Εγκαταστάτες 

ανυψωτικού εξοπλισμού 

και συρματόσχοινων 

Διευθυντές παραγωγής 

Τεχνικοί βοηθοί 

ηλεκτρολόγων μηχανικών 

Μηχανικοί βαρέως τύπου 

εξοπλισμού 

Διευθυντές έργου 

Τεχνικοί βοηθοί 

ηλεκτρονικών μηχανικών Δύτες 

Διευθυντές εξόρυξης 

Τεχνολόγοι γεωλογίας, 

πετρελαίου και ΦΑ 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ 

ΕΡΓΑΤΕΣ 

Βοηθοί διευθυντές 

εξόρυξης 

Επόπτες και επιστάτες 

υποδομών Χειριστές γεωτρύπανων 

Διευθυντές βάρδιας 

Επόπτες διεργασιών 

εξόρυξης και επεξεργασίας 

ΦΑ 

Χειριστές γερανών και 

αναβατορίων 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

Τεχνικοί και χειριστές 

διεργασιών εξόρυξης και 

επεξεργασίας ΦΑ Χειριστές ευστάθειας 

Χημικοί  

ΓΡΑΦΕΙΣ, 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ 

ΤΑΜΙΕΣ Χειριστές μηχανημάτων 

Αρχιτέκτονες Ιδιαιτέρες γραμματείς 

Ανειδίκευτοι εργάτες στη 

μονάδα παραγωγής και 

επεξεργασίας 

Πολιτικοί μηχανικοί Γραφείς αρχείου 

Ανειδίκευτοι εργάτες 

οικοδομών 

Μηχανικοί 

περιβάλλοντος Γραφείς παραγωγής 

Ανειδίκευτοι εργάτες 

οδοποιίας  

Χημικοί μηχανικοί και 

μηχανικοί διεργασιών 

Γραφείς λογιστηρίου και 

τήρησης βιβλίων Καθαριστές 
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Μηχανολόγοι μηχανικοί 

Ταμίες, αποθηκάριοι, 

τηλεφωνητές Διανομείς και μεταφορείς 

Μηχανικοί πετρελαίου 

και ΦΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΩΛΗΤΕΣ   

Μηχανικοί υγρών 

γεώτρησης 

Μάγειροι, τραπεζοκόμοι, 

φύλακες   

Γεωμηχανολόγοι 

μηχανικοί ΤΕΧΝΙΤΕΣ   

Μηχανικοί αγωγών Οικοδόμοι   

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί Καλουψιήδες   

Ηλεκτρονικοί μηχανικοί 

Τεχνίτες στο στήσιμο 

σκελετού οικοδομών   

Μηχανικοί συστημάτων 

ελέγχου Πελεκάνοι και ξυλουργοί   

Λογιστές Τεχνίτες μονώσεων   

Σχεδιαστές και αναλυτές 

λογισμικού και 

εφαρμογών Εγκαταστάτες σωληνώσεων   

Αξιωματικοί 

καταστρώματος και 

πλοηγοί πλοίων 

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 

και εφαρμοστές   

 

 Με βάση τη μελέτη της ΑνΑΔ, διαπιστώνεται ότι η εισαγωγή του ΦΑ στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας δημιουργεί σημαντικές προοπτικές απασχόλησης για 

το ντόπιο ανθρώπινο δυναμικό. Οι μεγαλύτερες αριθμητικές ανάγκες εμφανίζονται 

κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών τόσο για το τερματικό 

επεξεργασίας και υγροποίησης ΦΑ όσο και για το δίκτυο αγωγών μεταφοράς ΦΑ.  

 Σύμφωνα με τη μελέτη, μεγαλύτερες προοπτικές για συμπλήρωση θέσεων 

εργασίας από ντόπιο ανθρώπινο δυναμικό έχουν οι επόπτες και επιστάτες, οι τεχνίτες 

και οι χειριστές μηχανημάτων. Αρκετά καλές προοπτικές έχουν οι τεχνικοί βοηθοί, οι 

γραφείς και δακτυλογράφοι, οι υπάλληλοι υπηρεσιών καθώς και οι ανειδίκευτοι 

εργάτες ενώ σχετικά περιορισμένες προοπτικές έχουν οι διευθυντές και πτυχιούχοι. 

 Η ανακάλυψη και εκμετάλλευση του ΦΑ και οι προοπτικές για πρόσθετα 

κοιτάσματα τόσο ΦΑ όσο και πετρελαίου από την Κυπριακή Δημοκρατία, 

δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την απασχόληση ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού 

και για δραστική ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου και αυτό θα 

ξεκινήσει όταν ξεκινήσει και η κατασκευή του τερματικού στο Βασιλικό.  
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Κεφάλαιο 22. Μελλοντική απασχόληση στον τομέα των 

υδρογονανθράκων 

 Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η Κύπρος βρίσκεται σε 

αναμονή για τα αποτελέσματα των επόμενων γεωτρήσεων και για τη κατασκευή του 

τερματικού σταθμού. Μέχρι να ανακοινωθεί κάποιο αποτέλεσμα από τις εταιρείες 

γεωτρήσεων δεν μπορεί κανείς να πει κάτι σίγουρο για τα επόμενα βήματα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.   

 Ο κ. Έλληνας, σε ομιλία του στο πανεπιστήμιο Frederick στην Λευκωσία, 

προτρέπει τους φοιτητές που θέλουν να δουλέψουν στον τομέα των 

υδρογονανθράκων να συνεχίσουν τις σπουδές τους, τις γνώσεις τους και να 

αποκτήσουν εμπειρία στο θέμα αυτό αλλά προς το παρόν μόνο στο εξωτερικό. 

Ακόμα, υποστηρίζει ότι εφόσον υπάρχει καθυστέρηση, πρέπει να εκμεταλλευτούν 

την ευκαιρία προκειμένου να έχουν πιο πολλές πιθανότητες στο μέλλον να 

εργοδοτηθούν και να δουλέψουν για το κυπριακό ΦΑ. 

 Σύμφωνα με την ομιλία του κ. Έλληνα, υπάρχει το ενδεχόμενο κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής του τερματικού και μετά, να χρειαστεί να δουλέψουν μέχρι 

και 7.500 άτομα, με περίπου άλλες 700 θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά 

τη διάρκεια. Εντούτοις, από τις 7.500 θέσεις εργασίας μόνο 2.500 θέσεις θα μπορούν 

να διεκδικήσουν οι κύπριοι και αυτό λόγω έλλειψης εμπειρίας σε θέματα που έχουν 

σχέση με του υδρογονάνθρακες γι' αυτό και ο πρώην πρόεδρος της ΚΡΕΤΥΚ 

προτείνει στα νέα παιδία να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες στο εξωτερικό για να 

αποκτήσουν εμπειρίες.  

 

22.1 Ισραήλ - Παράδειγμα προς αποφυγή 

 Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο κ. Έλληνας στην ομιλία του πρότεινε στα νέα 

παιδιά να δουλέψουν στο εξωτερικό για να αποκτήσουν εμπειρία. Επισήμανε ότι αν 

αυτή η προετοιμασία δεν γίνει σωστά από τους νέους τότε είναι πολύ πιθανό να 

χάσουν δουλειές που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες στους ντόπιους πολίτες της 

Κύπρου. Αυτό έχει γίνει πραγματικότητα στο Ισραήλ και ο κ. Έλληνας το ανέφερε ως 

παράδειγμα προς αποφυγήν.  
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 Το Ισραήλ έχει αποκτήσει μεγάλη δύναμη στο τομέα του ΦΑ σύμφωνα με το 

Υπουργείο Οικονομίας και ΦΑ στο Ισραήλ. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να 

δουλέψουν στον τομέα αυτό μέχρι και 3.000 άτομα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Το 

2012, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Technion του Ισραήλ έβαλε ένα νέο μεταπτυχιακό 

στο πρόγραμμα του εφαρμοσμένης μηχανικής που να εστιάζει στο πετρέλαιο και το 

ΦΑ, μαζί με το Πανεπιστήμιο της Χάιφα. Μόνο τέσσερις από τους είκοσι φοιτητές 

του προγράμματος βρήκαν δουλειά στον τομέα των υδρογονανθράκων.  

 Το Ισραήλ θα έπρεπε να δίνει ευκαιρίες σε περισσότερους ντόπιους πολίτες να 

δουλέψουν στον τομέα αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχουν προγράμματα σε 

πανεπιστήμια που προετοιμάζουν τους νέους για μια θέση εργασίας στον τομέα του 

πετρελαίου και του ΦΑ είναι αμέσως επόμενο πως το Ισραήλ θα έπρεπε να δίνει 

προτεραιότητα σε αυτούς γιατί έτσι θα επηρεάζεται και η οικονομία της χώρας.  

 

22.2 Νορβηγία - Παράδειγμα προς μίμηση 

 Η Νορβηγία είναι μια μικρή προς μεσαία χώρα με 4.5 εκατομμύρια 

κατοίκους. Πριν από 40 χρόνια περίπου ανακάλυψε το πετρέλαιο της και το ΦΑ της 

και σήμερα είναι η 6
η
 πετρελαιοπαραγωγός χώρα και η 2

η
 σε ΦΑ.  

 Οι Νορβηγοί αποφάσισαν με δημοψηφίσματα το 1972 και το 1994 να μείνουν 

έξω από την ΕΟΚ και την ΕΕ αντίστοιχα. Όμως, η Νορβηγία, όπως και η Ισλανδία 

και το Λιχτενστάιν συμμετέχουν στην κοινή αγορά μέσω της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Ζώνης. Με την εισαγωγή όμως του πετρελαίου, χαρακτηρίζεται πλέον 

από πολλές χώρες για το υψηλό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της. Η Νορβηγία το 

έτος 2011, ήταν η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που είχε μεγαλύτερα έσοδα από 

έξοδα η γενική κυβέρνηση της. Σαν χώρα πέτυχε με μια σειρά μέτρα που πήρε να 

εξασφαλίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.  

 Πολύ συχνά γίνονται αναφορές στο νορβηγικό μοντέλο ως υπόδειγμα για την 

πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί και στην Κύπρο σε σχέση με το ΦΑ. Το 

νορβηγικό μοντέλο στηρίζεται πάνω σε ''δέκα εντολές'' τις οποίες συνέταξε αρμόδια 

επιτροπή και οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή της χώρας το 1971. Οι ''δέκα 

εντολές'' εδράζονται σε τρεις βασικές αρχές: 1) Όφελος για ολόκληρο το Έθνος, 2) 
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Τα αποθέματα πετρελαίου ανήκουν σε όλο το νορβηγικό λαό και 3) Δικαίωμα 

επαναφοράς των δικαιωμάτων στο κράτος.   

 Οι Νορβηγοί, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική σημασία των εσόδων 

προερχόμενων από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, έχουν μεριμνήσει έτσι 

ώστε η διαχείριση τους να συμβάλει στην καλυτέρευση του επιπέδου ζωής όλου του 

λαού και επιπλέον από τα έσοδα αυτά να εξασφαλίσουν το μέλλον των επόμενων 

γενεών. Οι δέκα εντολές όπως τις παρουσίασε ο Fredrick Lindblom συνέταιρος στην 

DLA Piper Νορβηγίας στο συνέδριο Cyprus Natural Gas Conference είναι:   

i. Διασφάλιση κρατικού ελέγχου και επίβλεψης σε ολόκληρη την υφαλοκρηπίδα 

της χώρας 

ii. Οι όποιες ανακαλύψεις θα πρέπει να τύχουν τέτοιας εκμετάλλευσης ώστε να 

εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της χώρας σε θέματα ενέργειας και να μην 

εξαρτάται από άλλους για παροχή πετρελαίου 

iii. Νέα επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να αναπτυχθεί με βάση το 

πετρέλαιο 

iv. Η ανάπτυξη του τομέα του πετρελαίου πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη 

άλλες εμπορικές δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

v. Καύση εκμεταλλεύσιμου αερίου στην υφαλοκρηπίδα επιτρέπεται μόνο σε 

περιορισμένες περιόδους δοκιμών 

vi. Το πετρέλαιο από τη νορβηγική υφαλοκρηπίδα πρέπει κατά κανόνα να φτάνει 

σε νορβηγικό έδαφος 

vii. Η πολιτεία εμπλέκεται σε όλα τα λογικά επίπεδα και συνεισφέρει στο 

συντονισμό ώστε να νορβηγικά συμφέροντα να διασφαλίζονται στην 

πετρελαϊκή βιομηχανία 

viii. Σύσταση κρατικής εταιρείας πετρελαίου για να διασφαλίζει τα εμπορικά 

συμφέροντα του κράτους και να επιδιώκει τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και 

διεθνών ενδιαφερόμενων στην αγορά πετρελαίου 

ix. Υιοθέτηση σχεδίου για να μην επηρεαστεί ο σημαντικός παράγοντας της 

αλιείας αλλά και να διασφαλιστούν οι πολιτικές σχέσεις με τη Ρωσία όπου 

γίνεται διαμοιρασμός αποθεμάτων 

x. Οι νορβηγικές ανακαλύψεις πετρελαίου να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην 

εξωτερική πολιτική της χώρας 
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 Τέλος, η Νορβηγία από τα κέρδη των πωλήσεων πετρελαίου έχει 

αποταμιεύσει για ενίσχυση των κοινωνικών παροχών από το 1996, 280 δις ευρώ, που 

είναι περισσότερα από το ΑΕΠ της χώρας για ένα χρόνο και αντιστοιχεί περίπου σε 

57.000 ευρώ για κάθε έναν από τους 4.5 εκατομμύρια κατοίκους της.   

 

 

22.3 Κυπριακό μοντέλο υδρογονανθράκων 

 Το 2012, η ΡΑΕΚ παρουσίασε ένα έγγραφο με τις απόψεις της σχετικά με το 

ΦΑ στην Κύπρο που περιλαμβάνει μια σειρά εισηγήσεων για την πορεία και τους 

στόχους που πρέπει να θέσει το κράτος σε διάφορες παραμέτρους του όλου θέματος. 

Μία από τις βασικές παραμέτρους, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιούνται τα 

έσοδα από το ΦΑ. Εισήγηση της ΡΑΕΚ είναι να ακολουθηθεί το ''νορβηγικό 

μοντέλο'', το οποίο προβλέπει πως ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εσόδων που 

κυμαίνεται συνολικά στα επίπεδα του 4% με 5%, θα καταλήγει στον κρατικό 

προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο αφιερώνεται σε επενδύσεις, με έμφαση στην παιδεία 

και στην υγεία. Ένα τρίτο ποσό, αφιερώνεται σε πιο γενικές επενδύσεις, εν μέρει στο 

εσωτερικό αλλά κυρίως στο εξωτερικό της χώρας.  

 Πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία εξετάζει τη δημιουργία δεσμευμένου 

λογαριασμού με μέρος των εσόδων των υδρογονανθράκων προς όφελος της νέας 

γενιάς. Όταν ο Μάρτιν Σκάνκε, ιδρυτής του ομώνυμου οίκου παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρώην επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου οικονομικών της Νορβηγίας βρέθηκε στην 

Κύπρο για μια διάλεξη, προειδοποίησε πως αν δεν γίνουν προσεκτικοί χειρισμοί σε 

όλα τα επίπεδα τότε το ζήτημα του ΦΑ μπορεί να μετατραπεί από ευλογία σε κατάρα. 

Συμβουλεύει την Κύπρο να δει προσεκτικά τα λάθη που έκαναν οι άλλες χώρες και 

έφερε ως παράδειγμα τη Νορβηγία η οποία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση τα 

τελευταία χρόνια. Προηγουμένως οι φυσικοί της πόροι σε συνδυασμό με τιε διεθνής 

συνθήκες την είχαν βυθίσει τις δεκαετίες 70-80 στην ανεργία καθώς είχαν στηρίξει 

την οικονομία τους μόνο στα έσοδα από το ΦΑ και πετρέλαιο. Μεταξύ άλλων, 

εισηγείται: 
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 Ένα σύστημα διαχείρισης των πόρων 

 Μακροπρόθεσμη στρατηγική δημοσιονομικής πολιτικής 

 Μια καλή διαδικασία του προϋπολογισμού με ενσωμάτωση των εσόδων από 

το πετρέλαιο 

 Ανάμειξη ολόκληρης της κοινωνίας στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 

 Διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνεχής λογοδοσία 

 Επαγγελματισμός των υπευθύνων 

 Τα έσοδα να κατανέμονται μεταξύ άλλων σε αποταμίευση για τις μελλοντικές 

γενεές 
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Ενότητα Ε - Αναλύσεις και υπολογισμοί 

Κεφάλαιο 23. Συσχέτιση ενεργειακής κατανάλωσης με την 

οικονομική δραστηριότητα 

 Στο κεφάλαιο αυτό συγκρίνονται και σχολιάζονται έννοιες σχετικές με την 

οικονομία και την ενεργειακή κατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 

1960-2013. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται στοιχεία από την ΥΣΤΑΤ, έγινε 

ανάλυση των πιθανών αλληλεξαρτήσεων κάνοντας παλινδρόμηση με χρήση του 

Excel και με τη στατιστική εφαρμογή EViews.  

 Τα δεδομένα που επιλέχθηκαν από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για την 

οικονομία της Κύπρου εκτιμάται ότι θα δώσουν σχετικά ασφαλή εικόνα για τις 

επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των διαφόρων παραμέτρων.  

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με ένα τμήμα των μαθηματικών όπου 

αφορά την ποσοτικοποίηση των οικονομικών μεγεθών. Το αντικείμενο αυτό 

ονομάζεται οικονομετρία και εφαρμόζεται σε πληθώρα οικονομικών ζητημάτων, 

επιχειρησιακής έρευνας και διοίκησης. Η μαθηματική, στατιστική και οικονομική 

ανάλυση συνδυάζονται με σκοπό την εκτίμηση των οικονομικών σχέσεων.  

 Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε η απλή γραμμική παλινδρόμηση. Η 

παλινδρόμηση είναι μια χρήσιμη τεχνική διερεύνησης και προσδιορισμού της μορφής 

της στατιστικής εξάρτησης μιας τυχαίας μεταβλητής από τις τιμές μιας ή 

περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών. Μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στην ανάλυση 

αποτελεσμάτων στατιστικά σχεδιασμένων πειραμάτων, όσο και στην ανάλυση 

δεδομένων που δεν έχουν δημιουργηθεί κατά συστηματικό τρόπο (π.χ. ιστορικά 

στοιχεία και παρατηρήσεις μη ελεγχόμενων φαινομένων).  

 Δεν θα σταθούμε τόσο στην ανάπτυξη θεωρίας και την θεμελίωση των 

μαθηματικών τεχνικών όσο στην παρουσίαση και εκτίμηση των σχέσεων των 

μεταβλητών που μελετάμε. Παρακάτω φαίνονται οι υπολογισμοί που έγιναν με τη 

χρήση του Excel και της εντολής της παλινδρόμησης.  
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Ανάλυση στο Excel 

1. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ - Κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

 Ως ΑΕΠ μιας χώρας ορίζεται το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που 

παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες δηλαδή εκφράζει την 

οικονομική ευημερία της όπως αντίστοιχα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μετρά το βιοτικό 

επίπεδο μιας χώρας.  

 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μετρά την παραγωγή των 

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των μονάδων συμπαραγωγής 

θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερης μετάδοσης, τις απώλειες 

μετασχηματισμού και την ίδια χρήση από τις εγκαταστάσεις θερμότητας και 

παραγωγής ενέργειας.  

Παλινδρόμηση στο Excel 

Tools - Data Analysis - Regression  

 

Πίνακας 1.  Αποτελέσματα παλινδρόμησης ετήσιου κατά κεφαλήν ΑΕΠ με την ετήσια 

κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
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Από τα αποτελέσματα προκύπτει: 

1) Ο συντελεστής προσδιορισμού (R Square) είναι 0.9849 που είναι ιδιαίτερα υψηλός 

και σημαίνει ότι, το 98,49% της μεταβολής της αξίας της ετήσιας κατά κεφαλή 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ερμηνεύεται από τις μεταβολές του ετήσιου κατά 

κεφαλή ΑΕΠ. 

2) Ο σταθερός όρος (intercept) βρέθηκε ίσος με -5855.91 και ο συντελεστής βήτα 

ίσος με 5.8396. Όταν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταβάλλεται μία μονάδα, τότε η κατά 

κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 5.8396 

μονάδες.  

3) Η τιμή  P-value στα αποτελέσματα της σύγκρισης μας δηλώνει την στατιστική 

σημαντικότητα ενός αποτελέσματος. Αντιπροσωπεύει την πιθανότητα του λάθους του 

αποτελέσματος μας, μας λέει κάτι για το βαθμό στον οποίο το αποτέλεσμα μας είναι 

''αληθινό''. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το P-value < 0.05. Δηλαδή στον 

πίνακα θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατό μικρά P-value, επομένως μεγάλες τιμές t-

statistic. Αν το P-value είναι μεγάλο τότε το μοντέλο μας δεν προσαρμόζεται καλά 

επομένως είναι στατιστικά μη σημαντικό. Βλέπουμε ότι το P-value είναι πολύ μικρό 

2,32E-20 < 0.05 άρα η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, επομένως το μοντέλο μας 

προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα μας.  
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Σχήμα 1  Συσχέτιση του ετήσιου κατά κεφαλήν ΑΕΠ με την ετήσια κατά κεφαλήν 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

 Τα δεδομένα της γραφικής παράστασης που συλλέχθηκαν από μετρήσεις της 

περιόδου 1971-2011, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και του ΑΕΠ. Από το 

1971 φαίνεται μια ανοδική πορεία και ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου που 

αυτό οφείλεται στη γενικότερη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας και κατά 

συνέπεια το ΑΕΠ (και το κατά κεφαλή ΑΕΠ) αυξάνεται με αποτέλεσμα μάλλον τη 

μεγαλύτερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους πολίτες. 

  Αυτό μπορεί να οφείλεται και στις καιρικές συνθήκες. Η Κύπρος έχει 

καλοκαίρι 7 μήνες το χρόνο και οι θερμοκρασίες σε μήνες του καλοκαιριού είναι 

ιδιαίτερα ψηλές. Αυτό συνεπάγεται μεγάλη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για 

κλιματιστικά και τον χειμώνα μεγάλη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση. 

Επίσης, ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι και η έλλειψη μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας. Μείωση στο ΑΕΠ εμφανίζεται το 2008-2009 ενώ στην κατανάλωση 

ενέργειας το 2009-2010 που μάλλον οφείλεται στην οικονομική κρίση της χώρας.  
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2. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ - Εισόδημα ανά νοικοκυριό 

 Ως ΑΕΠ μιας χώρας ορίζεται το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που 

παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες δηλαδή εκφράζει την 

οικονομική ευημερία της όπως αντίστοιχα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μετρά το βιοτικό 

επίπεδο μιας χώρας.  

 Ως διαθέσιμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο, καθαρό, οικογενειακό εισόδημα 

(φορολογητέο εισόδημα) του κάθε νοικοκυριού σε χιλιάδες ευρώ. 

 

 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα παλινδρόμησης ετήσιου κατά κεφαλήν ΑΕΠ με το ετήσιο 

εισόδημα σε κάθε νοικοκυριό 
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Από τα αποτελέσματα προκύπτει: 

1) Ο συντελεστής προσδιορισμού (R Square) είναι 0,9889 που είναι ιδιαίτερα υψηλός 

και σημαίνει ότι, το 98,89% της μεταβολής της αξίας του εισοδήματος για κάθε 

νοικοκυριό ερμηνεύεται από τις μεταβολές του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  

2) Ο σταθερός όρος (intercept) βρέθηκε ίσος με -2264,1303 και ο συντελεστής βήτα 

ίσος με 0,4009. Όταν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταβάλλεται μία μονάδα, τότε το 

εισόδημα σε κάθε νοικοκυριό αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,4009 μονάδες. 

3) Αν το P-value είναι μεγάλο τότε το μοντέλο μας δεν προσαρμόζεται καλά 

επομένως είναι στατιστικά μη σημαντικό. Βλέπουμε ότι το P-value είναι πολύ μικρό  

5,56Ε-08< 0.05 άρα η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, επομένως το μοντέλο μας 

προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα μας.  
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Σχήμα 2. Συσχέτιση του ετήσιου κατά κεφαλήν ΑΕΠ με το ετήσιο εισόδημα σε κάθε 

νοικοκυριό 

  

 Σε αυτή τη γραφική παράσταση για την περίοδο 1982-2011, βλέπουμε και 

πάλι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να είναι ανάλογο με το εισόδημα ανά νοικοκυριό πράγμα 

που σημαίνει ότι αυτή η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είχε μάλλον άμεσο 

αντίκτυπο και στα νοικοκυριά, συνεπώς και στο βιοτικό επίπεδο.  

 Το ΑΕΠ και συνεπώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ένας δείκτης που δείχνει 

την οικονομική ευημερία ενός κράτους. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών 

είναι με άλλα λόγια, το εισόδημα «στην τσέπη», που μπορούν οι πολίτες να 

δαπανήσουν ή να αποταμιεύσουν (αφού έχουν καταβάλει τους φόρους και τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και, εφόσον έχουν λάβει τις κοινωνικές παροχές). 

 Στην περίοδο που εξετάζουμε βλέπουμε ότι το ΑΕΠ και το εισόδημα του κάθε 

νοικοκυριού ακολουθούν και τα δύο αυξητικές τάσεις με τη διαφορά στα έτη 2009 

και 2010 που από τα στοιχεία μας παρατηρείται ότι και τα δύο μειώνονται και αυτό 

λόγω της οικονομικής κρίσης. 
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3. Αφίξεις τουριστών - Ενεργειακή κατανάλωση 

 Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την οικονομία της 

Κύπρου μιας χώρας με πληθυσμό 838.897 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή της 

ΥΣΤΑΤ το 2011, όπου προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 2 εκατομμύρια τουρίστες από 

όλο τον κόσμο.  

 Με τον όρο ενεργειακή κατανάλωση εννοούμε, τη χρήση πρωτογενούς 

ενέργειας πριν από τη μετατροπή σε άλλα καύσιμα, η οποία είναι ίση με την εγχώρια 

παραγωγή συν τις εισαγωγές, μείον τις εξαγωγές και τα καύσιμα που παρέχονται σε 

πλοία και αεροσκάφη που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.  

 Συγκρίνοντας λοιπόν τις αφίξεις των τουριστών με την ενεργειακή 

κατανάλωση στην Κύπρο από το 1980-2011 φαίνονται τα παρακάτω αποτελέσματα.  

 

 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα παλινδρόμησης ετήσιου αριθμού αφίξεων τουριστών με την 

ετήσια ενεργειακή κατανάλωση 

 

 



279 

 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει: 

1) Ο συντελεστής προσδιορισμού (R Square) είναι 0,9672 που είναι ιδιαίτερα υψηλός 

και σημαίνει ότι, το 96,72% της μεταβολής των αφίξεων των τουριστών ερμηνεύεται 

από τις μεταβολές της ενεργειακής κατανάλωσης. 

2) Ο σταθερός όρος (intercept) βρέθηκε ίσος με 466,2471 και ο συντελεστής βήτα 

ίσος με 0,0005. Όταν η αξία της άφιξης των τουριστών μεταβάλλεται μία μονάδα, 

τότε η ενεργειακή κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,0005 μονάδες.  

3) Αν το P-value είναι μεγάλο τότε το μοντέλο μας δεν προσαρμόζεται καλά 

επομένως είναι στατιστικά μη σημαντικό. Βλέπουμε ότι το P-value είναι πολύ μικρό  

3,77Ε-11< 0.05 άρα η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, επομένως το μοντέλο μας 

προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα μας.  
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Σχήμα 3. Συσχέτιση ετήσιου αριθμού αφίξεων τουριστών με την ετήσια ενεργειακή 

κατανάλωση 

 

  Όπως φαίνεται στην γραφική παράσταση, οι αφίξεις των τουριστών στην 

Κύπρο επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση. Όσο αυξάνεται ο τουρισμός, 

αυξάνεται και η ενεργειακή κατανάλωση και αυτό μάλλον οφείλεται στους τομείς της 

μεταφοράς-συγκοινωνίας, της τροφοδοσίας καθώς και της διαμονής-ξενοδοχεία που 

δραστηριοποιούνται έντονα κατά τη διάρκεια ενός έτους.  

 Η Κύπρος έχει καλοκαίρι 7 μήνες το χρόνο όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω 

και οι θερμοκρασίες σε μήνες του καλοκαιριού είναι ιδιαίτερα ψηλές. Οπότε ένας 

λόγος κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να είναι και αυτός. Αν και πολλοί τουρίστες τα 

τελευταία χρόνια προτιμούν χώρους διαμονής που χρησιμοποιούν ΑΠΕ, ωστόσο 

φαίνεται ότι οι αφίξεις τους στην Κύπρο και καλοκαίρι αλλά και χειμώνα 

επηρεάζουν.  
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 Εάν μελετούσαμε τις αφίξεις τουριστών ανά τρίμηνα, θα μπορούσαν τα 

αποτελέσματα μας να ήταν διαφορετικά και αυτό γιατί το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο 

θα βλέπαμε περισσότερες αφίξεις τουριστών οπότε και μεγαλύτερη κατανάλωση 

ενέργειας σε σχέση με το πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο που οι αφίξεις δεν θα ήταν σε 

μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. 

 Μείωση στον αριθμών τουριστών εμφανίζεται το 2008-2009 ενώ στην 

ενεργειακή κατανάλωση από το 2008-2011. Πολλοί είναι οι λόγοι που θα συμβάλουν 

σε αυτές τις μειώσεις αλλά όπως φαίνεται η οικονομική κρίση έχει αντίκτυπο σε 

όλους τους τομείς. 
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4. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - Ενεργειακή κατανάλωση  

 Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα αέριο που παράγεται κυρίως από τις 

καύσεις ορυκτών καυσίμων (κάρβουνου, πετρελαίου, βενζίνης, ΦΑ κλπ), αλλά  και 

του ξύλου, πλαστικών και άλλων οργανικών ενώσεων. Είναι ένα αέριο βλαβερό για 

τον άνθρωπο καθώς η παρατεταμένη έκθεση ακόμα και σε μέτριες συγκεντρώσεις 

μπορεί να γίνει τοξικό για τη καρδιά και να προκαλέσει σοβαρά αναπνευστικά 

προβλήματα.  

 Με τον όρο ενεργειακή κατανάλωση εννοούμε, τη χρήση πρωτογενούς 

ενέργειας πριν από τη μετατροπή σε άλλα καύσιμα, η οποία είναι ίση με την εγχώρια 

παραγωγή συν τις εισαγωγές, μείον τις εξαγωγές και τα καύσιμα που παρέχονται σε 

πλοία και αεροσκάφη που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.  

 

Πίνακας 4. Αποτελέσματα παλινδρόμησης ετησίων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

με την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση 
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Από τα αποτελέσματα προκύπτει: 

1) Ο συντελεστής προσδιορισμού (R Square) είναι 0,9806 που είναι ιδιαίτερα υψηλός 

και σημαίνει ότι, το 98,6% της μεταβολής των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

ερμηνεύεται από τις μεταβολές της ενεργειακής κατανάλωσης.  

2) Ο σταθερός όρος (intercept) βρέθηκε ίσος με 206,2847 και ο συντελεστής βήτα 

ίσος με 238,3023. Όταν η αξία των εκπομπών του διοξειδίου μεταβάλλεται μια 

μονάδα, τότε η ενεργειακή κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 238,3023 

μονάδες.  

3) Αν το P-value είναι μεγάλο τότε το μοντέλο μας δεν προσαρμόζεται καλά 

επομένως είναι στατιστικά μη σημαντικό. Βλέπουμε ότι το P-value είναι πολύ μικρό  

2,56Ε-05< 0.05 άρα η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, επομένως το μοντέλο μας 

προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα μας.  
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Σχήμα 4. Συσχέτιση ετησίων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με την ετήσια 

ενεργειακή κατανάλωση 

 

 Η παραγωγή ενέργειας από την καύση ορυκτών καυσίμων η οποία 

χρησιμοποιείται για ηλεκτρισμό, θέρμανση και μεταφορές έχει τη μεγαλύτερη 

επίδραση στις συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από 

κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι, όπως αναφέρθηκε και στην 

προηγούμενη γραφική παράσταση, η αύξηση του τουρισμού είναι πολύ εύκολο να 

αυξήσει την ενεργειακή κατανάλωση που με τη σειρά της θα αυξήσει και τις 

εκπομπές διοξειδίου στην ατμόσφαιρα. Ακόμα αυτό εξηγείται και από το γεγονός ότι 

έχουμε μειωμένη εισροή ΑΠΕ. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε η εισαγωγή των ΑΠΕ 

στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και μάλιστα όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά 

υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια οι εκπομπές διοξειδίου θα μειωθούν αρκετά λόγω 

εισαγωγής και του ΦΑ αλλά και άλλων μορφών ΑΠΕ. 
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Αποτελέσματα στη στατιστική εφαρμογή EVIEWS 

 Οι σχέσεις που απεικονίζουν την επίδραση ενός παράγοντα σε ένα άλλο τις 

αποκαλούμε συναρτησιακές σχέσεις. Οι παρακάτω σχέσεις περιγράφουν πραγματικά 

γεγονότα, που συνήθως μπορούμε να τα ανακαλύψουμε μόνο με την εμπειρική 

έρευνα. Οικονομετρία ονομάζεται η τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη 

αυτών των σχέσεων. Οι δύο βασικοί στόχοι τις οικονομετρίας είναι να δώσει 

εμπειρικό περιεχόμενο στην Οικονομική θεωρία και να την υποβάλει σε έλεγχο για 

πιθανόν λανθασμένες προβλέψεις.  

 Για παράδειγμα η Οικονομική θεωρία μπορεί να προβλέπει ότι μια κάποια 

καμπύλη ζήτησης οφείλει να έχει αρνητική κλίση, οι Οικονομετρικές προβλέψεις 

δύνανται να επαληθεύσουν ή όχι την παραπάνω πρόβλεψη και να φωτίσουν το 

μέγεθος των αποτελεσμάτων της. Η οικονομετρία μπορεί να αποκαλύψει μόνο 

συσχετίσεις και όχι αιτιακές σχέσεις. Το ότι αλλαγές σε μία μεταβλητή φαίνεται να 

συσχετίζονται με αλλαγές σε μία άλλη δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι η μία 

μεταβλητή προκαλεί την άλλη.  

 Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η συσχέτιση της έλευσης πελαργών στο 

Άμστερνταμ με τον αριθμό γεννήσεων στην πόλη, που προφανώς δεν αποκαλύπτει 

κάποια αιτιακή σχέση, δηλαδή ότι οι πελαργοί φέρνουν τα παιδιά. Οι οικονομικές 

θεωρίες αντικατοπτρίζονται από τα οικονομικά υποδείγματα (economic models) τα 

όποια εμπεριέχουν την οικονομική θεωρία με αλγεβρική μορφή. Ο ακριβής 

προσδιορισμός  των συντελεστών της αλγεβρικής διατύπωσης είναι ο στόχος της 

οικονομετρίας. Χρησιμοποιήσαμε την στατιστική εφαρμογή E-Views 7 για την 

απεικόνιση των διαγραμμάτων (και την μέθοδο 2SLS, η οποία είναι η μέθοδος των 

ελαχίστων τετραγώνων). 
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5. Συνολικές ετήσιες πωλήσεις πετρελαίου - Συνολική ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 1960-2012 

 

 

 

Πίνακας 5.  Αποτελέσματα σύγκρισης συνολικών πωλήσεων πετρελαίου και συνολικής 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας  
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Σχήμα 5. Συσχέτιση των συνολικών πωλήσεων πετρελαίου και συνολικής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας 1960-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tonnes kWh 
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6. Συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε τομέα σε 

σύγκριση με την συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1960-2012 

 

Σχήμα 6. Συσχέτιση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον αγροτικό τομέα με την 

συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Σχήμα 7. Συσχέτιση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον εμπορικό τομέα με την 

συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

kWh 

kW

h 
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Σχήμα 8. Συσχέτιση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα με την 

συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Σχήμα 9. Συσχέτιση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα με την 

συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

kWh 

kW

h 
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Σχήμα 10. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε τομέα και συνολικά 

  

 Το πρώτο σχεδιάγραμμα και ο πίνακας 5 δείχνουν πως εισάγαμε τα δεδομένα 

μας στο eviews, τα αποτελέσματα σύγκρισης που έβγαλε το πρόγραμμα και στην 

συνέχεια την γραφική παράσταση με τις τιμές του πετρελαίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας τόσο σε σύνολο αλλά και κατηγοριοποιημένα.  

  Τα δεδομένα μας αφορούν την περίοδο 1960-2012 που και στις δύο 

περιπτώσεις παρατηρούμε αύξηση κατά τη περίοδο 1970-1974 και στην συνέχεια 

πτώση που οφείλεται στην τουρκική εισβολή του 1974. Η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας αυξάνεται κατακόρυφα από το 1990 και μετά και μια μικρή πτώση φαίνεται 

από το 2009-2012 που μπορεί αυτό να οφείλεται στην οικονομική κρίση της χώρας ή 

στην εισαγωγή άλλων μορφών ενέργειας για τις οποίες δεν έχουμε στοιχεία. 

 Βλέπουμε ότι τα δύο μεγέθη αυξάνονται ταυτόχρονα και γνωρίζουμε ότι 

έχουν άμεση συσχέτιση. Οι δείκτες r-squared και adjusted r-squared είναι κοντά στο 

1, γεγονός που φανερώνει ότι έχουν παράλληλες ανοδικές τάσεις. Για παράδειγμα σε 

μια περίοδο ανάπτυξης από το 80 και μετά μέχρι την παγκόσμια κρίση του 2009 τα 

kW

h 
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περισσότερα οικονομικά μεγέθη καθώς και καταναλωτικά αγαθά έχουν ανοδική 

πορεία. Για παράδειγμα την ίδια περίοδο και η αγορά καινούριων ποδηλάτων έχει 

ανοδική πορεία, παράγει στατιστικά τους ίδιους δείκτες, αλλά δεν μπορεί να 

συνδυαστεί στην πραγματικότητα με την άνοδο στις πωλήσεις πετρελαίου. Θα 

μπορούσαμε να αξιολογήσουμε οικονομετρικά την συσχέτιση τους σε περίπτωση που 

διαθέταμε στοιχεία για εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 2008 

και μετά, όπως φυσικό αέριο, αιολική ενέργεια κτλ και δημιουργούσαμε ένα μοντέλο 

υπόδειγμα για να εξετάσουμε την συμπεριφορά του στις διάφορες διακυμάνσεις.  

 Στο σχήμα 6 που απεικονίζει τη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 

γεωργικό τομέα, παρατηρείται η σταθερή πορεία του, χωρίς καμία ιδιαίτερη συμβολή 

στην συνολική κατανάλωση και αυτό γιατί η συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα 

στην Κύπρο θεωρείται πολύ μικρή. Στον οικιακό τομέα και στον εμπορικό (σχήμα 8 

και 7) παρατηρείται αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το 1980 και 

μετά. Ο βιομηχανικός τομέας παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα και αυτός. Το 

σχήμα 10 παρουσιάζει τη συνολική κατανάλωση και κάθε σημείο πάνω στη κόκκινη 

γραμμή ισούται με το άθροισμα των τεσσάρων πιο πάνω διαγραμμάτων.  
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Σχήμα 11. Μέση τιμή του ηλεκτρισμού σε κάθε τομέα και συνολική μέση τιμή 

ηλεκτρισμού 

 

 Σε αυτό το γράφημα φαίνεται η μέση τιμή του ηλεκτρισμού στους τομείς της 

γεωργίας, του εμπορίου, στα οικιακά και στη βιομηχανία. Παρατηρούμε ότι από το 

1960-1973 ο οικιακός τομέας βρίσκεται πιο ψηλά από όλους ενώ μετά το 1974-1975, 

ο τομέας του εμπορίου ανεβαίνει αρκετά και η τιμή του ξεπερνάει τις υπόλοιπες.  

 

 

 

 

 

 

€ cents 

per 

kWh 
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7. Συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και συνολική μέση τιμή 

ηλεκτρισμού 1960-2012 

 

 

Σχήμα 12. Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και συνολική μέση τιμή 

ηλεκτρισμού 

 

 

kW

h 

€ cents 

per kWh 
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Πίνακας 6. Αποτελέσματα σύγκρισης συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με 

συνολικής μέσης τιμής ηλεκτρισμού 

 

 Στα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται η σύγκριση της συνολικής 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και η συνολική μέση τιμή της για την ίδια 

περίοδο 1960-2012.  

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 6, η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας 

εξαρτάται από την τη τιμή της αν και γραφικά δεν φαίνεται τόσο η συσχέτιση τους. 

Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο αυτός ο λόγος. Προφανώς, υπάρχουν 

ακόμα πολλοί λόγοι που συμβάλλουν στην αύξηση και των δύο. Από τη μία είναι 

λογικό όταν αυξάνεται η τιμή να μειώνεται η κατανάλωση. Βλέπουμε όμως,  παρά τις 

αυξομειώσεις την 20ετία 1980-2000 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί 

σταθερή ανοδική πορεία σχεδόν γραμμική.  

Σε οικονομικούς όρους σημαίνει ότι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι  

ανελαστική μέχρι και το 2008, και κατατάσσεται λόγω ελλείψεων εναλλακτικών σε 

ανελαστικό αγαθό για τον καταναλωτή.  
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Κεφάλαιο 24. Συμπεράσματα 

 Η παρούσα διπλωματική μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις επιμέρους ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα έγινε μια προσπάθεια ανάλυσης της κυπριακής οικονομίας από 

το 1960-2013 οπότε και η Κύπρος σταδιακά μετατράπηκε από μια κατά βάση κλειστή 

οικονομία που στηριζόταν στη γεωργία και την εξόρυξη μεταλλευμάτων, σε μια 

οικονομία παροχής υπηρεσιών με προσανατολισμό το εξωτερικό. Η κυπριακή 

οικονομία πριν την εκδήλωση της διεθνούς οικονομικής κρίσης παρουσίαζε 

αξιοζήλευτα οικονομικά μεγέθη, υψηλή ανάπτυξη, χαμηλό πληθωρισμό, χαμηλή 

ανεργία, δημοσιονομικό πλεόνασμα.  

 Η Κύπρος άρχισε να επηρεάζεται σημαντικά από το 2009 όπου παρατηρήθηκε 

για πρώτη φορά μετά το 1974 (Τουρκική Εισβολή) αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης. Οι 

τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν οι κατασκευές, η μεταποίηση, το 

εμπόριο και οι τράπεζες. Σαν αποτέλεσμα της κρίσης η κυπριακή οικονομία 

οδηγήθηκε στο μνημόνιο και στις απαιτήσεις της Τρόικας, το κούρεμα των 

καταθέσεων και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Το καλοκαίρι του 2011 

αποκλείστηκε από τις διεθνείς αγορές, λόγω αρνητικών αξιολογήσεων από τους 

διεθνείς οίκους αξιολόγησης και άρα δεν μπορούσε να αναχρηματοδοτήσει το 

δημόσιο χρέος της. Ηπιότερη σε σχέση με τις εκτιμήσεις του μνημονίου 

αποδεικνύεται ότι ήταν η ύφεση της κυπριακής οικονομίας το 2013, σύμφωνα με 

αναθεωρημένα στοιχεία για τη συρρίκνωση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2012, 

τα οποία δημοσίευσε η κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 

2013 η συρρίκνωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 5,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2012.  

 Στην δεύτερη ενότητα έγινε μια προσπάθεια ανάλυσης του ενεργειακού 

συστήματος της Κύπρου και πως η εισαγωγή των υδρογονανθράκων στο ενεργειακό 

ισοζύγιο θα επηρεάσει την οικονομία του νησιού. Ο τομέας της ενέργειας 

χαρακτηρίζεται από την υψηλή εξάρτηση του στις εισαγόμενες πηγές ενέργειας, την 

έντονη χρήση του πετρελαίου, τη ταχεία ανάπτυξη της ζήτησης της ενέργειας, τις 

δυσκολίες διασύνδεσης με τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και τον χαμηλό βαθμό 

εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το ποσοστό των 

πετρελαϊκών προϊόντων που καταναλώνεται φθάνει το 95.7% ενώ οι ΑΠΕ το 3.7% 

και τα στερεά καύσιμα 0.7%. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βασισμένη 
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αποκλειστικά σε εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως μαζούτ, τα τελευταία χρόνια έχει 

αυξηθεί σημαντικά. Οι ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου, ακολουθώντας την 

ευρωπαϊκή περιφερειακή ανάπτυξη, παρουσιάζουν συνεχή αύξηση, η οποία 

συμβαδίζει με την αύξηση του ΑΕΠ. Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, 

αυξήθηκε κατά 35% μέσα σε 12 χρόνια (1995-2007) και μεγάλη αύξηση 

παρατηρήθηκε και στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας 33%. Πρέπει να γίνει 

μεγάλη προσπάθεια για ένταξη των ΑΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, 

καθώς και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας για να καταφέρει η Κύπρος την 

απεξάρτηση της οικονομίας της από το πετρέλαιο.  

 Σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές προσφέρει η πρόσφατη ανακάλυψη 

πλούσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο οικόπεδο 12 της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου και σίγουρα θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την 

οικονομική και όχι μόνο πορεία της. Η εισαγωγή του στην ενεργειακή οικονομία της 

Κύπρου δεν αφορά μόνο τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής αν και θα πρέπει 

σταδιακά να αντικαταστήσει το πετρέλαιο τουλάχιστον κατά 35% έως το 2020. Στην 

κυπριακή ΑΟΖ, εκτιμάται ότι το ΦΑ που υπάρχει είναι περίπου 60 τρις κυβικά πόδια 

(χωρίς να αποκλείεται και η ύπαρξη πετρελαίου) ενώ στην Ευρώπη υπάρχει το 

ποσοστό της τάξης των 64,4 τρις κυβικά πόδια. Οι συνολικές ανάγκες της Κύπρου 

υπολογίζονται περίπου στα 0,6 δις. Η ανακάλυψη στον τομέα ''Αφροδίτη'' είναι 

αρκετή για να τροφοδοτήσει την Κύπρο τα επόμενα 100 χρόνια. Η ανάπτυξη 

ενεργειακών υποδομών είναι αναγκαία για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων που έχουν εντοπιστεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέληξε στην 

απόφαση για κατασκευή σταθμού υγροποίησης ΦΑ στην Κύπρο και συγκεκριμένα 

στο Βασιλικό. Το τερματικό υγροποίησης θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την 

επανεκκίνηση, ανάπτυξη και σταθεροποίηση της κυπριακής οικονομίας.  

 Η Κύπρος, με τη κατασκευή του έργου αυτού αποκτά γεωστρατηγικό, 

γεωπολιτικό και γεωοικονομικό ρόλο ως χώρα και πρέπει να προσπαθήσει να 

ξεπεράσει την ενεργειακή κρίση προσπαθώντας να μειώσει την εξάρτηση του νησιού 

από τα συμβατά καύσιμα και να εκπληρώσει τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για την 

μείωση των αερίων θερμοκηπίου και ως επακόλουθο των επιπτώσεων των 

κλιματικών αλλαγών. Χρειάζεται να γίνει σωστός μακροχρόνιος σχεδιασμός που θα 

καλύπτει τις ανάγκες του νησιού και μέσω της ορθής εκμετάλλευσης του ορυκτού της 

πλούτου θα είναι σε θέση να βελτιώσει σημαντικά τους οικονομικούς δείκτες της και 
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να βγει από την τροχιά του Μνημονίου που επιβάλλει τη λήψη αυστηρών μέτρων 

λιτότητας. Η εξέλιξη του ενεργειακού ισοζυγίου είναι δύσκολη αφού εξαρτάται από 

την οικονομική ανάπτυξη και τις διεθνής τιμές των καυσίμων που κυμαίνονται σε 

αβεβαιότητα. 

 Στον τομέα των υδρογονανθράκων αναμένεται να δημιουργηθεί μεγάλος 

αριθμός θέσεων εργασίας για τεχνίτες αλλά και ανώτερης εκπαίδευσης προσωπικό, 

τις οποίες οι κατάλληλα καταρτισμένοι θα κληθούν να επανδρώσουν. Η ανακάλυψη 

και εκμετάλλευση του ΦΑ και οι προοπτικές για πρόσθετα κοιτάσματα τόσο ΦΑ όσο 

και πετρελαίου από την Κυπριακή Δημοκρατία, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για 

την απασχόληση ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού και για δραστική ενίσχυση της 

αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου και αυτό θα ξεκινήσει όταν ξεκινήσει και η 

κατασκευή του τερματικού στο Βασιλικό. Αν στο μέλλον προκύψει η ανακάλυψη 

μεγαλύτερης ποσότητας υδρογονανθράκων, τότε οι δυνατότητες για το λαό της 

Κύπρου θα είναι σημαντικές και σε 10-15 χρόνια από τώρα, η οικονομική κατάσταση 

θα έχει βελτιωθεί σημαντικά και πολύ πιθανό να δοθεί μια σημαντική ώθηση στο 

ΑΕΠ του νησιού και στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Όλη η επιτυχία του έργου 

εξαρτάται από την εμπορευματοποίηση-εξεύρεση μιας αγοράς όπου μπορούν να 

πουληθούν το ΦΑ και τα άλλα προϊόντα που προκύπτουν από τη παραγωγή και την 

επεξεργασία του ΦΑ.  

 Ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η κατανομή του πλούτου, 

ιδιαίτερα πως εφαρμόζεται στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αν η Κύπρος καταλήξει 

να έχει πλούτο τον οποίο πρέπει να διανείμει. Ίσως, το πιο σημαντικό πράγμα που 

πρέπει να δημιουργήσουν οι κυπριακές Αρχές είναι ένα Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο 

στο οποίο θα κατατίθενται όλα τα κέρδη από τη βιομηχανία των υδρογονανθράκων. 

Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση εσόδων των 

υδρογονανθράκων της χώρας και η Κύπρος να αντιμετωπίσει στη συνέχεια τη δική 

της ''κατάρα των πόρων''. Χωρίς όμως μια βιώσιμη και διαρκή λύση του ''Κυπριακού 

προβλήματος'', η οποία ενσωματώνει το σύνολο του νησιού υπό μια κυρίαρχη 

κυβέρνηση δεν είναι σίγουρο πως μπορεί να λειτουργήσει το πιο πάνω σχέδιο.  

 Τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες είναι προσωρινά και ευμετάβλητα και 

κατά συνέπεια δεν μπορούν να θεωρηθούν εισόδημα με την παραδοσιακή έννοια του 

όρου, καθώς προέρχονται από μη ανανεώσιμη πηγή που εξαντλείται. Στόχος είναι η 
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μετατροπή των ''τυχαίων'' εσόδων σε μόνιμη πηγή στήριξης της κατανάλωσης και 

συνεπώς είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός των εσόδων από την τρέχουσα κατανάλωση. 

 Τέλος, στην τρίτη ενότητα (κεφάλαιο 29) συγκρίνονται και σχολιάζονται 

έννοιες σχετικές με την οικονομία και την ενεργειακή κατάσταση της Κύπρου 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο 1960-2013, 

κάνοντας ανάλυση των πιθανών αλληλεξαρτήσεων με τη μέθοδο της παλινδρόμησης 

(Excel και EViews).  

Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και του ΑΕΠ σε όλη την μελετηθείσα 

χρονική περίοδο. Από το 1971 παρατηρείται μια ανοδική πορεία και ανάπτυξη της 

οικονομίας της Κύπρου που αυτό οφείλεται στη γενικότερη ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής οικονομίας και κατά συνέπεια το ΑΕΠ (και το κατά κεφαλή ΑΕΠ) 

αυξάνεται με αποτέλεσμα μάλλον τη μεγαλύτερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας 

από τους πολίτες. Ενδεχομένως και οι καιρικές συνθήκες να έχουν συμβάλει στο 

προηγούμενο γεγονός, καθώς η Κύπρος έχει καλοκαίρι 7 μήνες το χρόνο και οι 

θερμοκρασίες σε μήνες του καλοκαιριού είναι ιδιαίτερα ψηλές. Συνέπεια των 

κλιματολογικών συνθηκών είναι μεγάλη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για 

κλιματιστικά την θερινή περίοδο και τον χειμώνα μεγάλη χρήση ηλεκτρικής 

ενέργειας για θέρμανση. Η απουσία τις προηγούμενες δεκαετίες οργανωμένης 

πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας επίσης συμβάλλει καθοριστικά στην συνεχή 

αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Την περίοδο 2008-2009 εμφανίζεται 

μείωση του ΑΕΠ, που συνοδεύτηκε από μείωση στην κατανάλωση ενέργειας το 

2009-2010 που μπορεί να αποδοθεί στην οικονομική κρίση της χώρας. 

 Διαπιστώθηκε ευθεία αναλογία μεταξύ του ετήσιου κατά κεφαλήν ΑΕΠ και 

του ετήσιου εισοδήματος ανά κάθε νοικοκυριό, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας είχε άμεσο αντίκτυπο και στα νοικοκυριά, συνεπώς 

και στο βιοτικό επίπεδο. Δηλαδή, η συνολική οικονομική ευημερία της χώρας 

μεταφράστηκε σε βελτίωση του οικογενειακού εισοδήματος και άρα του επιπέδου 

ζωής. Όμως τα έτη 2009 και 2010 παρατηρείται μείωση και των δύο, λόγω της 

οικονομικής κρίσης. 

 Παρατηρήθηκε άμεση συσχέτιση ετήσιου αριθμού αφίξεων τουριστών με την 

ετήσια ενεργειακή κατανάλωση. Η αύξηση του αριθμού τουριστών συνοδεύθηκε από 
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αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση της 

δραστηριότητας στους τομείς της μεταφοράς-συγκοινωνίας, της τροφοδοσίας καθώς 

και της διαμονής (ξενοδοχεία) που δραστηριοποιούνται έντονα σε όλη τη διάρκεια 

του έτους. Ο αριθμός των τουριστών παρουσίασε μείωση την περίοδο 2008-2009, 

ενώ η ενεργειακή κατανάλωση εμφάνισε μείωση την περίοδο 2008-2011. Πολλοί 

είναι οι λόγοι που θα συμβάλουν σε αυτές τις μειώσεις αλλά όπως φαίνεται η 

οικονομική κρίση έχει αντίκτυπο σε όλους τους τομείς. 

 Οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνδέονται ευθέως με την 

ετήσια ενεργειακή κατανάλωση. Όπως συζητήθηκε ανωτέρω, η αύξηση του 

τουριστικού ρεύματος συνεπάγεται αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης με 

επακόλουθο την αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα τελευταία χρόνια 

ξεκίνησε η εισαγωγή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, που, αν και δεν 

έχει προχωρήσει σημαντικά, εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια οι εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα θα μειωθούν αρκετά λόγω εισαγωγής και του ΦΑ και της περαιτέρω 

διείσδυσης των ΑΠΕ. 

 Μελετήθηκε η συσχέτιση των συνολικών πωλήσεων πετρελαίου και της 

συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 1960-2012. Μέχρι το 

1974 παρατηρήθηκε αύξηση και στην συνέχεια πτώση της κατανάλωσης που μπορεί 

να αποδοθεί στην τουρκική εισβολή του 1974. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

αυξάνεται κατακόρυφα από το 1990, ενώ η παρατηρούμενη μικρή πτώση την περίοδο 

2009-2012 οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση. 

 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο γεωργικό τομέα φαίνεται ότι είναι 

σταθερή, και μάλιστα δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη συμβολή στην συνολική 

κατανάλωση. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην πολύ περιορισμένη συνεισφορά του 

πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ στην Κύπρο. Στον οικιακό τομέα και στον εμπορικό 

παρατηρείται αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το 1980 και μετά, 

ενώ ο βιομηχανικός τομέας παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα. 

Από τα αναλυθέντα στοιχεία παρατηρείται ότι η ζήτηση της ηλεκτρικής 

ενέργειας δεν εξαρτάται από την τη τιμή της, και, παρά τις αυξομειώσεις, την 20ετία 

1980-2000 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί συνεχώς ανοδική, σχεδόν 

γραμμική, πορεία. 
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Τέλος, εκτιμάται ότι η Κύπρος πρέπει να εφαρμόσει περισσότερες πολιτικές 

οι οποίες θα επιφέρουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση και θα βοηθήσουν στην 

επίτευξη των στόχων της χώρας. Χωρίς την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας, η Κύπρος θα συνεχίσει να εξαρτάται από εισαγόμενη κυρίως ενέργεια, και 

ενδεχομένως να υπάρξουν προβλήματα στην υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών 

και την επίτευξη των στόχων των Ευρωπαϊκών οδηγιών. 
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