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Στισ 11 Ιουλίου 2011, θ φονικι ζκρθξθ ςτθ ναυτικι βάςθ «Ευάγγελοσ Φλωράκθσ» 

ςκότωςε 13 άτομα και τραυμάτιςε δεκάδεσ άλλα. Μια από τισ παράπλευρεσ απϊλειεσ ιταν 

θ καταςτροφι του μεγαλφτερου θλεκτροπαραγωγοφ ςτακμοφ τθσ χϊρασ ςτο Βαςιλικό, 

εκκζτοντασ τον πλθκυςμό ςε ακανόνιςτεσ και ςυχνζσ διακοπζσ θλεκτριςμοφ και μειωμζνθ 

αξιοπιςτία ςτθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι κάτοικοι του νθςιοφ βιϊνουν μεταβλθτά 

επίπεδα αξιοπιςτίασ και διακεςιμότθτασ θλεκτρικισ ενζργειασ: κάποιοι χωρίσ προφανι 

μεταβολι ςτθν παροχι, ενϊ άλλοι με ςυχνζσ και μακράσ διάρκειασ διακοπζσ. Όλεσ 

ανεξαιρζτωσ οι κοινωνίεσ επθρεάηονται κρίςιμα όταν θ λειτουργία μιασ υποδομισ ηωτικισ 

ςθμαςίασ, όπωσ το δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ, γίνεται απρόβλεπτθ. Το αποτζλεςμα αυτισ 

τθσ επίδραςθσ φαίνεται ξεκάκαρα και από τισ προςπάκειεσ που καταβάλλονται ςτθν Κφπρο 

για τθν επαναδθμιουργία τθσ υποδομισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Καμία κοινωνία 

δεν μπορεί να αντεπεξζλκει με αποδοτικότθτα όταν τζτοιεσ υποδομζσ ηωτικισ ςθμαςίασ 

τίκενται ςε αχρθςτία.    

 
Πϊσ κα μποροφςε θ Κφπροσ να καταςτεί λιγότερο ευάλωτθ ςε τζτοιου είδουσ 

ευρφτατθ αναξιοπιςτία ςτθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ; Η απάντθςθ βρίςκεται ςε μια 

ςχετικά καινοφρια ιδζα ςτα θλεκτρικά δίκτυα, γνωςτι ωσ μικροδίκτυα. Τα μικροδίκτυα, 

ςτθν ευρφτερθ τουσ ζννοια, αναφζρονται ςε μικρότερα θλεκτρικά δίκτυα με πρόςβαςθ ςε 

όλα τα απαραίτθτα μζρθ ενόσ μεγαλφτερου δικτφου, όπωσ γεννιτριεσ, γραμμζσ μεταφοράσ 

και διανομισ, υποςτακμοφσ και ςυςτιματα προςταςίασ. Φανταςτείτε μια υποδομι 

θλεκτριςμοφ θ οποία κα είναι αποκεντρωμζνθ, αντίκετα με ζνα κεντρικό ςτακμό 

παραγωγισ, όπωσ ιταν ο ςτακμόσ ςτο Βαςιλικό, με πολλά μικροδίκτυα τα οποία κα 

παρζχουν θλεκτρικι ενζργεια ςε ομάδεσ καταναλωτϊν. Αρχικά, τα μικροδίκτυα είχαν 

προοριςτεί για τα δίκτυα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε μζςθ ι χαμθλι τάςθ. Αυτι θ 

ιδζα μπορεί να επεκτακεί και ςε δίκτυα μεταφοράσ υψθλισ τάςθσ. Όταν ζνα καταςτροφικό 

ςυμβάν ςυμβεί ςε ζνα μζροσ αυτισ τθσ αποκεντρωμζνθσ υποδομισ, τότε θ περιοχι που 

περιζχει το ςφάλμα μπορεί να απομονωκεί με αυτόματα ςυςτιματα προςταςίασ, 
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διατθρϊντασ το υπόλοιπο ςφςτθμα άκικτο. Η περιοχι που περιζχει το ςφάλμα μπορεί ςτθ 

ςυνζχεια να επανζλκει ςε λειτουργικι κατάςταςθ  με βοικεια από τισ υπόλοιπεσ 

περιοχζσ/μικροδίκτυα, τα οποία δεν ζχουν επθρεαςτεί. Επομζνωσ, αυξάνεται θ αξιοπιςτία 

και θ αςφάλεια του θλεκτρικοφ δικτφου.  

 
Παρόλο που τα μικροδίκτυα παρουςιάηουν πολλά πλεονεκτιματα, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ δυνατότθτασ να ενςωματϊςουν πράςινεσ τεχνολογίεσ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, όπωσ για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά και αιολικά 

ςυςτιματα, παρουςιάηουν και αρικμό προκλιςεων. Μια από τισ κφριεσ 

κοινωνικοοικονομικζσ προκλιςεισ είναι οι ςυντονιςμζνεσ αλλαγζσ που πρζπει να γίνουν 

ςτθν υποδομι του θλεκτρικοφ δικτφου. Τζτοιεσ κεμελιϊδεισ αλλαγζσ ςε υποδομζσ κρίςιμθσ 

ςθμαςίασ χρειάηονται επιδοτιςεισ και ροι χρθματοδότθςθσ από κρατικζσ πθγζσ, όπωσ 

ζγινε για παράδειγμα με το διαδίκτυο και τθν επανάςταςθ ςτθν κινθτι τθλεφωνία ςε 

διάφορεσ χϊρεσ. Τα κρατικά κίνθτρα πρζπει να ςυνοδεφονται από ενεργι ςυμμετοχι του 

ιδιωτικοφ επιχειρθματικοφ τομζα. Σφμφωνα με μια μελζτθ που δθμοςιεφτθκε ςτθν 

ιςτοςελίδα του SmartGridNews το 2009 και του Pike Research, θ παγκόςμια αγορά ςτον 

τομζα των μικροδικτφων αναμζνεται να φτάςει ςτα 7.8 διςεκατομμφρια δολλάρια μζχρι το 

2015. Αυτό αντιςτοιχεί με μια αφξθςθ ςτθ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ των μικροδικτφων 

από 1.1 GW ςε 3.1 GW. Αυξθμζνθ κρατικι χρθματοδότθςθ και ενεργόσ δθμιουργία νζασ 

πολιτικισ, ςυνδυαςμζνθ με τθν ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα και των θλεκτρικϊν 

εταιρειϊν, είναι απολφτωσ απαραίτθτα ςτοιχεία για αυτι τθν αλλαγι. 

 
Οι πιο ςθμαντικζσ προκλιςεισ ςτο τεχνικό επίπεδο είναι θ ανάπτυξθ προτφπων για 

τθ λειτουργία αυτϊν των αποκεντρωμζνων μικροδικτφων, όπωσ επίςθσ μελζτεσ για να 

πειςκοφν οι θλεκτρικζσ εταιρείεσ ότι θ ςυνειδθτι νθςιδοποίθςθ του δικτφου ςε μικρότερα 

αυτάρκθ μικροδίκτυα κατά τθ διάρκεια ςφαλμάτων δεν είναι επιβλαβισ. 

 
Η Βόρειοσ Αμερικι ζχει το μεγαλφτερο μερίδιο ςτθν αγορά όςον αφορά ςτα 

μικροδίκτυα. Αυτό δεν πρζπει να εκπλιςςει τον αναγνϊςτθ, ιδίωσ αν λθφκεί υπόψθ ότι οι 

ΗΠΑ ζχουν προωκιςει τθ μοντερνοποίθςθ του θλεκτρικοφ δικτφου μζςω τθσ Πρωτοβουλίασ 

για Ευφφθ Δίκτυα (Smart Grid Initiative) που ψθφίςτθκε από το 110ο Κογκρζςο. Πολλά 

διςεκατομμφρια δολλάρια ζχουν ακολοφκωσ κατανεμθκεί από το 111ο Κογκρζςο για να 

επιτευχκεί θ δθμιουργία του ευφυοφσ δικτφου. Το Υπουργείο Άμυνασ των ΗΠΑ, μζςω του 

προγράμματοσ SPIDERS (Smart Power Infrastructure Demonstration for Energy Reliability 

and Security) επικεντρϊνεται ςε μελζτεσ για τθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ 

αμερικανικζσ βάςεισ μζςω μικροδικτφων. Η Ευρϊπθ επίςθσ επενδφει ςθμαντικά ςτθ 

μοντερνοποίθςθ του θλεκτρικοφ δικτφου. Για παράδειγμα, το ερευνθτικό πρόγραμμα More 

MicroGrids ζχει χρθματοδοτθκεί μζςω του 6ου Προγράμματοσ Πλαιςίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Ζνα επιτυχθμζνο παράδειγμα αυτοφ του προγράμματοσ είναι το πιλοτικό ζργο 

ςτθν Κφκνο, όπου ζνα μικροδίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, 

τροφοδοτεί τουσ καταναλωτζσ με αξιόπιςτθ θλεκτρικι ενζργεια.   
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Στθν Κφπρο, δυςτυχϊσ τζτοιου είδουσ διαρκρωτικζσ αποφάςεισ λαμβάνονται 

περιςςότερο ςε πολιτικό επίπεδο παρά ςε τεχνοκρατικό. Οι απόψεισ των τεχνοκρατϊν που 

βαςίηονται ςε μελζτεσ, ςυνικωσ δεν λαμβάνονται υπόψθ όςο κα ζπρεπε. Για παράδειγμα, 

θ Αρχι Ηλεκτριςμοφ Κφπρου δεν ζχει τθν ευελιξία να προχωριςει με τουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ, 

αλλά αναγκάηεται να ςυμμορφϊνεται με τα κατά καιροφσ δεδομζνα και τισ πολιτικζσ 

αποφάςεισ από το ποιο είδοσ καυςίμου κα χρθςιμοποιεί μζχρι το που κα εγκαταςτακοφν 

νζοι ςτακμοί παραγωγισ.  

 
Εάν θ θλεκτρικι παροχι ςτθν Κφπρο δεν ιταν τόςο εξαρτθμζνθ από ζνα άκρωσ 

ςυγκεντρωτικό θλεκτροπαραγωγό ςτακμό, όπωσ το ςτακμό ςτο Βαςιλικό, αλλά ςε ζνα 

αρικμό γεωγραφικά διεςπαρμζνων μικροδικτφων, είναι προφανζσ ότι κα εξαςφαλίηαμε 

μεγαλφτερθ αξιοπιςτία θλεκτρικισ παροχισ. Είναι καιρόσ θ Κφπροσ να εξετάςει τθ 

δυνατότθτα για μια επαναςτατικι αλλαγι ςτθν υποδομι θλεκτρικισ ενζργειασ και τα 

μικροδίκτυα ίςωσ να κρατοφν το κλειδί τθσ μοντερνοποίθςθσ.   
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