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Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ: ΜΕΓΑΒΑΣ Ορθολογιςτικήσ Προςέγγιςησ 
«Η άλλη όψη του νομίςματοσ» 

 
Του Επίκουρου Καθηγητή Χαράλαμπου Α. Χαραλάμπουσ*  
 
Είναι γεγονόσ ότι, τισ μεγάλεσ καταςτροφζσ ακολουκοφν ςυνικωσ περίοδοι ζντονου 
προβλθματιςμοφ και ςυηθτιςεων για τθν επόμενθ μζρα. Η Κφπροσ, μετά τα τραγικά 
γεγονότα τθσ 11θσ Ιουλίου και τθσ ςυνεπακόλουκθσ ενεργειακισ κρίςθσ, δεν κα μποροφςε 
να αποτελζςει εξαίρεςθ.  
 
Επικρατεί λοιπόν θ άποψθ ότι, θ λφςθ ςτο ενεργειακό πρόβλθμα τθσ Κφπρου ςυνοψίηεται 
εξ’ ολοκλιρου ςτθν εγκατάςταςθ (ι/και αδειοδότθςθ) ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 
(Α.Π.Ε) όπωσ για παράδειγμα θ αιολικι και θ θλιακι ενζργεια. Μφκοσ ι πραγματικότθτα; 
Ζνα ερϊτθμα το οποίο δυςτυχϊσ δεν απαςχόλθςε ιδιαίτερα τουσ υποςτθρικτζσ τθσ πιο 
πάνω άποψθσ.  
 
Ζνα ερϊτθμα το οποίο μπορεί να απαντθκεί με τθν ανάλυςθ των πραγματικοτιτων, που 
χαρακτθρίηουν το δίκτυο θλεκτρικισ ιςχφοσ τθσ Κφπρου, και τθν ικανότθτα του να 
ενςωματϊςει ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 
 
Γεγονόσ 1: Το δίκτυο θλεκτρικισ ιςχφοσ τθσ Κφπρου είναι «αυτόνομο ςφςτθμα».  Δεν 
υπάρχει δθλαδι θ ευχαίρεια διαςφνδεςθσ του με ενεργειακά ςυςτιματα άλλων κρατϊν με 
ςκοπό τθν ειςαγωγι (όταν είναι αναγκαίο) ι τθν εξαγωγι (όταν υπάρχει πλεόνεςμα) 
θλεκτρικισ ενεργειασ. Κατά ςυνζπεια θ πλιρθσ ενεργειακι εξάρτθςθ του υφιςτάμενου 
δικτφου από Α.Π.Ε είναι αδφνατθ, λόγω του γεγονότοσ 2 το οποίο αναλφεται πιο κάτω. 
 
Γεγονόσ 2: Η παραγωγι τθσ θλιακισ και κυρίωσ τθσ αιολικισ ενζργειασ κακίςταται άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνθ με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, των οποίων θ πρόβλεψθ, θ αδιάλειπτθ παροχι και ο 
ζλεγχοσ είναι αςτάκμθτοι. 
 
Γεγονόσ 3: Ιδιαίτερα όςο αφορά ςτα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, θ ςχζςθ που διζπει τισ 
μεταβλθτζσ α)  κόςτουσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ, β) αποδοτικότθτασ, γ) μεγζκουσ και 
δ) ικανοποίθςθσ μεγάλθσ ηιτθςθσ είναι ακόμα απογοθτευτικι. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι 
ενα ςυμβατικό φωτοβολταϊκό πάρκο ιςχφοσ 2 MW αντιςτοιχεί ςε περίπου  45000 m2 (40-50 
ςτρζματα) ιςοδφναμθσ επιφάνειασ ςυλλογισ θλιακισ ακτινοβολίασ. 
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Γεγονόσ 4: Είναι επίςθσ παραδεκτό ότι θ υψθλι ςτάκμθ διείςδυςθσ αιολικισ ενζργειασ, υπό 
το νζο πλαίςιο αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, είναι δυνατό να προκαλζςει ςοβαρζσ 
επιπτϊςεισ ςτθν αξιοπιςτία τθσ λειτουργίασ του αυτόνομου ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ιςχφοσ 
τθσ Κφπρου. Επιπρόςκετα, θ λειτουργία του υφιςτάμενου αιολικοφ πάρκου 82 MW 
προκαλοφςε μζχρι πρότινοσ και κα ςυνεχίςει να προκαλεί πονοκζφαλο ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, 
λόγω τθσ απαίτθςθσ φπαρξθσ ςτρεφόμενθσ εφεδρείασ (προχποκζτει κατανάλωςθ 
καυςίμων) για κάλυψθ τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ παραγωγισ αιολικισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 
Κατά ςυνζπεια, προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι θμίμετρα του τφπου, αδειοδοτιςεισ για 
αλόγιςτθ απλι εγκατάςταςθ Α.Π.Ε, μπoρεί να δθμιουργιςουν περιςςότερα προβλιματα 
από αυτά που είναι δυνατό να επιλφςουν. Αξίηει επίςθσ να αναφερκεί ότι τα προβλιματα 
αυτά μποροφν να αποκτιςουν εκτόσ από τεχνικι και οικονομικά αςφμφορθ υφι. 
 
Απαιτοφνται λοιπόν βελτιωμζνεσ ι νζεσ μζκοδοι διαχείριςθσ και αρμονικισ ςυνφπαρξθσ 
των υφιςτάμενων Α.Π.Ε και του αυτόνομου ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ιςχφοσ τθσ Κφπρου, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διατιρθςθ των δεικτϊν αξιοπιςτίασ του (ευςτάκεια, ποιότθτα). 
Εφόςων υπάρξει πλιρθσ κατανόθςθ των επιπτϊςεων και κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ 
διαχείριςθσ, τότε και μόνο κα ιταν λογικό να υπάρξει αφξθςθ των εγκαταςτάςεων Α.Π.Ε. 
 
Το Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου 
Κφπρου και ειδικότερα θ ομάδα Ηλεκτρικισ Ιςχφοσ εργάηεται ςυςτθματικά ςε ερευνθτικά 
προγράμματα με ςκοπό τθν ορκολογιςτικι εναρμόνιςθ των όποιων εγκαταςτάςεων Α.Π.Ε 
με τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ ικανότθτεσ του υφιςτάμενου, υψθλοφ κόςτουσ ςυςτιματοσ 
θλεκτρικισ ιςχφοσ τθσ Κφπρου. Ενδεικτικά αναφζρονται τα ακόλουκα: 
 

1. Βζλτιςτθ εφαρμογι ςυςτθμάτων αποκικευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ (Μπαταρίεσ, 
κυψζλεσ καυςίμων, ςυςτιματα αντλιοταμίευςθσ – pump storage). 
 

2. Αξιολόγθςθ τεχνικοφ κινδφνου εφαρμογισ εγκαταςτάςεων Α.Π.Ε και διαφφλαξθ τθσ 
αξιοπιςτίασ του υφιςτάμενου δικτφου παροχισ. 
 

3. Κοςτολόγθςθ και μείωςθ ρίςκου εφαρμογϊν Α.Π.Ε, μζςω ςτατιςτικϊν μοντζλων, 
μοντζλων πρόβλεψθσ κλιματικϊν αλλαγϊν/ςυνκθκϊν και ενεργειακισ 
ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν. 
 

4. Μελζτεσ τεχνικισ βιωςιμότθτασ για διαςφνδεςθ του υφιςτάμενου κυπριακοφ 
δικτφου θλεκτρικισ ενζργειασ, με ενεργειακά ςυςτιματα γειτονικϊν χωρϊν. 
 

Εν κατακλείδι, οι εγκαταςτάςεισ Α.Π.Ε δεν πρζπει να καταςτοφν προϊόν μόδασ, και ςε καμιά 
περίπτωςθ δεν πρεπει να αποτελοφν πανάκεια. Είναι δυνατό να καλφψουν κάποιεσ 
περιβαλλοντικζσ και ενεργειακζσ ανθςυχίεσ αλλά δεν ςυμβάλλοφν ουςιαςτικά, επί του 
παρόντοσ και με βάςθ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ, ςτθν 
ορκολογιςτικι αειφόρο ανάπτυξθ του τόπου. Η αειφόροσ ανάπτυξθ οφείλει να 
χαρακτθρίηεται από ζνα προςδοκόμενο ςτόχο˙ τθν ανάγκθ να υπαρχει ιςορροπία ςτισ 
οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ κατά τθ χάλκευςθ του μζλλοντοσ. 
Δυςτυχϊσ οι κοινωνικζσ και τεχνοοικονομικζσ επιπτϊςεισ δεν ζχουν λθφκεί ςοβαρά υπόψθ.  
 
*Ο Χαράλαμποσ Α. Χαραλάμπουσ είναι Επίκουροσ Καθηγητήσ Ηλεκτρικήσ Ιςχφοσ ςτο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Μηχανικϊν Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτημίου 
Κφπρου. 


