
Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και η επίδρασή τους στις ενεργειακές 
προοπτικές της Κύπρου 

Στο άρθρο παρουσιάζονται προβλέψεις της ζήτησης ενέργειας στην Κύπρο έως το 2020, κατά 

τομέα της οικονομίας και καύσιμο, για τρία διαφορετικά σενάρια μελλοντικής εξέλιξης 

ανάλογα με την έκταση υιοθέτησης πολιτικών για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι ενεργειακές 
προβλέψεις βασίζονται σε μακροοικονομικές παραδοχές που προέρχονται από την κυπριακή 

κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και σε προβλέψεις των διεθνών τιμών του 
πετρελαίου που περιέχονται στις πιο πρόσφατες αναλύσεις του Διεθνούς Οργανισμού 

Ενέργειας.  

Δύο από τα σενάρια που εξετάζονται στο άρθρο έχουν προσδιοριστεί από κοινού με το 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και αποτελούν τις προβλέψεις που υποβλήθηκαν τον Απρίλιο 2014  στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή 

Απόδοση (ΕΣΔΕΑ), η υποβολή του οποίου αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών-μελών της 
ΕΕ με βάση την Οδηγία 2012/27/EE. Πρόκειται για ένα «σενάριο αναφοράς», που προβλέπει 

τι θα συνέβαινε αν δεν λαμβάνονταν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας πέραν όσων είχαν 
υιοθετηθεί μέχρι το 2010, και ένα «σενάριο ενεργειακής απόδοσης», που υπολογίζει την 

εξέλιξη στην τελική ζήτηση ενέργειας θεωρώντας πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας που υιοθετήθηκε μετά το 2010, συνέχιση του εθνικού σχεδίου χορηγιών για 

εξοικονόμηση ενέργειας και υιοθέτηση πιο απαιτητικών προδιαγραφών για την ενεργειακή 

απόδοση των κτηρίων. 

Εκτός από τα δύο αυτά σενάρια, το άρθρο περιλαμβάνει και τις προβλέψεις ενός ακόμα 

σεναρίου (που σχεδιάστηκε με ευθύνη του συγγραφέα και δεν δεσμεύει το ΥΕΕΒΤ). Το 
σενάριο αυτό περιέχει παραδοχές που αφορούν την υιοθέτηση πιο δραστικών μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, κυρίως στον τομέα των 
κτιρίων, που βρίσκονται μέσα στις δυνατότητες του κυπριακού ενεργειακού συστήματος 

αλλά ξεπερνούν τις απαιτήσεις της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών δείχνουν ότι η Κύπρος μπορεί να επιτύχει ποσοστιαία 
εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον του ίδιου μεγέθους με αυτήν που είχε προβλεφθεί στο 

2ο ΕΣΔΕΑ του 2011, δηλαδή πριν να ξεκινήσει ουσιαστικά η οικονομική κρίση. Περίπου 
μισές από αυτές τις εξοικονομήσεις θα προέρχονται από αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

στους τομείς τελικής ζήτησης (κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία) και οι άλλες μισές από την 
εισαγωγή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Παρά την οικονομική κρίση, που 

είναι λογικό να επιβράδυνε τις επενδύσεις σε νέο πιο αποδοτικό ενεργειακά αξοπλισμό σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας, οι αυστηρότερες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που 
προβλέπονται στις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ αναμένεται να συμβάλουν σε 

συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας της χρήσης ενέργειας στην Κύπρο. 

Η υιοθέτηση πιο «επιθετικών» μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως προβλέπεται από το 

τρίτο σενάριο που παρουσιάζεται στο άρθρο, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές περαιτέρω 
εξοικονομήσεις σε όλη την κυπριακή οικονομία χωρίς υπερβολικό κόστος, καθώς αναμένεται 

να αξιοποιήσει το μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό αύξησης της ενεργειακής απόδοσης 

κυρίως στον τομέα των υφιστάμενων κτιρίων. Ενόψει των επερχόμενων πανευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών για σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κράτη-

μέλη της ΕΕ έως το 2030, η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού μπορεί να προσφέρει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο επίτευξης και των περιβαλλοντικών στόχων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και να τη μετατρέψει σταδιακά σε μια οικονομία υψηλής ενεργειακής 
παραγωγικότητας. 

 


