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Τα βασικά ενεργειακά προβλήματα που διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή πολιτική:
• Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία αντανακλάται στην

άνοδο της μέσης καταγεγραμμένης θερμοκρασίας,
• http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-

european-temperature/global-and-european-temperature-assessment-4
• Το ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά την ενεργειακή 

εξάρτηση της ΕΕ από το εξωτερικό, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 
50% περίπου της ενέργεια που καταναλώθηκε το 2004 και περίπου στο 
70% το έτος 2030 εάν διατηρηθούν οι πραγματικές τάσεις κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων.

• Το ενδεχόμενο πολιτικών διαφορών με ορισμένους από τους βασικούς 
ενεργειακούς εταίρους της ΕΕ, όπως η Ρωσία, εγείρει το ερώτημα της 
ενεργειακής ανεξαρτησίας εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών.

• Η αύξηση της τιμής της πρωτογενούς ενέργειας, κυρίως της τιμής του 
πετρελαίου, η οποία επαναφέρει το ενδεχόμενο πρόκλησης εξωγενών 
κλονισμών στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα.

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και οι 
προκλήσεις



Περιοχή της Μεσογείου
Αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον 
Ευρωπαϊκό μέσο όρο
Μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης
Μείωσης της ετήσιας ροής ποταμών
Αύξηση του κινδύνου για μείωση της βιοποικιλότητας
Αύξηση κινδύνου της ερημοποίησης

Αύξηση των αναγκών σε νερό για τη γεωργία
Μείωση των εκταρικών αποδόσεων στη γεωργία
Αύξηση των κινδύνων για πυρκαγιές
Αύξηση της εμφάνισης κυμάτων καύσωνα
Μείωση του δυναμικού υδροδυναμικής ενέργειας

Παρατηρούμενες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή σε περιοχές 
της ΕΕ

Κεντρική και ανατολική Ευρώπη
Αύξηση των θερμών ακραίων θερμοκρασιών
Μείωση της βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού
Αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων
Αύξηση της πιθανότητας πυρκαγιών των 
δασών
Μείωση της οικονομικής αξίας των δασών

Ορεινές περιοχές 
Αύξηση της θερμοκρασίας
Μετανάστευση ειδών
Εξαφάνιση ειδών
Διάβρωση εδαφών

Βόρεια Ευρώπη
Αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο 
όρο
Μείωση της χιονόπτωσης
Αύξηση της ροής των ποταμών από το λιώσιμο των πάγων
Μείωση των εκταρικών αποδόσεων
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις ανάγκες θέρμανσης
Αύξηση του θερινού τουρισμού
Αύξηση κινδύνου για καταστροφές από χειμερινές καταιγίδες 

Αρκτική
Αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο
Μείωση του ποσοστού κάλυψης με πάγο των 
θαλασσών
Αύξηση του κινδύνου για μείωση της βιοποικιλότητας
Εντατικοποίηση της αλιείας και εκμετάλλευσης των 
πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Βορειοδυτική Ευρώπη
Αύξηση της χειμερινής βροχόπτωσης
Αύξηση της ροής των ποταμών
Μετανάστευση ειδών
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις 
ανάγκες θέρμανσης
Αύξηση κινδύνου για πλημμύρες ποτάμια και 
θαλάσσιες περιοχές
Παραθαλάσσιες περιοχές
Αύξηση του επιπέδου της στάθμης  
της θάλασσας
Αύξηση της επιφανειακής 
θερμοκρασίας των υδάτων
Αύξηση της οξύτητας των ωκεανών
Μετανάστευση ειδών
Αλλαγές στο φυτοπλαγκτόν



Προμήθεια ΦΑ και Πετρελαίου της ΕΕ



Οι 5 διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης έχουν  
επίκεντρο τους πολίτες
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Επίτευξη των στόχων
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‘Ενεργειακή Στρατηγική 2030’ Το πλαίσιο για 
την ενέργεια και το κλίμα

– 40% μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990

– Τουλάχιστον 27% μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική 
ενεργειακή κατανάλωση (δεσμευτικός σε επίπεδο 
ΕΕ και όχι κ-μ).

– Τουλάχιστον 27% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση 
με το σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης.

Στόχος για το 2050: 
§ Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-

95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο Ενεργειακός 
Χάρτης Πορείας 2050 δείχνει πώς μπορεί να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός.



Τεχνολογίες αξιοποίησης των ΑΠΕ και Στόχοι

Παραγωγή ηλεκτρισμού
§Ηλεκτρική ισχύς παράγεται κυρίως από την υδροϊσχύ, την αιολική ενέργεια και τη
γεωθερμία. Επίσης μπορεί να παραχθεί από τη βιομάζα με καύση, τα ηλιακά θερμικά
και τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα κύματα και τις παλίρροιες.

Μεταφορές
§Οι μεταφορές απαιτούν ενέργεια «υψηλής ποιότητας» και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και τρένων. Υγρά και αέρια βιοκαύσιμα (βιοαιθανόλη, βιοαέριο,
βιοντίζελ), καθώς και το Η2.

Θερμότητα ή/και ψύξη
§Θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να παραχθεί με καύση της βιομάζας και
των βιοκαυσίμων καθώς και με συγκεντρωτικά συστήματα ηλιακών συλλεκτών.
Χαμηλής θερμοκρασίας θερμότητα μπορεί να παραχθεί από ηλιακούς συλλέκτες,
γεωθερμία και καύση απορριμμάτων.



2014 τελική κατανάλωση 
ενέργειας της ΕΕ

Τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ και 
μερίδιο ΑΠΕ (2014) και στόχοι για το 2020

Θέρμανση ψύξη
46%

Μεταφορές
30%

Ηλεκτρισμός 
24%

Επιμέρους στόχοι ΑΠΕ για το 
2020 και συνεισφορά το 2014

2014: 17%

2014: 6%

2014: 26%

Στόχος 2020: 21%

Στόχος 2020: 10%

Στόχος 2020: 34%

Στόχος μεριδίου 
ΑΠΕ για το 2020 

στην τελική 
κατανάλωση 

ενέργειας

2014: 15.3%

2020: 20%



Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο στην Κύπρο 
το 2012

Πηγή: Βάση ενεργειακών δεδομένων Ενεργειακού Γραφείου (στοιχεία 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παραχωρήθηκαν από την ΑΗΚ)



Ενεργειακό μίγμα της Κύπρου



Για την περίπτωση της Κύπρου, 
η Οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας 2009/28/EK, 
καθορίζει ως δεσμευτικό στόχο, 
το 13% της τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης να προέρχεται 
από ΑΠΕ έως το 2020.



Εθνικοί στόχοι για το μερίδιο ΑΠΕ στην Κύπρο ανά τομέα
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European Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan) 

Fuel the engine of invention

European Commission



Απασχόληση στους τομείς των ΑΠΕ στην ΕΕ

2008

2010

2012

2014

675.570

1.146.560

1.218.230

1.148.050



Χάρτης Πορείας Δεξιότητες – Κύπρος 



Χάρτης Πορείας Δεξιότητες – Κύπρος



Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ηλιακή ενέργεια
– Ηλιακά θερμικά συστήματα αξιοποιούνται για την παραγωγή ζεστού νερού

χρήσης καθώς και για την παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας

– Φωτοβολταϊκά συστήματα αξιοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας

Αιολική Ενέργεια
– Ανεμογεννήτριες αξιοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Βιομάζα
– Ξυλώδης και μη ξυλώδης βιομάζα αξιοποιείται για την παραγωγή

θερμότητας καθώς και για την παραγωγή συνθετικών καυσίμων ή βιοαερίου

Γεωθερμική Ενέργεια
– Χαμηλής, μέσης και υψηλής θερμοκρασίας (ενθαλπίας) γεωθερμικά πεδία –

αξιοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας



Υδροισχύς

– Υδροηλεκτρικοί σταθμοί
Ενέργεια Ωκεανών

– Κυματική ενέργεια (wave energy conversion)
– Παλιρροϊκή ενέργεια (tidal energy conversion)
– Θερμότητα από ωκεανούς (ocean thermal energy conversion – OTEC)

Στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατατάσσονται επίσης
και οι τεχνολογίες:
Αντλιών Θερμότητας
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας



Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ είναι:
Αειφορία,

Μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

Οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίας και την Εθνική οικονομία (αύξηση της
ενεργειακής ανεξαρτησίας)

Αντιθέτως, τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι:
Ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας,

Υψηλό κόστος (για ορισμένες μορφές),

Δυσκολία στην εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών υψηλής δυναμικότητας
(εξαίρεση η γεωθερμία)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας



Τεχνολογίες αξιοποίησης των ΑΠΕ στη γεωργία 

Θερμικά ηλιακά
Παραγωγή 
θερμότητας για:
Θέρμανση 
θερμοκηπίου
Ξήρανση/αφυδάτω
ση γεωργικών 
προϊόντων



Φωτοβολταϊκά
Παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 
και για
Άντληση νερού

Τεχνολογίες αξιοποίησης των ΑΠΕ 



Αερόψυκτες αντλίες 
θερμότητας 
Γεωθερμικές αντλίες 
θερμότητας 
Θέρμανση θερμοκηπίων

Τεχνολογίες αξιοποίησης των ΑΠΕ 



Βιομάζα
Αυτόνομη καύση για 
παραγωγή θερμότητας
Καύση σε σύστημα 
συμπαραγωγής για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας
Εφαρμογές σε θερμοκήπια

Τεχνολογίες αξιοποίησης των ΑΠΕ 



Βιοαέριο
Αξιοποίηση 
βιοαερίου για την 
παραγωγή 
θερμότητας ή/και 
ηλεκτρισμού σε 
θερμοκήπια

Τεχνολογίες αξιοποίησης των ΑΠΕ 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ανθή Χαραλάμπους

Cyprus Energy Agency
10-12 Lefkonos Str
CY-1011 Lefkosia
Tel. +357-22667716, 22667726
Fax +357-22667736
Email: anthi.charalambous@cea.org.cy
Web: www.cea.org.cy
Skype: anthi-charalambous
Like us on Facebook "Ενεργειακό Γραφείο"


