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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έκθεση ετοιμάστηκε από τους εταίρους του Έργου «Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις
της βιομάζας ξυλείας Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Δέσμη 2009-2010 του Ιδρύματος Προώθησης
Έρευνας και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013.
Οι εταίροι του Έργου, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Τμήμα Περιβάλλοντος, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων βασισμένων στην επιτόπια έρευνα, η οποία απαιτούσε
επισκέψεις σε 41 Κοινότητες/Δήμους της Κύπρου και επεξεργασία εκατοντάδων μετρήσεων και
δεδομένων πεδίου. Ο επιστημονικός υπεύθυνος και οι ερευνητές επιμελήθηκαν με
επαγγελματισμό τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη
δημιουργία της παρούσας έκθεσης.
Θερμές ευχαριστίες στους Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων/Δήμαρχο και Δημοτικό Γραμματέα
Λευκάρων, στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, στο Τμήμα Τελωνείων, στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, στον κλάδο Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στο Τμήμα
Δασών, που χωρίς την πολύτιμη συνεργασία και βοήθεια τους, δεν θα είχε ολοκληρωθεί η έρευνα
με επιτυχία.
Η χρήση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση θα πρέπει να γίνεται
πάντα με αναφορά στο έργο και στους συγγραφείς. Σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα της
παρούσης, δεν εκφράζουν τις απόψεις του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε από το 2001 τη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία
ακολούθως επανεξετάστηκε, προσθέτοντας μια νέα περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις πολιτικές
και τις δράσεις της Ένωσης, με απώτερο στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση των Κλιματικών
Αλλαγών. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την
αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών αποτελούν προτεραιότητα στους στόχους της Ευρώπης για
την Ενέργεια 20-20-20 για το 2020.
Η προώθηση της χρήσης βιομάζας περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στην Οδηγία 2001/77/ΕΚ, την
οποία πρόσφατα αντικατέστησε η Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της ενέργειας που
παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ξύλο
αντιπροσωπεύει ήδη το 80% περίπου της βιομάζας που χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας
στην ΕΕ. Φυσικά αναφέρεται στην ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων ξύλου ή ποσοτήτων που
παραμένουν ανεκμετάλλευτες ή που παράγονται ειδικά για αυτό το σκοπό και όχι στην αλόγιστη
υλοτόμηση των δασών ή γεωργικών καλλιεργειών. Επομένως, για την ορθή αξιοποίησή της θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι όπως κριτήρια αειφορίας. Στα κριτήρια αυτά
συμπεριλαμβάνονται πλέον ζητήματα όπως η προστασία της φύσης, η διατήρηση της
βιοποικιλότητας και οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες.
Το Έργο «Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων» το οποίο χρηματοδοτείται στα
πλαίσια της Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010,
του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, στοχεύει στον προσδιορισμό των κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (θετικών ή/και αρνητικών) από την χρήση της βιοενέργειας και
συγκεκριμένα τη χρήση της στερεής βιομάζα ξυλείας στην Κύπρο. Το Έργο ξεκίνησε την 1η
Δεκεμβρίου 2010 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013.
Το ερευνητικό δίκτυο του Έργου αποτελείται από 4 Συνεργαζόμενους Φορείς οι οποίοι είναι: το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (Συντονιστής), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
– Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, το Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος και το Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος.
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3. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η βιομάζα στον οικιακό τομέα χρησιμοποιείται, κυρίως με τη μορφή καυσόξυλων, για μαγείρεμα,
θέρμανση χώρων και νερού. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια στο νησί
μας από τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Ο κυριότερος λόγος χρήσης της θέρμανσης με
βιομάζα ξυλείας από τα κυπριακά νοικοκυριά είναι η οικονομία στο καύσιμο αφού το κόστος
ενέργειας αποτελεί σημαντικό έξοδο για το κυπριακό νοικοκυριό.
Σήμερα είναι δυνατή η παραγωγή εξευγενισμένων καυσίμων βιομάζας όπως θρύμματα ξύλου
(woodchips) και συσσωματώματα ή συμπυκνώματα (pellets), με δυνατότητα αυτοματοποιημένης
τροφοδοσίας και ικανοποιητικής απόδοσης.

Πίνακας 1: Απόδοση ανα τύπο βιομάζας ξυλείας

Πίνακας 2: Απόδοση συστημάτων θέρμανσης βιομάζας ξυλείας
Σύστημα Θέρμανσης Βιομάζας
Τυπικό τζάκι

Απόδοση Τεχνολογίας
10-20%

Ενεργειακό τζάκι

μέχρι 85%

Σόμπα ξύλου ή συσσωματωμάτων (pellets)

μέχρι 90%

Λέβητας ξύλου ή pellets

70-90%
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Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νέας Οδηγίας 2009/28/ΕΚ αναφέρεται, συγκεκριμένα για τη βιομάζα,
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν τις τεχνολογίες μετατροπής που επιτυγχάνουν απόδοση
μετατροπής τουλάχιστον 85 % για τις οικιακές και εμπορικές εφαρμογές. Επιπλέον, τα Κράτη Μέλη
πρέπει να μεριμνούν ώστε διάφορα καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναμα συστήματα να είναι
διαθέσιμα στις 31/12/2012 για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας.
Όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010, την
έκθεσή της σχετικά με τις απαιτήσεις αειφορίας για τη χρήση στερεάς βιομάζας και βιοαέριου για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης. Η έκθεση προβαίνει σε συστάσεις σχετικά
με τα κριτήρια αειφορίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη που επιθυμούν να
εισαγάγουν ένα σύστημα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποφεύγονται τα εμπόδια για τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τη βιομάζα. Η έκθεση συνοδεύεται από εκτίμηση
επιπτώσεων, η οποία δείχνει ότι η θέσπιση δεσμευτικών κριτηρίων θα επέβαλε σημαντικό κόστος
στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς παράγοντες, δεδομένου ότι τουλάχιστον το 90% της βιομάζας
που καταναλώνεται στην ΕΕ προέρχεται από δασικά κατάλοιπα και υποπροϊόντα των άλλων
βιομηχανιών.
Ως εκ τούτου, η προαναφερόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι στο παρόν στάδιο, πιο λεπτομερής νομοθεσία δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, στην έκθεση
προτείνεται η διαφοροποίηση των εθνικών Σχεδίων Χορηγιών προς όφελος των υψηλά αποδοτικών
συστημάτων αξιοποίησης στερεής βιομάζας στον οικιακό τομέα.
Οι εκπομπές αερίων από παραδοσιακά τζάκια και ξυλόσομπες με την πάροδο του χρόνου γίνονται
σημαντικές, καθώς τα τζάκια πλέον εγκαθίστανται και σε νέες κατοικίες, λόγω του χαμηλότερου
κόστους θέρμανσης χώρων σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα και λόγω της συνεχούς αύξησης του
κόστους ενέργειας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προωθηθούν οι αποδοτικότερες τεχνολογίες
αξιοποίησης βιομάζας ξυλείας στον οικιακό τομέα. Οι εκπομπές από την καύση βιομάζας ξυλείας
δεν έχουν συμπεριληφθεί στα δελτία εκπομπών της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς η καύση ξύλου
θεωρείται ουδέτερη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Σε ότι αφορά τις δεξιότητες που σχετίζονται με τεχνολογίες που θα διαδραματίσουν καθοριστικό
ρόλο στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων για το 2020, έχουν εντοπιστεί μέσα από την ανάλυση
της υφιστάμενης κατάστασης και της σύγκρισης με τις εθνικές στοχεύσεις και δράσεις διάφορες
σημαντικές δεξιότητες, σε πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού. Συγκεκριμένα στο τομέα της βιομάζας σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η
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εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομάζας. Αναμένεται ότι μέχρι το 2020 θα
δημιουργηθούν μέσα από την ζήτηση για συντήρηση και εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας, 75
θέσεις εργασίας. Οι θέσεις αυτές θα αφορούν συμφώνα με τη μελέτη αποκλειστικά το επάγγελμα
του υδραυλικού.
Τέλος, διαφαίνεται ότι οι εισαγόμενες ποσότητες μπρικετών, καυσόξυλων και πέλλετς αυξάνονται
αριθμητικά χρόνο με τον χρόνο και αποτελεί ένα δυναμικό τομέα της οικονομίας. Το 2012 οι
απασχολούμενοι με το εμπόριο και την εισαγωγή καυσόξυλων, μπρικετών και πέλετς σε παγκύπριο
επίπεδο ανέρχονταν στους 113.
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4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αποσκοπούσε στη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και
γενικότερα σε σχέση :


με τη χρήση βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο,



την προέλευση και το δυναμικό της



τα οφέλη αλλά και τις επιπτώσεις από τη χρήση της ξυλείας



την αξιολόγηση γενικότερα των πολιτικών, αλλά και των κοινωνικών και οικονομικών
επιπτώσεων

Αν και η συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή είναι αρκετά σύνθετη και πολυδιάστατη, το έργο
επιθυμεί να δώσει ποσοτικές απαντήσεις – μέσω συλλογής δεδομένων, μετρήσεων και
επεξεργασίας αποτελεσμάτων στα παρακάτω ζητήματα:


Ποια η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο και εξωτερικό κατοικιών που
χρησιμοποιούν βιομάζα ξυλείας για θέρμανση ή μαγείρεμα σε παραδοσιακά τζάκια και
σόμπες, μέσω επιτόπιων μετρήσεων των συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ρύπων (CO2, CO,
NOx, PM2.5, PM10, TPM).



Ποιά είναι η ενεργειακή κατάσταση των νοικοκυριών των ορεινών περιοχών της Κύπρου.



Ποιες είναι οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την χρήση βιομάζας ξυλείας, πως
προσδιορίζεται η προέλευση και ο τύπος της χρησιμοποιούμενης βιομάζας και ποιες είναι
οι επιπτώσεις στην κοπή δασικής και γεωργικής βλάστησης (αλλαγή στις χρήσεις γης).



Ποιό το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος/όφελος από τη χρήση
αποδοτικότερων τεχνολογιών, όπως ενεργειακά τζάκια με ταυτόχρονη θέρμανση νερού και
ποιό το κόστος τέτοιων υποδομών? Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα -και ποια- για την
προώθηση της βιοενέργειας

Κατά την υλοποίηση του έργου εξάχθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις κοινωνικές και
οικονομικές διαστάσεις του θέματος, αλλά επίσης έγιναν και ποσοτικές μετρήσεις σχετικών ρύπων
στο εσωτερικό κατοικιών που χρησιμοποιούν τζάκι ως βασικό μέσο θέρμανσης.
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας επελέγησαν 40 ορεινές ή/και ημιορεινές Κοινότητες και 1
Δήμος που βρίσκονται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 500 m (από τις 135) και έχουν πληθυσμό
μεγαλύτερο των 200 κατοίκων. Καθορίστηκε στη συνέχεια ο απαιτούμενος στόχος συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων ανά τοπική αρχή - σε σχέση πάντα με τον πληθυσμό της - και καταστρώθηκε
πρόγραμμα επισκέψεων για τη θερινή και χειμερινή περίοδο (Αριθμός επιλεγμένων Κοινοτήτων και
Δήμων ανά Επαρχία: Πάφος - 10, Λεμεσός - 17, Λάρνακα - 1, Λευκωσία - 13).
Οι επισκέψεις για τη θερινή περίοδο ξεκίνησαν το Μάιο του 2011 και ολοκληρώθηκαν τον
Αύγουστο του 2011. Σε κάθε νοικοκυριό συμπληρώθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο
αναπτύχθηκε ειδικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας και αφορούσε προσωπική
συνέντευξη του υπεύθυνου του νοικοκυριού κάθε κατοικίας. Συγκεκριμένα οι ενότητες που
διαχωρίστηκε το ερωτηματολόγιο είναι:
Α) ΓΕΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΣ/ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ (αφορά τύπο, θέση, χρήση, ενοίκους)
Β) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΣ (αφορά τύπο καυσίμου, συστήματα,
τεχνολογίες, κατανάλωση, προέλευση κλπ), με υποενότητες:


Β1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΟΙΚΙΑΣ



Β2) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ



Β2.1 ΤΖΑΚΙ



Β2.2 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ/ΣΟΜΠΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ



Β2.3 ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ



Β3) ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε σχέση με γνώσεις, αντιλήψεις, πρακτικές
και προφίλ ερωτώμενου)
Δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ (Στοιχεία ταυτοποίησης)
Από την επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμπληρώθηκαν συνολικά 514 ερωτηματολόγια
(Χάρτης 1). Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν μεταξύ άλλων από 69 βασικές ερωτήσεις. Συνολικά
συλλέχθηκαν και αναλυθήκαν δεδομένα από 35,470 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο στόχευε στη
λήψη χρήσιμων πληροφοριών για την ενεργειακή κατάσταση των κατοικιών, αλλά και άλλων
κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α.

Παράλληλα, οι εκπαιδευμένοι ερευνητές πραγματοποίησαν επιτόπιες μετρήσεις της ποιότητας
αέρα τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο της οικίας με τη βοήθεια φορητών
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αναλυτών για την καταμέτρηση των στιγμιαίων συγκεντρώσεων αέριων ρύπων (CO2, CO, NOx,
PM2.5, PM10, TPM).
Για τη μέτρηση της ποιότητας αέρα κατά τη φάση πλήρους λειτουργίας των παραδοσιακών κυρίως
τζακιών, πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετες επισκέψεις κατά τη χειμερινή περίοδο σε 156
επιλεγμένα νοικοκυριά τα οποία εντοπίστηκαν κατά την πρώτη φάση της έρευνας ότι αξιοποιούν τη
βιομάζα ξυλείας σε τζάκια ή σόμπες σαν βασικό μέσο θέρμανσης, για τους ίδιους ρύπους. Οι
μετρήσεις και σε αυτή τη φάση, η οποία υλοποιήθηκε από το Δεκέμβριο του 2011 ως τον Απρίλιο
του 2012, έγιναν τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο των κατοικιών. Συνολικά
πραγματοποιήθηκαν 1.340 μετρήσεις ποιότητας αέρα κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο
(εσωτερικά και εξωτερικά των ορεινών οικιών)
Για την ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγή των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν κατά την
υλοποίηση της έρευνας δημιουργήθηκε η Βάση Δεδομένων του έργου. Η βάση έχει ετοιμαστεί με
βάση το λογισμικό Microsoft Excel και αποτελείται από 81 φύλλα (sheets) το οποία παρουσιάζονται
στο Παράρτημα Α.
Στο σύνολο της βάσης υπάρχουν 82 ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε 6 βασικές κατηγορίες. Οι
κατηγορίες αυτές διακρίνονται με ξεχωριστό χρωματισμό όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα.
Πίνακας 3: Κατηγορίες ερωτήσεων βάσης δεδομένων
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΣ/ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η δημιουργία της βάσης δημιουργήθηκε με τη λογική να επιτρέπει την εύκολη εξαγωγή
συμπερασμάτων και κατηγοριοποίηση των επιπτώσεων (κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές,
υγείας κλπ), την εύκολη καταχώρηση των δεδομένων, την κωδικοποίηση των απαντήσεων (excel
drop down list) και έλεγχο της ορθότητας των καταχωρήσεων.
Πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή όλων των στοιχείων που συλλέχθηκαν και μετρήθηκαν στη βάση
δεδομένων (έγινε εισαγωγή όλως των στοιχείων των 514 ερωτηματολογίων καθώς και των 1340
μετρήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων), με στόχο την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
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Χάρτης 1: Επισκέψεις στις επιλεγμένες ημιορεινές και ορεινές κοινότητες της Κύπρου.
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6. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μέσα από το ερευνητικό έργο προέκυψε μεγάλος και χρήσιμος όγκος αποτελεσμάτων και
πληροφοριών. Όλα τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου
www.cea.org.cy/biomass. Στη συνέχεια περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά των ορεινών
κατοικιών που ερευνήθηκαν αλλά και η πιθανή ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω
των πιο κάτω:


Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αλόγιστη χρήση βιομάζας ξυλείας.



Εκτίμηση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο των κατοικιών που
χρησιμοποιούν βιομάζα ξυλεία.



Εκτίμηση των κοινωνικό-οικονομικων πτυχών της αυξανόμενης χρήσης της βιομάζας
ξυλείας από τα δάση και τη γεωργία.



Εκτίμηση για το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος/οφελος από τη χρήση
αποδοτικότερων τεχνολογιών.
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7. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Η πλειοψηφία των κατοικιών που μελετήθηκαν είναι ιδιοκτήτες μονοκατοικίες, κατασκευάστηκαν
στις δεκαετίες του ’70 και ’80 και έχουν επιφάνεια 100-125 m2. Μεγάλο ποσοστό δεν εφαρμόζει
βασικές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας όπως π.χ. η θερμομόνωση οροφής. Οι αρχηγοί των
νοικοκυριών είναι στην πλειοψηφία τους μισθωτοί και συνταξιούχοι, ολοκληρώνοντας κυρίως τη
δημοτική εκπαίδευση, ενώ το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 20,000 €/έτος, το οποίο
εμπίπτει στις κατηγορίες οικογενειών με χαμηλά ετήσια εισοδήματα.

Φωτογραφία 1: Επίσκεψη στις ορεινές κοινότητεςΕπιτόπια έρευνα

Φωτογραφία 2: Επίσκεψη στις ορεινές κοινότητεςΕπιτόπια έρευνα

Φωτογραφία 3: Επίσκεψη στις ορεινές κοινότητεςΕπιτόπια έρευνα

Φωτογραφία 4: Επίσκεψη στις ορεινές κοινότητεςΕπιτόπια έρευνα
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Επιπλέον, μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι τα παλαιότερα σπίτια
χρησιμοποιούν συστήματα μικρής ηλικίας. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι στα παλαιότερα
σπίτια έγινε ανακαίνιση, με αποτέλεσμα την αγορά ενός καινούργιου συστήματος θέρμανσης. Ενώ
τα σπίτια που χτίστηκαν στα μέσα του αιώνα και αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό,
χρησιμοποιούν συστήματα 25 χρονών και άνω. Ο λόγος είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν έχει
την οικονομική ευχέρεια να αγοράσει καινούργιο σύστημα.

2

Γράφημα 1: Έτος κατασκευής και επιφάνεια (m ) των επιλεγμένων ημιορεινών και ορεινών οικιών.

Γράφημα 2: Επίπεδο μόρφωσης και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα στις ημιορεινές και ορεινές κοινότητες
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Όσον αφορά τη θερμομόνωση στέγης και τα διπλά τζάμια, είναι πρακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν
σε μεγάλο ποσοστό, λόγω της επιδότησης από το κράτος με τα μισά σχεδόν λεφτά. Αυτό
αναφέρθηκε από αρκετούς κατοίκους. Το υπόλοιπο ποσοστό που δεν εφάρμοσαν αυτές τις
πρακτικές είναι επειδή τα σπίτια τους είναι πολύ μεγάλης ηλικίας ή επειδή δεν ενημερώθηκαν για
τα σχέδια επιχορηγήσεων (Σχέδιο Χορηγιών ΑΠΕ και ΕΞΕ), τα οποία όμως κατά τη φάση διεξαγωγής
της παρούσας έρευνας δεν ήταν σε εφαρμογή.

Γράφημα 3: Εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στις επιλεγμένες ημιορεινές και
ορεινές κοινότητες της Κύπρου.

Όπως διαφάνηκε από την έρευνα η θέρμανση των χώρων στις οικίες γίνεται σε μεγάλο ποσοστό με
τη χρήση βιομάζας ξυλείας (περίπου 300 οικίες από το σύνολο των 514 οικιών που ερευνήθηκαν)
ενώ η θέρμανση του νερού πραγματοποιείται περίπου σε 350 οικίες με τη χρήση της ηλιακής
ενέργειας.

Γράφημα 4: Θέρμανση χώρων και νερού στις επιλεγμένες ημιορεινές και ορεινές κοινότητες.
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8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η προέλευση της βιομάζας ξυλείας που χρησιμοποιείται
στις ορεινές κοινότητες είναι 60% γεωργική - κυρίως κλαδοδέματα και ακολουθεί η δασική ξυλεία
με 16%. Επιπλέον περίπου το 48% περίπου των νοικοκυριών προμηθεύεται τη ξυλεία από δική του
ιδιοκτησία.

Γράφημα 5: Προέλευση της βιομάζας ξυλείας στις επιλεγμένες κοινότητες.

Γράφημα 6: Τρόπος προμήθειας της βιομάζας ξυλείας στις επιλεγμένες κοινότητες.
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Χάρτης 2: Κατανάλωση ξυλείας στις επιλεγμένες ημιορεινές και ορεινές κοινότητες της Κύπρου.
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Κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε ο χάρτης (Χάρτης 2) που υποδεικνύει την
κατανάλωση ξυλείας στις επιλεγμένες κοινότητες. Το υπόμνημα στο συγκεκριμένο χάρτη
παρουσιάζει την εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ξυλείας στο σύνολο των νοικοκυριών των
επιλεγμένων κοινοτήτων. Βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες κατανάλωσης ξυλείας
πραγματοποιείται στο δυτικό μέρος του νησιού και συγκεκριμένα στην κοινότητα της Επαρχίας
Πάφου. Εκτιμήθηκε ότι στην πλειοψηφία των κοινοτήτων της Επαρχίας Πάφου καταναλώνεται
περισσότερο από 100 τόνους ξυλείας σε ετήσια βάση για σκοπούς θέρμανσης των χώρων. Κατά
γενική ομολογία η κατανάλωση της βιομάζας ξυλείας μειώνεται στις κοινότητες που εντοπίζονται
νοτιοανατολικά.
Οι εκτιμώμενες ποσότητες ξυλείας στις ορεινές και ημιορεινές κοινότητες παρουσιάζονται στο
παρακάτω πίνακα τόσο για τις 41 επιλεγμένες κοινότητες όπου διεξήχθη η έρευνα όσο και στο
σύνολο των 135 κοινοτήτων που εντοπίζονται σε υψόμετρο πάνω από 500 m στην Κύπρο. Στις 41
επιλεγμένες κοινότητες εκτιμήθηκε ότι καταναλώνονται περίπου 5.744 τόνοι καυσόξυλων και
συγκεκριμένα οι 3.791 τόνοι είναι γεωργικής προέλευσης και οι 1.263 τόνοι είναι δασικής
προέλευσης. Αντίστοιχα για τις 135 κοινότητες που εντοπίζονται σε υψόμετρο >500m εκτιμήθηκε
ότι καταναλώνονται περίπου 18.913 τόνοι καυσόξυλων και συγκεκριμένα οι 12.482 τόνοι είναι
γεωργικής προέλευσης και οι 4.160 τόνοι είναι δασικής προέλευσης.

Πίνακας 4: Προέλευση καυσόξυλων στις ορεινές κοινότητες.
Προέλευση

41 επιλεγμένες κοινότητες

Γεωργική

3.791 (τόνοι)

Δασική

1,263 (τόνοι)

Άλλη

58 (τόνοι)

Δεν γνωρίζω

632 (τόνοι)

Σύνολο

5.744 (τόνοι)

Προέλευση

135 κοινότητες

Γεωργική

12.482 (τόνοι)

Δασική

4.160 (τόνοι)

Άλλη

189 (τόνοι)

Δεν γνωρίζω

2.082 (τόνοι)

Σύνολο

18.913 (τόνοι)
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Τα νοικοκυριά στις ορεινές κοινότητες ως πηγή για καυσόξυλα χρησιμοποιούν τα κλαδοδέματα από
δική τους ιδιοκτησία αφού η θέρμανση με τη χρήση πετρελαίου ή ακόμη μερικές φορές η αγορά
καυσόξυλων από ιδιώτη παραγωγό αποτελεί μια δυσβάστακτη οικονομική λύση.
Από την έρευνα διαφάνηκε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό από τους κατοίκους στις ορεινές κοινότητες
(περίπου 6%) κόβει αυθαίρετα ξυλεία και συνήθως η προέλευση της είναι δασική. Αυτό
μεταφράζεται σε 347 τόνοι ξυλείας για τις 41 επιλεγμένες κοινότητες και 1.135 τόνοι στο σύνολο
των κοινοτήτων (135) που εντοπίζονται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 m. Σύμφωνα με την
έρευνα η αυθαίρετη κοπή ξυλείας στις ορεινές κοινότητες βρίσκεται σε χαμηλά ποσοστά (Γράφημα
6). Αυτό μπορεί να οφείλεται στην πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Δασών με την αειφόρο
διαχείριση των δασικών εκτάσεων και την προμήθεια ξυλείας στους κατοίκους των ορεινών
κοινοτήτων έναντι χαμηλής αμοιβής. Σύμφωνα με στοιχεία που πάρθηκαν από το Τμήμα Δασών το
2010,2011 και 2012 (Γράφημα 14) πωλήθηκαν σε παγκύπριο επίπεδο ως καυσόξυλα ή για την
παραγωγή κάρβουνων περίπου 15.000 m3. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρέασε το
χαμηλό ποσοστό που αφορά την κοπή αυθαίρετης ξυλείας είναι η ειλικρίνεια των ερωτούμενων
στη συγκεκριμένη ερώτηση.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα μελέτη αφορούσε εκτίμηση ποσοτήτων και συλλογή
στοιχείων σε 41 επιλεγμένες ημιορεινές και ορεινές κοινότητες. Το ποσοστό αυθαίρετης κοπής
ξυλείας, αυξάνεται, αν αυτό υπολογισθεί σε παγκύπριο επίπεδο και συμπεριληφθούν και οι
πεδινές κοινότητες.
Με την οικονομική ύφεση που παρατηρείται στα Μεσογειακά κράτη μέλη κυρίως, η θέρμανση των
χώρων με τη χρήση τζακιού κερδίζει συνεχώς έδαφος αφού αποτελεί μια πιο οικονομική λύση σε
σχέση με τη θέρμανση χώρων με συμβατικά καύσιμα.
Κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε ο Χάρτης 3 που υποδεικνύει τις ποσότητες
κατανάλωσης ξυλείας στις επιλεγμένες Κοινότητες σε σχέση με τις περιοχές που εντάσσονται στο
Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (προστατευόμενες περιοχές). Παρατηρείται ότι, στο δυτικό τμήμα του νησιού
που εντοπίζεται και η μεγαλύτερη κατανάλωση ξυλείας, συμπίπτουν με δασικές περιοχές όπως το
Δάσος Παφου, Δασικό Πάρκο Τροόδους και η Κοιλάδα Κέδρων -Κάμπος. Αυτό είναι λογικό αφού
δίνει στους κατοίκους της περιοχής πιο εύκολη πρόσβαση στη ξυλεία και με χαμηλότερο κόστος σε
σχέση με τις περιοχές του νησιού που βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, οι περιοχές αυτές εντάσσονται στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και αποτελούν
περιοχές σημαντικής αξίας σε επίπεδο (βιοκοινότητας) χλωρίδας και πανίδας. Έτσι, αν και
θεωρείται μικρό το ποσοστό κοπής αυθαίρετης ξυλείας στις ορεινές κοινότητες αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε υποβάθμιση σημαντικών βιοτόπων εάν πραγματοποιείται εντός προστατευόμενων
περιοχών. Επιπλέον, είναι αρκετά τα κρούσματα αυθαίρετης κοπής ξυλείας που γίνονται γνωστά
21

στον ημερήσιο τύπο τόσο σε προστατευόμενες περιοχές όσο και σε γεωργικές ιδιοκτήτες εκτάσεις,
προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές στο φυσικό πλούτο της χώρας αλλά και σε αγροτικές
οικογένειες.

Χάρτης 3: Ποσότητες κατανάλωσης ξυλείας και περιοχές προστασίας της φύσης.

Αυτό που διαφαίνεται από την έρευνα είναι ότι μεγάλες ποσότητες καυσόξυλων προκύπτουν από
τις γεωργικές δραστηριότητες. Στο σύνολο των 41 κοινοτήτων που ερευνήθηκαν μεταφράζεται σε
3.791 τόνοι καυσόξυλων (Πίνακας 4), σχεδόν 8 φορές μεγαλύτερες ποσότητες από τις εισαγόμενες
ποσότητες καυσόξυλων για το έτος 2012 (488,3 τόνοι – Γράφημα 13). Είναι εμφανές ότι η
πλειοψηφία των κατοίκων στις ορεινές κοινότητες χρησιμοποιούν τα υπολείμματα που προκύπτουν
από τις αγροτικές τους δραστηριότητες σαν πρώτη ύλη θέρμανσης, αφού η προμήθεια είναι
δωρεάν.
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Ο Χάρτης 4 υποδεικνύει τις ποσότητες κατανάλωσης ξυλείας σε σχέση με τις χρήσεις γης και
συγκεκριμένα με τις δασικές και γεωργικές εκτάσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτούμενων
δήλωσαν ότι η ξυλεία που χρησιμοποιούν προέρχεται από την ενασχόληση τους με αγροτικές
δραστηριότητες. Από το χάρτη που ακολουθεί παρατηρείται ότι, αρκετές κοινότητες πιθανότητα
προμηθεύονται τη ξυλεία τόσο από δασικές όσο και από γεωργικές εκτάσεις.
Πέρα από τους κινδύνους υποβάθμισης σημαντικών βιοτόπων (προστατευόμενες περιοχές) από
την αυθαίρετη κοπή ξυλείας τίθεται θέμα αλλαγής χρήσης γης σε κοινότητες που εμφανίζουν
μεγάλη τάση κατανάλωσης βιομάζας ξυλείας.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αύξηση του φαινομένου κοπής ξυλείας από δασικές και γεωργικές
εκτάσεις θα πρέπει ενδεχομένως να ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για το περιορισμό της
αλλαγής χρήσης γης σε εύφορες παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις αλλά και σε δασικές εκτάσεις
που δεν βρίσκονται κάτω από καθεστώς προστασίας.

23

Χάρτης 4:Κατανάλωση ξυλείας στις ορεινές κοινότητες σε σχέση με τις χρήσεις γης.
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΒΙΟΜΑΖΑ ΞΥΛΕΙΑ.
8.1 Εισαγωγή

Στις μέρες μας, μέσα από την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των καυσίμων, οι άνθρωποι
στράφηκαν προς τις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, όπως τη χρήση βιομάζας ξυλείας. Κατά την
καύση όμως του ξύλου εκπέμπονται αέριοι ρύποι, όπως CO, CO2, NOx, SO2, άκαυστοι
υδρογονάνθρακες (ΗC) και PM, που επιβαρύνουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Σύμφωνα
με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ περί ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, ρύπος θεωρείται οποιαδήποτε
ουσία εμφανίζεται στον αέρα και ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου
και/ή στο περιβάλλον στο σύνολο του. Ως ατμοσφαιρικοί ρύποι, ορίζονται αέρια ή αερολύματα
(υγρά ή στερεά σωματίδια σε αιώρηση στον αέρα) τα οποία συναντώνται στην ατμόσφαιρα σε
συγκεντρώσεις που απειλούν την ομαλή διαβίωση και υγεία των οργανισμών ή παρεμποδίζουν και
μεταβάλλουν την ομαλή λειτουργία των οικοσυστημάτων [1].

Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι:
α. Μονοξείδιο του άνθρακα (CO).
β. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
γ. Οξείδια του Θείου (SOx), με σημαντικότερο εκπρόσωπο το διοξείδιο του θείου (SO2).
δ. Οξείδια του αζώτου (NOx) με συνηθέστερα το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και το διοξείδιο του
αζώτου (ΝΟ2).
ε. Οι πτητικές οργανικές ουσίες (VOCs), όπως το βενζόλιο και τολουόλιο.
στ. Οι πολυχλωριωμένες οργανικές ενώσεις (PCBs) π.χ διοξίνες, φουράνια, πολυχλωριωμένα
διφαινύλια.
ζ. Αιωρούμενα σωματίδια: PM10 (δηλ. με διάμετρο μικρότερη των 10 μm), PM7,5, PM2,5 και TSP το
σύνολο των στερεών σωματιδίων).
η. Όζον (Ο3) [2].

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) δεν αποτελεί τοξικό αέριο, αλλά με την υπερβολική συγκέντρωση
στην ατμόσφαιρα συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε αντίθεση, το μονοξείδιο του
άνθρακα (CO) είναι εξαιρετικά τοξικό αέριο και παράγεται κατά την ατελή καύση. Το διοξείδιο του
θείου (SO2) και τα οξείδια του αζώτου (NOx) αποτελούν επίσης τοξικά αέρια και προέρχονται από
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τις καύσεις. Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM) είναι μικρής διαμέτρου σωματιδίων τα οποία μπορούν
να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα στον άνθρωπο [2].
Είναι παραδεκτό ότι μέσα από την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των καυσίμων και τη
στροφή προς εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, έχει οδηγήσει τον κόσμο στη χρήση οικιακών
εστιών καύσης ξυλείας. Κατά την καύση όμως του ξύλου εκπέμπονται αέριοι ρύποι, όπως CO, CO2,
NOx, SO2, άκαυστοι υδρογονάνθρακες (ΗC) και PM, που επιβαρύνουν την ποιότητα του εσωτερικού
και εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι διάφοροι παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα της καύσης
και αντίστοιχα το είδος των αέριων εκπομπών είναι το είδος του τζακιού, η καμινάδα και η
ταχύτητα της καύσης [3].

Φωτογραφία 5: Επίσκεψη στις ορεινές κοινότητεςΜετρήσεις της ποιότητας του αέρα

Φωτογραφία 6: Επίσκεψη στις ορεινές κοινότητεςΜετρήσεις της ποιότητας του αέρα

Φωτογραφία 7: Επίσκεψη στις ορεινές κοινότητεςΜετρήσεις της ποιότητας του αέρα

Φωτογραφία 8: Επίσκεψη στις ορεινές κοινότητεςΜετρήσεις της ποιότητας του αέρα
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8.2 Χρήση βιομάζας ξυλείας και ποιότητα αέρα
Με την πάροδο του χρόνου οι εκπομπές αερίων από παραδοσιακά τζάκια και σόμπες γίνονται
σημαντικές και άξιες καταγραφής. Σε έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό χημικής έρευνας για
τοξικές ουσίες «Chemical Research in Toxicology» της Αμερικανικής Χημικής Εταιρίας, Δανοί
ερευνητές του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, μελέτησαν τις
επιπτώσεις από τα τζάκια και τις σόμπες που καίνε ξύλα, υψώνοντας προειδοποιητική «κόκκινη
σημαία» για τις πιθανές συνέπειες του καπνού στην υγεία [1]. Επίσης, μελέτη που διεξάχθηκε σε
ευρωπαϊκές πόλεις, το διάστημα 2001 – 2005 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
Carbosol, έδειξε ότι το 50-70% της ρύπανσης κατά τη χειμερινή περίοδο, με επιζήμιες εκπομπές
άνθρακα για την υγεία, προκαλείται από τα τζάκια και την καύση βιομάζας ξυλείας [4]. Σε
μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στο Καναδά, υπολογίστηκε ότι ένα κιλό ξυλείας που καίγεται σε
τζάκι εκπέμπει γύρω στα 13-14 γραμμάρια οργανικές πτητικές ενώσεις (υδρογονάνθρακες), 16
γραμμάρια σωματιδίων, 1.4 γραμμάρια οξείδια του αζώτου και 0.2 γραμμάρια διοξειδίου του
θείου[5].
Το ερευνητικό πρόγραμμα που διεξήχθη από το U.S. Environmental Protection Agency (EPA) για τον
έλεγχο των αέριων εκπομπών σε κατοικίες που καίνε βιομάζα ξυλείας και δημοσιεύτηκε από το
περιοδικό «Air Pollution Control Association» αναφέρεται ότι οι εκπομπές του μονοξειδίου του
άνθρακα (CO) στην περίπτωση βιομάζας ξυλείας είναι υψηλότερες από ότι στην καύση πετρελαίου
ή φυσικού αερίου. Επίσης, μετρήθηκαν οι εκπομπές των NOx, HC (άκαυστοι υδρογονάνθρακες) και
PM οι οποίες και πάλι αναδεικνύονται σε υψηλότερες τιμές κατά την καύση ξυλείας, εκτός από την
περίπτωση των NOx από τη ξυλόσομπα, η οποία εκπέμπει μικρότερες ποσότητες από το φυσικό
αέριο, το πετρέλαιο και το τζάκι. Τα στοιχεία αυτά τεκμηριώνονται από μετρήσεις που έγιναν στο
πρόγραμμα και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5) [6].
Πίνακας 5: Σύγκριση αέριων εκπομπών από καύσεις διαφορετικών καυσίμων [6].
Καύσιμο

CO (ng/J)

NOx (ng/J)

PM (ng/J)

HC (ng/J)

Φυσικό αέριο

8,6

34,4

2,15-6,45

4,3

Πετρέλαιο

17,2

68,8

6,02

4,3

1290

108

142

1118

Βιομάζα
ξυλείας

τζάκι
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Καύσιμο

ξυλόσομπα

CO (ng/J)

NOx (ng/J)

PM (ng/J)

HC (ng/J)

9460

30,1

215

120

Οι ψηλές εκπομπές CO που παρατηρούνται σε διάφορες περιπτώσεις αφορούν την κακή ποιότητα
καύσης. Οι βασικότερες παράμετροι καύσης οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των εκπομπών CO είναι
οι εξής: χαμηλή θερμοκρασία καύσης, ανεπάρκεια οξυγόνου, φτωχή ανάμιξη καυσίμου με αέρα
ή/και πολύ μικρό χρονικό διάστημα παραμονής των αερίων στη ζώνη καύσης [2]. Σύμφωνα με το
άρθρο «Particle emissions from a domestic pellets-fired boiler» των U. Fernandes και M. Costa, οι
εκπομπές CO διαφέρουν αναλόγως του είδους της στερεάς βιομάζας που χρησιμοποιείται. Τα
pellets, σε γενικές γραμμές, παρουσιάζουν τις χαμηλότερες εκπομπές CO σε σχέση με τα υπόλοιπα
είδη στερεάς βιομάζας, όταν πληρούν τα επιτρεπόμενα όρια των διαφόρων προτύπων (π.χ. ΕΝ
303.65) [7].
Το διοξείδιο του άνθρακα, σε αντίθεση με το μονοξείδιο του άνθρακα, αποτελεί φυσικό προϊόν από
την καύση του ξύλου. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται χημική ένωση του οξυγόνου με τα συστατικά του
ξύλου (άνθρακα και υδρογόνο) και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, νερό και θερμική ενέργεια
(θερμότητα) [8]. Η τιμή του σε εσωτερικούς χώρους αυξάνεται όταν ο χώρος δεν αερίζεται ή όταν
το σύστημα της καμινάδας δεν λειτουργεί σωστά [7].
Οι εκπομπές NOx από εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας αποτελούν προϊόν της μερικής οξείδωσης
του αζώτου της ατμόσφαιρας σε ψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες (πέραν των 1.300 °C) [2].
Αναλόγως του είδους της στερεάς βιομάζας παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις εκπομπές NOx.
Αυτές οι διαφοροποιήσεις οφείλονται στη διαφορετική περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε άζωτο
και τέφρα [7].
Οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες (ενώσεις άνθρακα και υδρογόνου) που εκπέμπονται από την καύση
του ξύλου, έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνες ουσίες και εξαρτώνται από την ποιότητα καύσης,
τη συσκευή καύσης και το είδος του ξύλου που χρησιμοποιείται. Οι Gunnar Barrefors and Göran
Petersson (1995), ανάφεραν ότι οι εκπομπές από την καύση του ξύλου είναι τόσο μικρές, που οι
εκπομπές από τα οχήματα είναι μεγαλύτερες [10].Όμως, κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν παύουν
να συνεισφέρουν πολύ περισσότερο στην ατμοσφαιρική ρύπανση συγκριτικά με το καλοκαίρι (EPA,
1989) [11]. Σε άρθρο των Randolf D.Borys και Martin J.Quanci (1991), αναφέρεται ότι με την
τοποθέτηση καταλύτη στον καυστήρα, μπορούν να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές
υδρογονανθράκων [12]. Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ένας από τους σημαντικούς
ατμοσφαιρικούς ρύπους και είναι η αιτία για τη δημιουργία της όξινης βροχής. Είναι άχρωμο αέριο
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και από την καύση του ξύλου παράγονται πολύ μικρές ποσότητες οι οποίες δεν επιβαρύνουν το
περιβάλλον [13].
Τέλος, έχει διαπιστωθεί πως η καύση της βιομάζας συνδέεται με υψηλά επίπεδα εκπομπών
αιωρούμενων σωματιδίων (PM), διαμέτρου μικρότερης από 2,5 μm, τα οποία αποτελούν σημαντικό
δείκτη αέριας ρύπανσης [13]. Αν όμως η στερεή βιομάζα έχει μικρή περιεκτικότητα σε τέφρα που
ακολουθεί τα προβλεπόμενα πρότυπα ποιότητας, μπορεί να παρουσιάσει πολύ μικρές εκπομπές
αιωρούμενων σωματιδίων, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ένα σύστημα καύσης
ικανοποιητικών συνθηκών λειτουργίας [7].

8.3 Χρήση βιομάζας ξυλείας και υγεία
Πολυάριθμες μελέτες που έγιναν σε αστικές βιομηχανικές χώρες, έχουν δείξει ότι οι εκπομπές
αέριων ρύπων στο περιβάλλον, προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση με αποτέλεσμα παιδιά και
ενήλικες να αντιμετωπίζουν (οξεία ή/και χρόνια) αναπνευστικά προβλήματα [14]. Σε αυτό
συνεισφέρει και η καύση της βιομάζας ξυλείας, αφού κατά την καύση της απελευθερώνεται
πληθώρα τοξικών αερίων, βάζοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.
Ένα από τα τοξικά αέρια που εκπέμπονται από την καύση του ξύλου είναι το μονοξείδιο του
άνθρακα (CO) το οποίο όπως αναφέρθηκε πριν παρατηρείται κατά την ατελή καύση του άνθρακα.
Η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις CO επηρεάζει τη μεταφορά του οξυγόνου στον εγκέφαλο, με
αποτέλεσμα τη μείωση της φυσικής και πνευματικής ικανότητας του ανθρώπου [16]. Συγκεκριμένα,
προκαλεί πονοκεφάλους και κούραση, δύσπνοια, ταχυκαρδία, απώλεια μνήμης, αίσθημα πανικού,
κατάθλιψη, ακόμα και θάνατο. Η βελτίωση του εξαερισμού και ο έλεγχος των εκπομπών των πηγών
εσωτερικού χώρου αποτελούν κάποια από τα μέτρα περιορισμού και ελέγχου του CO [9].
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αν και δεν αποτελεί τοξικό αέριο, ωστόσο σε μεγάλες
συγκεντρώσεις προκαλεί ασφυξία. Επίσης, σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει
αύξηση της πίεσης το αίματος προκαλώντας εγκεφαλικά επεισόδια. Με συνεχή αερισμό του
δωματίου αυτά μπορούν να αποφευχθούν [9].
Όσον αφορά το μονοξείδιο του αζώτου (NO) έχει την ίδια συμπεριφορά με το CO καθώς ελαττώνει
την ικανότητα του αίματος για μεταφορά οξυγόνου. Το διοξείδιο του αζώτου (NO 2) σε υψηλές
συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει βρογχίτιδα και βακτηριακές λοιμώξεις στους πνεύμονες. Ως
μέτρο περιορισμού των συγκεκριμένων οξειδίων θεωρείται η μείωση των δραστηριοτήτων που
προκαλούν την εκπομπή τους και ο καλός εξαερισμός του χώρου [9].
Οι υδρογονάνθρακες αποτελούν και αυτοί τοξικές ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι
δυσμενείς επιδράσεις τους στην υγεία ποικίλουν ανάλογα με το ύψος των συγκεντρώσεών τους,
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την τοξικότητά τους, το χρόνο έκθεσης και την κατάσταση της υγείας των εκτιθέμενων ατόμων.
Εκτός από συνήθη συμπτώματα, όπως πονοκεφάλους, δερματικούς ερεθισμούς και δύσπνοια
ενοχοποιούνται και για πρόκληση καρκίνου, ηπατικών παθήσεων και πολυνευρίτιδας [9].
Ένα ακόμη τοξικό αέριο είναι το διοξείδιο του θείου (SO2), το οποίο σε χαμηλές συγκεντρώσεις του
στον εξωτερικό αέρα μπορεί να ερεθίσει τα μάτια, τη μύτη, το λαιμό, και το αναπνευστικό
σύστημα, προκαλώντας βήχα και δύσπνοια. Η μακροχρόνια έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις,
όπως αυτές από την καύση βιομάζας, μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ναυτία, ζάλη, και
προσωρινή απώλεια της όσφρησης [13].
Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM) από την καύση του ξύλου προκαλούν ερεθισμό στο ρινικό
σύστημα και στα μάτια, καθώς επίσης βρογχίτιδα και σε χρόνια έκθεση καρκίνο του πνεύμονα.
Μέτρο περιορισμού τους αποτελεί η χρήση στερεής βιομάζας με μικρή περιεκτικότητα σε τέφρα και
η χρήση σύγχρονων καυστήρων βιομάζας [9].
Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι και οι καυστήρες βιομάζας και οι καυστήρες
πετρελαίου παράγουν μικροσωματίδια. Αυτό που διαφέρει όμως είναι το μέγεθος και η τοξικότητα
τους. Στους καυστήρες πετρελαίου η συνήθης διάμετρος των παραγόμενων μικροσωματιδίων
κυμαίνεται από 0,005 - 0,05 μm, ενώ στην περίπτωση της βιομάζας η διάμετρος των παραγόμενων
μικροσωματιδίων είναι συνήθως 0,05-10 μm. Όσο μικρότερα είναι τα μικροσωματίδια, τόσο πιο
εύκολα εισχωρούν στις κυψελίδες των πνευμόνων και ανάλογα τόσο πιο επικίνδυνα είναι για την
υγεία. Έτσι, ενώ τα μικροσωματίδια πετρελαϊκής προέλευσης είναι τοξικά σε πολύ μικρές
συγκεντρώσεις, τα μικροσωματίδια που παράγονται από την καύση βιομάζας γίνονται τοξικά σε
πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Η χρήση σύγχρονων καυστήρων βιομάζας μπορεί να αποτρέψει
την έκλυση μεγάλων συγκεντρώσεων και συνεπώς να μετριάσει τις τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις
στην υγεία. Η μεγάλη διαφορά στην τοξικότητα μεταξύ των δύο καυσίμων παρουσιάζεται στο
Γράφημα 7 [15].
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Γράφημα 7: Σύγκριση τοξικότητας μικροσωματιδίων από την καύση πετρελαίου και ξύλου [5].

Στο άρθρο «Potential Adverse Health Effects of Wood Smoke», των W.Pierson et al. (1989)
αναφέρεται ότι κατά την καύση του ξύλου συνιστάται η χρήση ξύλων με υγρασία λιγότερη από
20%. Όλα τα συστήματα χρήσης βιομάζας πρέπει να λειτουργούν έτσι ώστε να έχουν υψηλή
απόδοση, με ελάχιστες εκπομπές καπνού και δεν πρέπει να αποτεφρώνονται πλαστικά και άλλα
συνθετικά προϊόντα στη φωτιά [16].
Σε μελέτη που έγινε στον Καναδά από τους B.Levesque et al, το 2001 («Wood-burning appliances
and indoor air quality») τόνισαν ότι για να προστατεύσουν την υγεία τους οι ιδιοκτήτες των σπιτιών
που χρησιμοποιούν βιομάζα ξυλείας για θέρμανση, θα πρέπει να γίνεται σωστή εγκατάσταση της
συσκευής και τακτική συντήρηση της. Επίσης, χρειάζεται τακτικός καθαρισμός και αερισμός του
δωματίου. Αυτό θα είναι η καλύτερη εγγύηση για τη διαφύλαξη της υγείας τους [17].

8.4 Όρια ποιότητας εσωτερικού αέρα
Ορισμένες χώρες, θέλοντας να αποφύγουν τις αρνητικές συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην ανθρώπινη υγεία, είτε στο παρελθόν είτε πρόσφατα, έχουν
θέσει κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του εξωτερικού αέρα και του αέρα εντός των
κτιρίων. Μέσα από διάφορες εσωτερικές φυσικές και ανθρωπογενής διεργασίες, τα αέρια και τα
σωματίδια αυξάνονται με αποτέλεσμα να προκαλούν προβλήματα υγείας στις ευπαθείς ομάδες.
Έτσι, κάποιες χώρες έχουν θέσει όρια για τις συγκεντρώσεις επικίνδυνων αέριων ρύπων εσωτερικά
των κτιρίων. Ο Καναδάς και η Νορβηγία είναι δύο από αυτές τις χώρες και στους παρακάτω πίνακες
(Πίνακας 6, Πίνακας 7) παρουσιάζονται τα όρια του CO, CO2, NO2 και PM2,5 για την κάθε χώρα
αντίστοιχα.
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Πίνακας 6: Όρια ποιότητας εσωτερικού αέρα στον Καναδά [5].
Ουσία

Όριο συγκέντρωσης

Μονοξείδιο του άνθρακα

11 ppm (13 mg/m )

(CO)

25 ppm (28 mg/m )

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

6,300 mg/m

Χρονικό διάστημα

3

8 hr

3

1 hr

3

Δεν αναφέρεται

100 μg/m

3

Για μεγάλο χρονικό διάστημα

480 μg/m

3

1 hr

Διοξείδιο του αζώτου(NO2)

3

Αιωρούμενα σωματίδια

40 μg/m

PM2,5

100 μg/m

Για μεγάλο χρονικό διάστημα

3

1 hr

Πίνακας 7: Όρια ποιότητας εσωτερικού αέρα στη Νορβηγία [5].
Ουσία

Όριο συγκέντρωσης

Μονοξείδιο του άνθρακα

10 mg/m

(CO)

25 mg/m

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

1.800 μg/m

Διοξείδιο του αζώτου (NO2)

100 μg/m

Αιωρούμενα σωματίδια
PM2,5

20 μg/m

Χρονικό διάστημα

3

8 hr

3

1 hr

3

3

3

Δεν αναφέρεται
1 hr

24 hr

Με βάση τα όρια ποιότητας εσωτερικού αέρα που έχει θέσει η κάθε χώρα, ανάλογα έχει ετοιμάσει
και ενδεικτικούς συντελεστές εκπομπών των συστημάτων που χρησιμοποιούν βιομάζα ξυλεία,
όπως παρουσιάζεται στους πιο κάτω πίνακες.
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Πίνακας 8: Η κατάσταση της αγοράς στον Καναδά την περίοδο 2001-2002 [5].
g/kg
Παραδοσιακά
τζάκια
Ενεργειακά
τζάκια
Παραδοσιακές
ξυλόσομπες
Σύγχρονες
ξυλόσομπες
Σόμπα pellets
Κεντρικοί
λέβητες

TSP

PM10

PM2,5

NOX

CO

13,5-19,3

13-18,5

12,9-18,4

1,4

77,7-98,6

5,1

4,8

4,8

1,4

70,4

14,4-24,6

13,6-23,2

13,6-23,2

1,4

100-115,4

5,1

4,8

4,8

1,4

70,4

1,2

1,1

1,1

1,4

8,8

14,1

13,3

13,3

1,4

68,5

Η περίπτωση της Δανίας αξίζει επίσης ιδιαίτερης προσοχής, μιας και είναι αντιπροσωπευτική της
ακμάζουσας σκανδιναβικής αγοράς βιομάζας. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι μέσοι
συντελεστές εκπομπής μικροσωματιδίων που εκφράζουν την αγορά το 2007 (σε g/kg).

Πίνακας 9: Η αγορά συστημάτων βιομάζας στη Δανία το 2007 [5].

g/kg
Παραδοσιακές
ξυλόσομπες
Σύγχρονες
ξυλόσομπες
Παραδοσιακοί
λέβητες
Λέβητες pellets

TSP

PM10

PM2,5

20,9

19,8

18,8

12,2

11,5

10,9

17,1

16,2

15,4

0,6

0,58

0,56
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8.5 Αέριοι ρύποι ανά τεχνολογία καύσης βιομάζας
Οι τεχνολογίες καύσης βιομάζας στον κτιριακό τομέα δεν είναι όλες το ίδιο αποδοτικές, ούτε
εκλύουν τους ίδιους ρύπους. Ένα τζάκι το οποίο χρησιμοποιεί καυσόξυλα θα έχει πολύ
περισσότερες εκλύσεις αέριων ρύπων από ότι κάποιο που καίει επεξεργασμένο ξύλο. Επίσης, μία
σύγχρονη σόμπα με μία ξυλόσομπα παραδοσιακή έχει μέχρι και 70% λιγότερες εκπομπές
καυσαερίων (Εικόνα 1) [5].

Εικόνα 1: Εκπομπές καυσαερίων (gr/h) από συστήματα καύσης βιομάζας [5].

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πέρασμα από τις συμβατικές εστίες καύσης βιομάζας σε σύγχρονα
πιστοποιημένα συστήματα την τελευταία δεκαετία είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν δραστικά οι
εκπεμπόμενοι ρύποι. Στον Καναδά, για παράδειγμα, μία πιστοποιημένη θερμάστρα βιομάζας
εκλύει 94% λιγότερα μικροσωματίδια σε σχέση με μία συμβατική ξυλόσομπα. Επίσης, στη Δανία,
ένας σύγχρονος λέβητας με καύσιμο συσσωματώματα ξύλου (pellets) εκλύει περίπου 25 φορές
λιγότερα σωματίδια σε σχέση με ένα παλιό συμβατικό λέβητα βιομάζας. Στην Αυστρία την περίοδο
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1982-2000 η εξέλιξη των λεβήτων βιομάζας ήταν ραγδαία. Βελτιώθηκε κατά πολύ η απόδοση τους
και μειώθηκαν οι εκπομπές CO. Αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 10), όπου η
απόδοση των λεβήτων θρυμμάτων ή καυσόξυλων αυξήθηκε μέχρι και 30%, ενώ οι εκπομπές CO
μειώθηκαν περισσότερο από 90%. Τα pellets που άρχισαν να χρησιμοποιούνται πιο μετά ήδη είχαν
ψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές CO [5].

Πίνακας 10: Η βελτίωση των λεβήτων βιομάζας στην Αυστρία από το 1982 μέχρι το 2000 [5].

Απόδοση (%)

Καυσόξυλα

Θρύμματα ξύλου

Pellets

1982

61

64

_

1990

80

81

_

2000

90

91

91

1982

11,4

9,4

_

1990

2,3

1

_

2000

0,2

0,1

0,1

CO
(g/m3)

Για την επίτευξη καλύτερης και καθαρότερης καύσης, καλό θα ήταν σύμφωνα με το U.S.
Environmental Protection Agency (EPA), να αγοράζονται σύγχρονες συσκευές καύσης ξυλείας, οι
οποίες να είναι εγκεκριμένες και να περιλαμβάνουν σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με πρότυπα
ποιότητας. Στις σύγχρονες συσκευές, ο θάλαμος καύσης είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένος, ούτως
ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για πλήρη καύση, με αποτέλεσμα να εκπέμπονται
λιγότερα επιβλαβή αέρια στο περιβάλλον. Έτσι, οι πιστοποιημένες συσκευές είναι ασφαλέστερες
και πιο οικονομικές σε σχέση με τις συμβατικές συσκευές.

8.6 Μεθοδολογία
Στον παρούσα μελέτης, παρουσιάζεται η ανάγκη εκπόνησης μίας εμπεριστατωμένης μελέτης για τη
χρήση της βιομάζας ξυλείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, η μεθοδολογία και οι στόχοι της έρευνας.
Το παρόν κεφάλαιο εστιάζεται στις μετρήσεις των σωματιδίων και στη στατιστική τους ανάλυση,
όπου δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα βοηθητικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την
καταγραφή της συγκέντρωσης των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων.
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Στην Κύπρο και ιδιαίτερα στις ορεινές κοινότητες, η χρήση ξύλου για θέρμανση ή/και για μαγείρεμα
είναι μια πρακτική που ακολουθείται από τα πολύ παλιά χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, περίπου το
43% των μόνιμων νοικοκυριών χρησιμοποιούν παραδοσιακό τζάκι για τη θέρμανση των χώρων
(Έρευνα Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών) [3].
Ως σήμερα όμως, δεν έχει εκπονηθεί, σε εθνικό επίπεδο, κάποια εμπεριστατωμένη μελέτη που να
αφορά την επιβάρυνση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβαλλοντικού αέρα από την καύση
ξυλείας και κατά συνέπεια τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Ως εκ τούτου, σκοπός
της έρευνας ήταν η συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για την καταγραφή τρόπων,
ποσοτήτων και βαθμού χρήσης της βιομάζας ξυλείας καθώς και οι μετρήσεις ποιότητας του αέρα
συνέβαλαν στην αποτίμηση της πραγματικής ποιότητας του αέρα στο τυπικό κυπριακό νοικοκυριό.
Η ερευνητική διαδικασία διεξήχθη τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2011 και τον
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2012, σε 41 συνολικά ορεινές κοινότητες (υψόμετρο ≥ 500
μ. και αρ. μόνιμων κατοίκων ≥ 200).
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είχε ως στόχο την απάντηση των βασικών ερευνητικών
ερωτημάτων, τα οποία καταγράφονταν στο ερωτηματολόγιο. Έγιναν προσωπικές συνεντεύξεις στα
νοικοκυριά του δείγματος με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Στο ερωτηματολόγιο καταγράφτηκαν οι ενεργειακές πηγές (καύσιμα) που χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κατοικιών, οι τεχνολογίες και πρακτικές που εφαρμόζονται,
το είδος, η ποσότητα και η προέλευση της χρησιμοποιούμενης βιομάζας ξυλείας και το πιθανόν
τεχνολογικό ή/και οικονομικό όφελος από την αυξημένη χρήση βιομάζας για θέρμανση. Επίσης,
καταγράφτηκαν οι αντιλήψεις των κατοίκων των ορεινών κοινοτήτων για τη χρήση βιομάζας
ξυλείας και ο βαθμός γνώσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων σε περιβαλλοντικά θέματα και ο
βαθμός σημαντικότητας εφαρμογής άμεσων πολιτικών.
Η καταγραφή της μεταβολής της ποιότητας του αέρα από τη χρήση βιομάζας ξυλείας έγινε με
επιτόπου μετρήσεις της σύστασης του αέρα στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των σπιτιών,
με τη βοήθεια φορητών αναλυτών (αναφέρονται πιο κάτω) για την καταμέτρηση των CO, CO 2, NO,
NO2, PM10, PM2.5 και TPM. Οι μετρήσεις ποιότητας του αέρα έγιναν σε δύο στάδια, κατά τη θερινή
περίοδο και κατά τη χειμερινή περίοδο στις ίδιες οικίες όπου έγιναν οι αρχικές μετρήσεις της
καλοκαιρινής περιόδου και διαπιστώθηκε η χρήση τζακιού/ξυλόσομπας/λέβητα ξυλείας.

36

8.7 Όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των αέριων ρύπων
Οι επιτόπιες μετρήσεις για τη σύσταση του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα των σπιτιών
πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια φορητών αναλυτών, οι οποίοι παρουσιάζονται στο παρόν
υποκεφάλαιο.
Για την καταμέτρηση της συγκέντρωσης του CO στον αέρα χρησιμοποιήθηκε το «CO10: Carbon
Monoxide (CO) Meter» (Εικόνα 2). Μπορεί να μετρήσει από 0 – 1000 ppm με βασική ακρίβεια ± 5%
ή ± 10ppm. Χρησιμοποιεί σταθεροποιημένο το ηλεκτροχημικό αέριο (CO) και ο αισθητήρας έχει
γρήγορη απόκριση.

Εικόνα 2: Φορητή συσκευή καταμέτρησης της συγκέντρωσης του CO στην ατμόσφαιρα.

Η μετρήσεις για το CO2 έγιναν με τη βοήθεια του «CO250: Portable Indoor Air Quality CO2 Meter»
(Εικόνα 3), ενός φορητού οργάνου που εκτός από τη συγκέντρωση του CO2 (0 έως 500 ppm),
καταγράφει τη θερμοκρασία (-10 έως 60 ° C) και την υγρασία (0,0 έως 99,9%) στην ατμόσφαιρα.
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Εικόνα 3: Φορητή συσκευή καταμέτρησης της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα.

Η συσκευή «DUVAS» (Εικόνα 4) χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των NO και NO2 (ΝΟx). Είναι μία
ακριβής τεχνολογία με αισθητήρες γρήγορης απόκρισης. Το ότι είναι γρήγορη τεχνολογία οφείλεται
στο γεγονός ότι χρησιμοποιείται υπεριώδες φως για την ταυτόχρονη ανίχνευση των αερίων. Επίσης,
είναι ακριβής λόγω των υψηλών αλγόριθμων, με βάση τους οποίους αναπτύχθηκε η χρήση υψηλής
φυσικής ενέργειας και οι τεχνικές τηλεανίχνευσης.

Εικόνα 4: Φορητός αναλυτής υπολογισμού της συγκέντρωσης NO και NO2 στην ατμόσφαιρα.

Η τέταρτη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την καταμέτρηση
των αιωρούμενων σωματιδίων. Ονομάζεται «Aerocet-531» (Εικόνα 5) και είναι φορητή. Έχει τη
δυνατότητα μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων με διαφορετικές διαμέτρους: PM1, PM2.5, PM7,
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PM10 και TSP. Οι μετρήσεις των σωματιδίων μετατρέπονται σε μάζα με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου
με βάση την τυπική πυκνότητα των αερολυμάτων.

Εικόνα 5: Φορητή συσκευή μέτρησης σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
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8.8 Αποτελέσματα
Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τόσο τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις των αέριων
ρύπων, όσο και κάποια κύρια αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση/συσχέτιση των μετρήσεων
με τα δεδομένα των ερωτηματολογίων. Τα κυριότερα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β της τελικής έκθεσης.

8.8.1 Αποτελέσματα από τις μετρήσεις του αέρα
Οι μετρήσεις του αέρα εκτός και εντός των σπιτιών έγιναν τόσο την καλοκαιρινή, όσο και τη
χειμερινή περίοδο, με σκοπό τη σύγκριση τους. Από όλες τις μετρήσεις εξάχθηκαν οι μέσοι όροι και
καταγράφονται στα ακόλουθα γραφήματα.
Στα γραφήματα 8 και 9, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εντός και εκτός της οικίας αντίστοιχα,
και στο γράφημα 10 όλα τα αποτελέσματα για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων. Οι
συγκεντρώσεις του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα
βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα (εντός και εκτός των σπιτιών) σε σχέση με το όριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η αύξηση όμως της συγκέντρωσης του τη χειμερινή περίοδο είναι σημαντική και οφείλεται
στη χρήση βιομάζας ξυλείας για θέρμανση, αλλά η διαφορά είναι αμελητέα. Όσον αφορά τις
συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και οξειδίων του αζώτου (NO, NO2) παρατηρήθηκαν
ψηλότερες τους καλοκαιρινούς μήνες σε σχέση με τους χειμερινούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
της αυξημένης τουριστικής κίνησης και των ψηλότερων θερμοκρασιών που επικρατούν το
καλοκαίρι στην Κύπρο. Η αύξηση τους είναι ανάλογη της θερμοκρασίας. Δεν ξεπερνούν όμως τα
όρια που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο
ψηλότερων συγκεντρώσεων CO2 και NO2 την καλοκαιρινή περίοδο εντός των νοικοκυριών σε σχέση
με τον εξωτερικό αέρα του σπιτιού. Οι ώρες που γίνονταν οι μετρήσεις ήταν συνήθως πρωί και
μεσημέρι, όπου οι νοικοκυρές μαγείρευαν. Έτσι, η κύρια αιτία είναι το μαγείρεμα με τη χρήση
υγραερίου. Επιπλέον, είναι ξεκάθαρο από τα αποτελέσματα ότι οι πιο πάνω ρύποι είναι αυξημένοι
εντός της οικίας το χειμώνα σε σύγκριση με εκτός της οικίας για την ίδια χρονική περίοδο.

Όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 παρατηρούνται ψηλότερες συγκεντρώσεις κατά τη
διάρκεια του χειμώνα από ότι το καλοκαίρι, τόσο εντός όσο και εκτός των σπιτιών. Αυτό δείχνει τη
συνεισφορά της καύσης της βιομάζας ξυλείας στις συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έθεσε το όριο τους στα 40 μg/m3 για όλο το χρόνο. Το χειμώνα του 2012 που
πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις, ο μέσος όρος των σωματιδίων αυτών εκτός της οικίας ήταν
42,15 μg/m3 και εντός της οικίας 52,93 μg/m3, που και στις δύο περιπτώσεις έφτασαν πέραν αυτού
του ορίου. Αυτή η αύξηση ίσως να οφείλεται στη συνεχή και ολοήμερη καύση της βιομάζας ξυλείας
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από τους κατοίκους για θέρμανση, μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων έχει
παραδοσιακό τζάκι (Γράφημα 15). Τα PM2.5 που είναι τα πιο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία,
παρουσιάζουν και αυτά μία αύξηση για τους ίδιους λόγους, όχι όμως τόσο σημαντική, κυρίως στον
ατμοσφαιρικό αέρα. Παρόλα αυτά παραμένουν πιο κάτω από το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25
μg/m3 για ένα χρόνο).
Για σύγκριση των αέριων ρύπων εντός οικίας από τα διαφορετικά συστήματα θέρμανσης που
καταναλώνουν βιομάζα ξυλείας παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 11).
Από τα αποτελέσματα παρατηρείται το γεγονός ότι η ξυλόσομπα εκπέμπει τις ψηλότερες
συγκεντρώσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι όλες οι ξυλόσομπες ήταν μεγάλης ηλικίας (άνω των 25
ετών) και παλιάς τεχνολογίας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων
εντός της οικίας από το ενεργειακό τζάκι είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με το παραδοσιακό
τζάκι. Όσον αφορά τα NO2 εντός τις οικίας παρατηρούνται ψηλές συγκεντρώσεις από όλα τα
συστήματα βιομάζας ξεπερνώντας το όριο των 21ppb που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αυτό
ίσως να οφείλεται στη καύση ξύλων που περιέχουν χρωστικές ουσίες ή φυτοφάρμακα.

Πίνακας 11: Συγκέντρωση αέριων ρύπων εντός οικίας από διαφορετικά συστήματα θέρμανσης.
CO
(ppm)

CO2 (ppm)

NO
(ppb)

3

NO2 (ppb)

PM2,5 (μg/m3)

TPM (μg/m )

Παραδοσιακό τζάκι

0,88

556,37

10,13

26,42

8,26

66,29

Ενεργειακό τζάκι

0,11

455

0

24,9

6,31

74,9

Σόμπα ξύλου

1,46

747,31

32,2

33,31

20,4

89,87

Λέβητας ξύλου

0

677,6

2,8

19,5

3,8

61,8

Τέλος, όσον αφορά τα PM2,5, τα οποία είναι και τα πιο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία,
παρατηρούνται ψηλότερες συγκεντρώσεις εντός των σπιτιών από όλα τα συστήματα βιομάζας,
όμως δεν ξεπερνούν τα όρια της Ε.Ε.
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Γράφημα 8: Μέσος όρος αέριων ρύπων εντός οικιών κατά την καλοκαιρινή και χειμερινή περίοδο.
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Γράφημα 9: Μέσος όρος αέριων ρύπων εκτός οικιών κατά την καλοκαιρινή και χειμερινή περίοδο.
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Γράφημα 10: Σύγκριση μέσου όρου αέριων ρύπων εντός και εκτός οικιών κατά την καλοκαιρινή και χειμερινή περίοδο.
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8.8.2 Αποτελέσματα από τη στατιστική συσχέτιση
Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που αποκτήθηκαν από το σύνολο των
ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, με τη βοήθεια του οποίου
ερμηνεύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Συγκεκριμένα, για την ανάλυση των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα ΙΒΜ SPSS Statistics 19 στο οποίο εκτελέστηκαν οι
εντολές για One-way Αnova, T-test και Crosstabs. Για την καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση των
αποτελεσμάτων, η καταγραφή τους γίνεται τόσο περιγραφικά όσο και με πίνακες. Το one-way
Anova είναι είδος στατιστικής ανάλυσης που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου συγκρίνονται
μετρήσεις που προέρχονται από περισσότερες από δύο ομάδες (δείγματα) ως προς μία εξαρτημένη
μεταβλητή. Το Anova χρησιμοποιείται με σκοπό τη διασταύρωση μεταβλητών, για τον έλεγχο
στατιστικής σημαντικότητας. Για να υπάρχει σημαντική στατιστική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές
που υποβάλλονται στο Anova, θα πρέπει το στατιστικό αποτέλεσμα p-value (Sig.) να είναι
μικρότερο του 0,05. Για να συγκριθούν δύο ομάδες μετρήσεων ως προς μία εξαρτημένη μεταβλητή
χρησιμοποιείται το T-test. Το T-test, όπως και το Anova, χρησιμοποιείται με σκοπό τη διασταύρωση
μεταβλητών, για τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας. Για να υπάρχει σημαντική στατιστική
σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές που υποβάλλονται στο T-test, θα πρέπει το αποτέλεσμα του
κριτηρίου Levene (Sig.) να είναι μικρότερο του 0,05 (στατιστικώς σημαντικό) και η δεύτερη γραμμή
του Sig. (2-tailed) από το t-test for Equality of Means να έχει αριθμό μικρότερο του 0,05.

Η διεκπεραίωση των παραπάνω εντολών γίνεται μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων
μεταβλητών. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι αυτή που θεωρείται ως η αιτία. Ενώ, εξαρτημένη
μεταβλητή είναι αυτή που μετράτε ή καταγράφατε για να φανεί η επίδραση που έχει επάνω της ο
χειρισμός της ανεξάρτητης. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι αυτή που θεωρείται ως το αποτέλεσμα
[21]. Πραγματοποιήθηκαν όλες οι διασταυρώσεις μεταξύ των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων
μεταβλητών. Πολλές από αυτές παρουσίασαν στατιστική σχέση μεταξύ τους και κάποιες όχι. Αυτές
που αποτέλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται παρακάτω (τα
κυριότερα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β της μελέτης).

Τα κύρια αποτελέσματα που έδειξε η στατιστική ανάλυση σχετικά με την ποιότητα του αέρα έχουν
ως εξής:
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Όταν υπάρχει παραδοσιακό τζάκι εντός της οικίας, παρατηρήθηκε ότι αυξάνονται οι
συγκεντρώσεις PM2.5 στον εσωτερικό της χώρο το χειμώνα.



Όταν αυξάνεται η χρήση παραδοσιακού τζακιού, παρατηρήθηκε ότι αυξάνονται οι
συγκεντρώσεις CO και PM2.5 στον εσωτερικό χώρο της οικίας το χειμώνα.



Όταν συντηρείται συχνά το παραδοσιακό τζάκι, παρατηρήθηκε ότι μειώνονται οι
συγκεντρώσεις PM2.5 στον εσωτερικό χώρο της οικίας το χειμώνα.



Όταν υπάρχει θερμάστρα βιομάζα εντός της οικίας, παρατηρήθηκε ότι αυξάνονται οι
συγκεντρώσεις CO, CO2 και ΝΟ στον εσωτερικό της χώρο το χειμώνα.



Όταν αερίζεται συχνά μια οικία, στην οποία χρησιμοποιείται θερμάστρα βιομάζα,
παρατηρήθηκε ότι μειώνονται οι συγκεντρώσεις CO και CO2 στον εσωτερικό της χώρο το
χειμώνα.



Όταν αυξάνεται η χρήση θερμάστρας βιομάζας εντός της οικίας, παρατηρήθηκε ότι μειώνονται
οι συγκεντρώσεις ΝΟ στον εσωτερικό της χώρο το χειμώνα.

Ένα άλλο αποτέλεσμα που χρήζει συζήτησης, είναι η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με την
επίδραση στην ποιότητα του αέρα η χρήση τζακιού, και ως εκ τούτου, πως αυτή η άποψη επηρεάζει
τη συχνότητα αερισμού δωματίων. Όπως παρουσιάζεται πιο κάτω, το 85% των ερωτηθέντων
πιστεύουν ότι η χρήση τζακιού δεν επηρεάζει (ή σε μικρό ποσοστό) την ποιότητα του αέρα. Ως εκ
τούτου, μόνο το 28% (Γράφημα 12) αερίζει συνέχεια το δωμάτιο, ενώ το 53% δεν αερίζει ποτέ το
δωμάτιο. Ένας άλλος λόγος που δεν αερίζουν το δωμάτιο είναι, όπως ανάφεραν «για να μη φύγει η
ζέστη».

Γράφημα 11: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου: Επίδραση ποιότητας αέρα με τη χρήση τζακιού.
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Γράφημα 12: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου: Αερισμός δωματίων.

Μέσα από την ανάλυση των μετρήσεων των εκπομπών των αέριων ρύπων που έγιναν με επιτόπου
μετρήσεις, τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 έχουν ψηλότερες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του
χειμώνα εντός και εκτός των σπιτιών, σε σχέση με το καλοκαίρι. Από αυτό εξάγεται το συμπέρασμα
ότι η καύση ξυλείας επιβαρύνει τον αέρα με αιωρούμενα σωματίδια.

Όσον αφορά την εισφορά αέριων ρύπων του κάθε συστήματος θέρμανσης βιομάζας ξυλείας
ξεχωριστά, σημαντικό είναι να τονιστεί το γεγονός μικρότερων συγκεντρώσεων αέριων ρύπων από
το ενεργειακό τζάκι σε σχέση με το παραδοσιακό. Επίσης, μεγάλες συγκεντρώσεις παρουσιάζονται
από τις ξυλόσομπες, οι οποίες είναι παλιάς τεχνολογίας. Η αλλαγή τους με καινούργιας τεχνολογίας
σόμπες θα μείωνε κατά πολύ τη συγκέντρωση των αέριων ρύπων.
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9.8.3

Συμπεράσματα για την ποιότητα του αέρα

Στην παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων παρουσιάστηκε η εργασία σχετικά με τις μετρήσεις της
ποιότητας αέρα στις ορεινές κοινότητες της Κύπρου, τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα και
συσχετίστηκαν με τη χρήση τζακιών. Παρουσιαστήκαν τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι
μετρήσεις των αέριων ρύπων (CO, CO2, NO, NO2 και PM), καθώς επίσης και η στατιστική ανάλυση
των αποτελεσμάτων. Τα κύρια αποτελέσματα συνοψίζονται ως ακολούθως:


Αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων το χειμώνα εντός των οικιών
(χειμώνας εντός > χειμώνα εκτός > καλοκαίρι εντός > καλοκαίρι εκτός).



Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις CO2 εντός και εκτός οικίας το καλοκαίρι σε σύγκριση με το
χειμώνα.



Η ύπαρξη/χρήση παραδοσιακού τζακιού επηρεάζει την ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό
χώρο της οικίας, αλλά οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα «προτεινόμενα όρια».



Η ύπαρξη και συχνότητα χρήσης θερμάστρας βιομάζας εντός της οικίας, καθώς και η συχνότητα
αερισμού της οικίας, παρατηρήθηκε ότι έχουν αρνητικές συσχετίσεις με στην ποιότητα του
αέρα εντός της οικίας.



Οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων εντός της οικίας από το ενεργειακό τζάκι είναι πολύ
χαμηλότερες σε σχέση με το παραδοσιακό τζάκι.



Οι συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων που μετρήθηκαν στον εσωτερικό χώρο οικιών
στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, δεν ξεπερνούν τα «προτεινόμενα όρια».
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10. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
Σύμφωνα με στοιχεία που παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ο αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται με τις εισαγωγές καυσόξυλων, μπρικετών και
πέλετς, ο αριθμός των απασχολούμενων καθώς και οι εισαγόμενες ποσότητες δίνονται στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 12: Αριθμός εταιρειών που ασχολούνται με τις εισαγωγές καυσόξυλων, μπρικετών και πέλετς,
εισαγόμενες ποσότητες και αριθμός απασχολούμενων για τα έτη 2010, 2011 και 2012.
2010
Αριθμός
εταιρειών

Εισαγόμενες
ποσότητες

2011
Αριθμός
απασχολούμενων

Αριθμός
εταιρειών

(τόνοι)

Εισαγόμενες
ποσότητες

2012*
Αριθμός
απασχολούμενων

Αριθμός
εταιρειών

(τόνοι)

Εισαγόμενες
ποσότητες

Αριθμός
απασχολούμενων

(τόνοι)

Καυσόξυλα

5

171,8

5

3

59,6

3

20

488,3

22

Μπρικέτες
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9.577,3

50

64

11.000

74

71

9.553,6

80

Πέλετς

4

55,4

4

1

64,4

1

2

125,9

11

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

56

9.803,7

59

68

11.124

78

93

10.167,8

113

*Στοιχεία από Ιανουάριο μέχρι Οκτώβριο του 2012

Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι εισαγωγές καυσόξυλων και των πέλετς σε παγκύπρια κλίμακα
αυξήθηκαν το 2012, ενώ υπήρξε μικρή μείωση στις εισαγόμενες ποσότητες μπρικετών. Στο
γράφημα 13 δίνονται οι εισαγωγές καυσόξυλων, μπρικετών και πέλετς σε παγκύπριο επίπεδο για
τα έτη 2010, 2011 και 2012.

Γράφημα 13: Εισαγωγές καυσόξυλων, μπρικετών και πέλετς σε τόνους για τα έτη 2010, 2011 και 2012 σε
παγκύπριο επίπεδο.
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Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις ποσότητες που πωλήθηκαν στις ορεινές/ημιορεινές
περιοχές, ωστόσο από την έρευνα φάνηκε ότι η προμήθεια καυσόξυλων στις επιλεγμένες ορεινές
περιοχές από εταιρείες εισαγωγής ανέρχονται στους 32 τόνους περίπου το 2010, 11 τόνους
περίπου το 2011 και 92 τόνους περίπου το 2012 (ποσοστό περίπου 19% ) των συνολικών
ποσοτήτων καυσόξυλων που βρέθηκε ότι καταναλώνονται στις επιλεγμένες ορεινές περιοχές).
Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται με τις εισαγωγές
βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο, από 56 εταιρείες το 2010, αυξήθηκαν σε 68 το 2011 και έφτασαν τις
93 το 2012 και κατά συνέπεια αυξήθηκε και ο αριθμός των απασχολούμενων στον τομέα. Ωστόσο,
στην Κύπρο παρατηρείται εποχιακή δραστηριοποίηση στον τομέα των καυσόξυλων από ιδιώτες ή
εταιρείες οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι γραμμένες στον Έφορο ΦΠΑ.

Αναφορικά με τις ποσότητες κλαδοξυλείας ή ελαττωματικής ξυλείας που πωλήθηκε από το Τμήμα
Δασών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως καυσόξυλα ή για
παραγωγή κάρβουνων κατά την περίοδο 2002-2012, σε παγκύπριο επίπεδο, παρατηρείται αύξηση
το 2012 όπως φαίνεται στο γράφημα 14, ωστόσο οι διαθέσιμες αυτές ποσότητες επηρεάζονται και
από άλλους παράγοντες (π.χ. πυρκαγιές).

Γράφημα 14: Ποσότητες κλαδοξυλείας ή ελαττωματικής ξυλείας σε κυβικά μέτρα που πωλήθηκε από το
Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως καυσόξυλα ή για παραγωγή
κάρβουνων κατά την περίοδο 2002-2012, σε παγκύπριο επίπεδο.

Σύμφωνα με την έρευνα εκτιμάται ότι περίπου 18.913 τόνοι ξυλείας κάθε έτος καταναλώνεται για
σκοπούς θέρμανσης στο σύνολο των κοινοτήτων (135 κοινότητες) που εντοπίζονται σε υψόμετρο
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>500 m. Με βάση τις σημερινές τιμές αγοράς καυσόξυλων αυτό μεταφράζεται περίπου σε
8.106.000 ευρώ.
Το 65% από τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων προμηθεύονται τη ξυλεία δωρεάν και αυτό
αντιστοιχεί σε 3.733 τόνους βιομάζας ξυλείας ή 1.600.000 ευρώ για τις 41 επιλεγμένες κοινότητες
που ερευνήθηκαν. Για το σύνολο των κοινοτήτων που εντοπίζονται σε υψόμετρο 500>m αντιστοιχεί
σε 12.300 τόνους βιομάζας ξυλείας ή σε 5.217.140 ευρώ.

9.1 Προοπτικές Απασχόλησης στον τομέα Βιομάζας-ξυλείας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει το δρόμο για μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα και την
ενέργεια με την υιοθέτηση της Στρατηγικής «Ενέργεια 2020» και προχωρά ακόμη παραπέρα για να
τεθούν στόχοι για το 2050, ειδικότερα για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η στρατηγική «Ενέργεια 2020» απαριθμεί τις προτεραιότητες της επόμενης δεκαετίας και αναλύει
τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι στην εξοικονόμηση
ενέργειας, στην ενοποίηση των αγορών, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην
προώθηση των τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μείωση της ενεργειακής ζήτησης, η
οποία αναμένεται να αυξηθεί με το πέρας της οικονομικής ύφεσης.
Οι ηγέτες των κρατών μελών αποφάσισαν για τις προτεραιότητες της ΕΕ για το 2020 στις 4
Φεβρουαρίου 2011. Του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προηγήθηκε η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Ευρώπη 2020», η οποία προτείνει πέντε μετρήσιμους στόχους οι οποίοι θα πρέπει να
μετασχηματιστούν σε εθνικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και
την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της
φτώχειας.
Η ΕΕ έθεσε πολύ φιλόδοξους στόχους για μία βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη, με αποτελεσματική
χρήση των φυσικών πόρων, με υψηλό ποσοστό απασχόλησης. Οι στόχοι είναι ποσοτικοποιημένοι
και όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να μεταφερθούν σε εθνικούς στόχους.
Οι ηγέτες της ΕΕ αντιλήφθηκαν πως η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης με μόνους τους
μηχανισμούς της αγοράς είναι ουτοπία. Αντιλήφθηκαν την αδυναμία των μέχρι σήμερα πολιτικών
να εξασφαλίσουν ταυτόχρονα οικονομική ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση και περιβαλλοντική
προστασία. Χρειάζονται λοιπόν διορθωτικές παρεμβάσεις, με δράσεις και υποστήριξη των
κυβερνήσεων και του δημόσιου τομέα. Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, με νομοθετική,
διοικητική, επιστημονική/τεχνολογική, οικονομική και ιδεολογική διάσταση, απαιτεί δημόσια
παρέμβαση, από το κράτος ή διακρατικούς οργανισμούς αλλά και από την κοινωνία των πολιτών.
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Σε πρόσφατη μελέτη (έρευνα) που διενεργήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Εντοπισμός Αναγκών σε Πράσινες δεξιότητες της κυπριακής οικονομίας 2010-2013, αναφέρεται ότι
«Ο τομέας των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θεωρείται ως τομέας με μεγάλες προοπτικές
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ωστόσο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
κυβερνητικές επιδοτήσεις. Τυχόν διακοπή των επιδοτήσεων βραχυπρόθεσμα, πριν την εμπορική
ωρίμανση των νέων τεχνολογιών, είναι δυνατό να οδηγήσει τον τομέα σε παρακμή». Ακόμα ένας
τομέας με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης λόγω έντασης εργασίας, είναι ο τομέας
των Πράσινων κατασκευών και ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη
το γεγονός ότι ο τομέας των Κατασκευών έχει πληγεί σημαντικά από την οικονομική κρίση και έτσι
απαιτείται σημαντική αναδιάρθρωση του τομέα».
Σε ότι αφορά πιθανές θέσεις εργασίας στον τομέα της βιομάζας ευνοϊκό αποτελεί το γεγονός για
τον τομέα των κτηρίων η ύπαρξη ειδικών διαδικασιών για πολύ μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής
ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που αφορούν συστήματα φωτοβολταικών και βιομάζας ισχύος μέχρι 20 kW.
Σύμφωνα με τη μελέτη της ΑΝΑΔ η εκτίμηση για την εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας σε
νοικοκυριά μέχρι το 2020 παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 13: Εκτίμηση για την εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας σε νοικοκυριά [22].
Έτος

Τοποθέτηση σε νέες μονοκατοικίες

Τοποθέτηση μόνο σε διαμερίσματα

2013

1.563

3.073

2014

1.588

3.122

2015

1.576

3.097

2016

1.539

3.025

2017

1.502

2.952

2018

1.477

2.904

2019

1.428

2.807

2020

1.391

2.734

Σύνολο

12.067

23.718

Μέσος όρος/έτος

1.508

2.964
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Αναμένεται ότι μέχρι το 2020 θα εγκατασταθούν στα νοικοκυριά της Κύπρου περίπου 35.785
συστήματα κεντρικής θέρμανσης βιομάζας. Αντίστοιχα σε κτήρια του τριτογενούς τομέα
αναμένεται να εγκατασταθούν 875 συστήματα θέρμανσης μέχρι το 2020.
Σε ότι αφορά τις δεξιότητες που σχετίζονται με τεχνολογίες που θα διαδραματίσουν καθοριστικό
ρόλο στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων για το 2020, έχουν εντοπιστεί μέσα από την ανάλυση
της υφιστάμενης κατάστασης και της σύγκρισης με τις εθνικές στοχεύσεις και δράσεις διάφορες
σημαντικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα στο τομέα της βιομάζας σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η
εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομάζας. Αναμένεται ότι μέχρι το 2020 θα
δημιουργηθούν μέσα από την ζήτηση για συντήρηση και εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας, 75
θέσεις εργασίας. Οι θέσεις αυτές θα αφορούν συμφώνα με τη μελέτη αποκλειστικά το επάγγελμα
του υδραυλικού.

Πίνακας 14: Εκτίμηση ελάχιστου αριθμού ατόμων σε ετήσια βάση που θα κατέχουν τις σημαντικές δεξιότητες
[22].
Δεξιότητα
Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

46

50

54

59

63

67

71

75

βιομάζας

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) - που εδώ και αρκετά χρόνια διεξάγει σε βάθος
τομεακές μελέτες στον τομέα των πράσινων θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με τις έρευνες και
στατιστικές διεθνών εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων - οι επιμέρους τομείς που
μπαίνουν στην πράσινη απασχόληση αναφορικά με την ενέργεια είναι οι παρακάτω:
Ενέργεια

Αεριοποίηση/δέσμευση άνθρακα
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυψέλες καυσίμου
Ενεργειακή απόδοση και δομικά υλικά ενεργειακού αποδοτικού σχεδιασμού

Αν συγκρίνουμε το δυναμικό που καταναλώνεται στις 41 επιλεγμένες κοινότητες ανέρχεται στις
5.744 τόνους καυσόξυλων ανά έτος και η ενέργεια που παράγεται από την καύση αυτής της
ποσότητας καυσόξυλων υπολογίζεται στις 23 GWh/έτος.
Εάν υπολογίσουμε όλες τις κοινότητες που εντοπίζονται σε υψόμετρο πάνω από 500 m (συνολικά
εντοπίζονται 135 κοινότητες) η κατανάλωση καυσόξυλων εκτιμήθηκε στους 18.913 τόνους /έτος
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ενώ η εκτιμώμενη ενέργεια που παράγεται από την καύση της ποσότητας των καυσόξυλων
υπολογίζεται στις 75 GWh/έτος. Περίπου η ισχύ που προέρχεται από τα εγκαταστημένα τζάκια στις
135 κοινότητες ανέρχεται στα 95 ΜW. Αυτό μεταφράζεται σε 270 θέσεις εργασίας με απασχόληση
αποκλειστικά στο αντικείμενο της βιομάζας ξυλείας, αν υπάρξει προώθηση των αποδοτικότερων
τεχνολογιών αξιοποίησης βιομάζας ξυλείας στον οικιακών τομέα (π.χ. σόμπες, ενεργειακά τζάκια).
Το 2012 οι απασχολούμενοι με το εμπόριο και την εισαγωγή καυσόξυλων, μπρικετών και πέλετς σε
παγκύπριο επίπεδο ανέρχονταν στους 113. Από ότι φαίνεται υπάρχει μεγάλη προοπτική στον τομέα
της βιομάζας ξυλείας και μπορεί να αποτελέσει μια λύση στο θέμα ανεργία εφόσον υπάρξει
υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σε εθνικό νομοθετικό επίπεδο. Σύμφωνα με το άρθρο 14,
παράγραφος 3, η Οδηγία προωθεί την εγκαθίδρυση και λειτουργία ενός συστήματος πιστοποίησης
για τους εγκαταστάτες συστημάτων ΑΠΕ αλλά και στα ίδια συστήματα ΑΠΕ.
Επιπλέον, στην περίπτωση της βιομάζας ξυλείας είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι
απαραίτητες υποδομές για τον έλεγχο της ποιότητας στην καύσιμη ύλη και την πιστοποίηση της.
Στην Κύπρο δεν αναπτύχθηκαν οι μηχανισμοί πιστοποίησης της βιομάζας ξυλείας. Η ανάπτυξη
τέτοιων μηχανισμών θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα απευθύνεται
κυρίως σε νέο επιστημονικό προσωπικό. Ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης η πιστοποίηση της
βιομάζας ξυλείας εφαρμόζεται.
Το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο για τα καύσιμα στερεής βιομάζας τέθηκε σε ισχύ από το 2011. Το εν
λόγω πρότυπο, συνέχεια του γενικού προτύπου ΕΝ14961-1, είναι το EN14961-2 “Στερεά
βιοκαύσιμα - προδιαγραφές καυσίμων και των τάξεων - Μέρος 2- Pellet ξύλου για μη
βιομηχανική χρήση”.
Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας pellet ξύλου εφαρμόζεται στην Ευρώπη από την ENplus, που
απαιτεί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Η πιστοποίηση ENplus δεν καθορίζει μόνο
πρότυπα ποιότητας για το προϊόν pellet, αλλά και για το εμπόριο του. Βασικό πλεονεκτήματα για
έναν καταναλωτή να επιλέξει ENplus ποιότητας pellet ξύλου είναι η βεβαιότητα ότι προμηθεύεται
πιστοποιημένης ποιότητας προϊόν, με συνέπεια να κάνει αποδοτικές, οικονομικές και οικολογικές
καύσεις στο λέβητα ή τη σόμπα ξύλου που χρησιμοποιεί. Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ14961-2 είναι στη διαδικασία μετατροπής του σε παγκόσμιο πρότυπο από τον Οργανισμό ISO.
Όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο
τέλος του Φεβρουαρίου 2013 ανήλθε στα 46.109 πρόσωπα και σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του
2012 σημειώθηκε αύξηση 8.235 προσώπων ή 21,7%. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων είναι στους
νέους και ειδικότερα στους άνεργους πτυχιούχους.
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης,
καθώς και στις τεχνολογίες παραγωγής θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
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συμπεραίνουμε ότι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής
αποδοτικότητας μπορεί να συμβάλουν και να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη
δημιουργία μίας πράσινης κυπριακής οικονομίας με έμφαση στην πράσινη απασχόληση, την
προστασία του περιβάλλοντος, και την προώθηση των νέων τεχνολογιών.
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11. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε εκτιμήθηκε ότι στις 41 κοινότητες εντοπίζονται περίπου
2.879 τζάκια (Πίνακας 15) ενώ στο σύνολο των 135 κοινοτήτων που εντοπίζονται σε υψόμετρο >500
m εκτιμήθηκε ότι υπάρχουν περίπου 9.480 τζάκια.
Πίνακας 15: Εκτίμηση του αριθμού των παραδοσιακών τζακιών στις 41 επιλεγμένες κοινότητες.

Επαρχία

Αριθμός Τζακιών

Λευκωσία

692

Λεμεσός

979

Λάρνακα

69

Πάφος

1139

Συνολικός Αριθμός

2.879

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των κατοίκων στις ορεινές κοινότητες
χρησιμοποιούν παραδοσιακά τζάκια. Τα αποτελέσματα της έρευνας (Γράφημα 15) έδειξαν ότι
περίπου το 35% των νοικοκυριών στις ορεινές κοινότητες χρησιμοποιούν ως βασικό σύστημα
θέρμανσης το παραδοσιακό τζάκι (σε αντίθεση με το 21% που χρησιμοποιεί κεντρική θέρμανση
πετρελαίου).

Γράφημα 15: Βασικό σύστημα θέρμανσης στις επιλεγμένες ορεινές κοινότητες.
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Στο χάρτη 5 απεικονίζεται το εκτιμώμενο ποσοστό των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν τζάκι ως
βασικό μέσο θέρμανσης στο σύνολο των νοικοκυριών της κάθε κοινότητας. Βλέπουμε ότι στο
δυτικό τμήμα της Κύπρου το ποσοστό χρήσης του τζακιού στις ορεινές οικίες ξεπερνάει το 30%.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καίγονται μεγαλύτερες ποσότητες ξυλείας σε σχέση με
αποδοτικότερες τεχνολογίες όπως τα ενεργειακά τζάκια. Ειδικότερα τώρα με την οικονομική ύφεση
που επικρατεί στην Κύπρο αναμένεται η ραγδαία αύξηση της χρήσης της βιομάζας ξυλείας σαν
μέσο θέρμανσης σε σχέση με τη χρήση των συμβατικών καύσιμων. Μια εναλλακτική λύση για την
καλύτερη αξιοποίηση της ξυλείας στις ημιορεινές και ορεινές κοινότητες είναι χρήση του
ενεργειακού τζακιού. Ενεργειακό ονομάζεται το τζάκι το οποίο εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο
ποσοστό της θερμότητας που παράγεται από την καύση του ξύλου, διοχετεύοντας την στον
εσωτερικό χώρο. Ο βαθμός απόδοσης των εστιών αυτών είναι υψηλότερος από αυτών των
συμβατικών τζακιών (20%) και κυμαίνεται μέχρι 70 - 80%.
Κύρια χαρακτηριστικά του ενεργειακού τζακιού:
1.

Υψηλή θερμική απόδοση (έως και 80 %).

2.

Οικονομία στην κατανάλωση ξύλου (έως και 2 Kg/h).

3.

Πολύ περιορισμένη εκπομπή καυσαερίων (ΡΜ10 <20 mg/m3).

4.

Δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου καύσης ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία.

5.

Μεγάλη ασφάλεια λόγω της πόρτας.

6.

Δυνατότητα μετάδοσης της θερμότητας στον χώρο με μηχανική ή φυσική ροή.

7.

Αποφυγή οσμών και καπνού στο χώρο θέρμανσης.
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Χάρτης 5: Ποσοστό χρήσης τζακιού στις επιλεγμένες ορεινές κοινότητες.
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10.1 Χρήση αποδοτικότερων τεχνολογιών στον οικιακό τομέα

Πλέον η καύση της βιομάζας ξυλείας με σκοπό την θέρμανση των οικιών μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό με τη χρήση αποδοτικότερων τεχνολογιών υψηλής
απόδοσης. Σαν αποδοτικότερες τεχνολογίες εκμετάλλευσης της βιομάζας ξυλείας μπορούν να
χαρακτηριστούν:


Τα ενεργειακά τζάκια με απόδοση 80-85%



Οι λέβητες ξύλου ή pellets, για κεντρική θέρμανση, με απόδοση 70-90%



Οι σόμπες ξύλου ή συσσωματωμάτων (pellets), με απόδοση 90%

10.1.1 Ενεργειακά Τζάκια
Τα ενεργειακά τζάκια διαθέτουν κλειστές εστίες που είναι σχεδιασμένες για να έχουν υψηλές
θερμικές αποδόσεις και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου (ξύλου). Έχει παρατηρηθεί ότι ζεσταίνουν
έως και τέσσερις φορές περισσότερο από τα τζάκια με πυρότουβλο.

Τα ενεργειακά τζάκια διαθέτουν μηχανισμό ρύθμισης της παροχής του
εξωτερικού αέρα που επιτυγχάνει την αυξομείωση της έντασης της φλόγας
και κατά συνέπεια της έντασης της θέρμανσης.

Τα ενεργειακά τζάκια εκμεταλλεύονται τις επιφάνειες που βρίσκονται στο
πίσω μέρος της εστίας προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κύκλωμα αέρα.
Με τον τρόπο αυτό διοχετεύεται στο κάτω μέρος της εστίας ψυχρός, υγροποιημένος, καθαρός
αέρας ο οποίος στη συνέχεια θερμαίνεται στο πίσω μέρος του τζακιού και διοχετεύεται μέσω
αεραγωγών είτε στο χώρο που βρίσκεται το τζάκι είτε σε άλλους χώρους της επιλογής μας. Με τον
τρόπο αυτό θερμαίνονται ένας ή περισσότεροι χώροι. Τα ενεργειακά τζάκια εξοικονομούν
σημαντικά ποσά θερμικής ενέργειας και αποδεικνύονται ιδιαιτέρως οικονομικά ως προς τη
λειτουργία τους ενώ παράλληλα είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
10.1.2 Λέβητες ξύλου ή pellets
Oι σύγχρονοι λέβητες που χρησιμοποιούν τεμαχίδια ξύλου (wood chips), συσσωματώματα (pellets),
ή τεμάχια από ξύλα, είναι συσκευές υψηλής τεχνολογίας με αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου.
Λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη παροχή αέρα και μπορούν να
αποδώσουν πάνω από το 90% της ενέργειας που περιέχεται στο ξύλο για θέρμανση. Οι σύγχρονοι
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λέβητες έχουν τη δυνατότητα να ζεστάνουν οποιονδήποτε χώρο εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
Αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή, ιδιαίτερα αν τους συγκρίνουμε με το παραδοσιακό τζάκι που η
απόδοση του φτάνει το 10% ή ένα συμβατικό λέβητα ξύλου που αποδίδει ως 50%. Μπορούν να
συνδεθούν με θερμαντικά σώματα και έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα ως κύρια
πηγή ενέργειας ή σε παράλληλη σύνδεση με λέβητα κεντρικής θέρμανσης –πετρελαίου, στερεών
καυσίμων κ.α. Παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του ζεστού νερού που παράγεται (το οποίο
έχει την ικανότητα να θερμαίνει τα θερμικά σώματα μέσω κυκλώματος). Επιπλέον,
δεν παράγουν ορατό καπνό και οι εκπομπές τους είναι πολύ χαμηλές, όσο αυτές ενός λέβητα
φυσικού αερίου.
10.1.3 Σόμπες ξύλου ή συσσωματωμάτων (pellets)
Σε αντίθεση με τα τζάκια, οι σόμπες ξύλου τοποθετούνται στο δάπεδο (επιδαπέδια συσκευή).
Συνήθως κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο και ο σχεδιασμός τους επιτρέπει χρήση καυσόξυλων
μήκους 25 – 38cm.
Οι σόμπες pellets (συσσωματωμάτων) είναι κατάλληλες για συνεχή χρήση, καθώς προσφέρουν
ελεγχόμενη θερμότητα, όποτε αυτή χρειάζεται. Η φόρτωση του καυσίμου στο θάλαμο καύσης
γίνεται χειρωνακτικά. Η πρωτογενής και δευτερογενής καύση των αερίων ελέγχεται από
ανεμιστήρα χαμηλού θορύβου. Η απόδοση τους φτάνει στο 80-90% της ενέργειας που περιέχεται
στο ξύλο για θέρμανση. Η αποθήκευση των pellets γίνεται στο πίσω μέρος της σόμπας το οποίο έχει
χωρητικότητα έως 50 kg pellets. Ο χώρος αποθήκευσης προσφέρει αυτονομία 18 ‐ 32 ώρες, ενώ η
απόδοση της σόμπας υπολογίζεται σε 6 .000 kcal/h-12.000 kcal/h. Είναι δυνατόν, ανάλογα με τη
συσκευή, να ρυθμιστεί η ποιότητα της καύσης με τη βοήθεια αισθητήρα ελέγχου CO, ο οποίος
εξασφαλίζει βέλτιστη παροχή αέρα για πιο αποδοτική καύση.

Εικόνα 6: Λέβητας βιομάζας με αυτόματη
τροφοδοσία . Πηγή: www.nsamaras.gr

Εικόνα 7: Σόμπα με pellets.
Πηγή:www.fireinstallations.co.uk
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10.2 Δημιουργία Σεναρίων αντικατάστασης τεχνολογιών και πρακτικών

Το έτος 2008 ήταν και η τελευταία χρονιά που το Σχέδιο για επιχορήγηση των ενεργειακών τζακιών
ήταν σε ισχύ [23].
Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας και Ιδρύματος Ενέργειας για την περίοδο 2006-2009
υποβλήθηκαν 1389 αιτήσεις για εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού. Μόνο οι 120 περίπου
αφορούσαν αιτητές που διαμένουν σε ορεινές Κοινότητες της Κύπρου (περίπου το 8,6%). Το Ειδικό
Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ παραχώρησε χορηγίες για την εγκατάσταση 782 ενεργειακών τζακιών. Η
συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυτών των συστημάτων ανέρχεται στα 19.162,92 KW με
παραγόμενη ενέργεια 7.779.458 kWh (669 toe). Η συνολική εξοικονόμηση σε ευρώ/έτος έναντι της
χρήσης θέρμανσης με πετρέλαιο ανέρχονταν στα 497.888 €/έτος (με βάση τις τιμές πετρελαίου του
2010).
Τα κίνητρα για την προώθηση της χρήσης αποδοτικότερων τεχνολογιών αξιοποίησης βιομάζας
ξυλείας, θα πρέπει να τεθούν ξανά σε ισχύ αφού η εξοικονόμηση τόσο στην πρώτη ύλη –ξυλεία
(Πίνακας 19) όσο και στον περιορισμό των συμβατικών καυσίμων είναι τεράστια. Η πλειοψηφία
των κατοίκων στις ορεινές κοινότητες χρησιμοποιούν παραδοσιακό τζάκι. Με την επιχορήγηση για
μετατροπή των παραδοσιακών τζακιών με ενεργειακά βελτιώνεται κατά πολύ ο βαθμός
ενεργειακής απόδοσης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πρώτης ύλης που στην προκειμένη
περίπτωση είναι η βιομάζα ξυλείας με συνέπεια τη μείωση της κοπής δέντρων αλλά και συνάμα θα
βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου, μιας και τα ενεργειακά τζάκια έχουν
αποδεδειγμένα χαμηλότερες εκπομπές αερίων ρύπων.
Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας και Ιδρύματος Ενέργειας αναφέρεται ότι
πριν από την εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών την περίοδο 2006-2009 είχαν εντοπισθεί αρκετές
επικίνδυνες εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις ενάντια στις οδηγίες του κατασκευαστή). Επιπρόσθετα,
πριν από την εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών δεν υπήρχε έλεγχος σχετικά με τον υπόλοιπο
εξοπλισμό σύνδεσης των συστημάτων και κατά πόσο αυτός πληρούσε συναφείς ευρωπαϊκές
Οδηγίες. Με την εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών καθορίστηκε η υποχρεωτική επίβλεψη της
εγκατάστασης και έκδοση βεβαίωσης επιθεώρησης από μηχανολόγο μηχανικό εγγεγραμμένο στο
ΕΤΕΚ. Παράλληλα καθορίστηκαν ελάχιστες απαιτήσεις για τον τρόπο εγκατάστασης των
συστημάτων. Γενικότερα, η εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών στο παρελθόν βοήθησε στην
ευρύτερη ενημέρωση τόσο των υποψήφιων αιτητών όσο και των εισαγωγέων και των τεχνικών
εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων [23].
Η επαναφορά επιχορηγήσεων μέσω των Σχεδίων Χορηγιών που να αφορά τα ενεργειακά τζάκια και
ξυλόσομπες ή σόμπες με υψηλό βαθμό απόδοσης, φαίνεται αναγκαία, μιας και λόγω της
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οικονομικής ύφεσης, αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα η χρήση του τζακιού σαν βασικό μέσο
θέρμανσης, όχι μόνο στις ημι-ορεινές κοινότητες αλλά και στις πεδινές περιοχές της Κύπρου.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται σενάρια που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, για
αντικατάσταση του παραδοσιακού με ενεργειακό τζάκι, το κόστος τέτοιων υποδομών και το
περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει.

Σενάριο 1: Αντικατάσταση παραδοσιακού με ενεργειακό τζάκι - κόστος από την εφαρμογή
αντικατάστασης - χρόνος απόσβεσης.

Πίνακας 16: Σενάριο (1α) Αντικατάσταση στις 41 επιλεγμένες κοινότητες.
Σκοπός Χρήσης

Αριθ. Τζακιών
*αναμενόμενο κόστος

Συνολικό Κόστος

Θέρμανση χώρων

2.879 τζάκια*2.000€

5.758.000€

Θέρμανση χώρων και νερού

2.879 τζάκια*5.000€

14.395.000€

Πίνακας 17: Σενάριο (1β) Αντικατάσταση στο σύνολο των 135 κοινοτήτων >500 m.
Σκοπός Χρήσης

Αριθ. Τζακιών
*αναμενόμενο κόστος

Συνολικό Κόστος

Θέρμανση χώρων

9.480 τζάκια*2000€

18.960.000 €

Θέρμανση χώρων και νερού

9.480 τζάκια*5000€

47.400.000 €

Σύμφωνα με την έρευνα βρέθηκε ότι ο ετήσιος μέσος όρος κατανάλωσης ξυλείας σε ένα νοικοκυριό
στις ημιορεινές ορεινές κοινότητες είναι 2173 kg. Η μονάδα μέτρησης των καυσόξυλων στο εμπόριο
είναι το κυβικό μέτρο(m3). Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος θέρμανσης με τζάκι ενός
μέσου νοικοκυριού αλλά και ο χρόνος απόσβεσης από την αντικατάσταση ενός παραδοσιακού με
ενεργειακό τζάκι.
Πίνακας 18: Σενάριο (1γ) Χρόνος απόσβεσης από την αντικατάσταση παραδοσιακού με
ενεργειακό τζάκι.
Είδος Τζακιού

Κατανάλωση
ξυλείας (Kg)

Μετατροπή
3
σε m

Κόστος Αγοράς
Ξυλείας(€)/έτος

Παραδοσιακό

2.173

6,2

930

Ενεργειακό

1.086

3,1

465

Κόστος
Ενεργειακού
Τζακιού (€)

Απόσβεση/έτη

2.000

4,3
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Σενάριο 2: Περιβαλλοντικό όφελος από την αντικατάσταση του παραδοσιακού με ενεργειακό
τζάκι.
Όπως προαναφέρθηκε το ενεργειακό τζάκι έχει απόδοση μέχρι και 80% σε σχέση με το
παραδοσιακό τζάκι που η απόδοση του ανέρχεται στο 20-30%. Η απόδοση του συστήματος
θέρμανσης έχει άμεση σχέση με τις ποσότητες κατανάλωσης ξυλείας που χρειάζεται ένα νοικοκυριό
για θέρμανση.
Σύμφωνα με την έρευνα στις 41 επιλεγμένες ορεινές Κοινότητες το σύνολο της ξυλείας που
καταναλώνεται είναι 5.744 τόνοι ετησίως. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η εκτιμωμένη
κατανάλωση ξυλείας ανά Επαρχία.

Γράφημα 16: Κατανάλωση καυσόξυλων ανά Επαρχία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η εξοικονόμηση ξυλείας από την αντικατάσταση του παραδοσιακού με
ενεργειακό τζάκι παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 19: Αντικατάσταση παραδοσιακού τζακιού με ενεργειακό τζάκι – εξοικονόμηση καυσόξυλων.

Επαρχία

41 επιλεγμένες κοινότητες

Πάφος

1.153

Λεμεσός

942,5

Λευκωσία

731,5

Λάρνακα

45

Σύνολο

2.872
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Πίνακας 20: Αντικατάσταση παραδοσιακού τζακιού με ενεργειακό τζάκι – εξοικονόμηση χρημάτων.

Ευρώ

41 επιλεγμένες κοινότητες

1.230.857

2.872 (τόνοι)

Ευρώ

135 κοινότητες

4.053.000

9.457 (τόνοι)

Η κατανάλωση ξυλείας επηρεάζεται από τον αριθμό των νοικοκυριών που εντοπίζονται σε κάθε
κοινότητα ανά Επαρχία. Έτσι βλέπουμε διαφοροποίηση στην κατανάλωση ξυλείας ανά Επαρχία
όταν η αναγωγή γίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού (Γράφημα 17).

Γράφημα 17: Κατανάλωση Ξυλείας ανα νοικοκυριο και ανα Επαρχία.
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12. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων αξιοποιήθηκε το
λογισμικό SPSS, με τη βοήθεια του οποίου ερμηνεύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν τόσο
για κοινωνικά, οικονομικά ενεργειακά θέματα στις ορεινές κοινότητες της Κύπρου, για το βαθμό
ενημέρωσης για τα ενεργειακά τζάκια όσο και για τα σχέδια χορηγιών ΑΠΕ.
Από την ανάλυση διαφάνηκε ότι:
1) Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται όταν αυξάνεται η επιφάνεια της κατοικίας. Ίσως αυτό
να οφείλεται στην θέρμανση μεμονωμένων χώρων στις οικίες (στους χώρους που
χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους ένοικους της οικίας) και όχι ολόκληρης της οικίας
2) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, η ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης δεν σχετίζονται με την
ετήσια κατανάλωση ενέργειας στην κατοικία. Οι λόγοι είναι ότι στις ορεινές περιοχές οι
περισσότεροι κάτοικοι είτε ασχολούνται με γεωργικές δραστηριότητες, είτε έχουν δικά τους
κομμάτια γης και έτσι μπορούν εύκολα και οικονομικά να εξασφαλίζουν το καύσιμο. Το
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό έχει απαντήσει ότι τα ξύλα τα προμηθεύεται από ιδιώτη
παραγωγό. Το ξύλο αποτελεί φθηνότερο καύσιμο σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα έτσι το
προτιμούν. Διαφαίνεται από τα αποτελέσματα ότι το παραδοσιακό τζάκι αποτελεί μέρος
της κουλτούρας του Κυπριακού λαού, προσφέρει θαλπωρή, συντροφιά και ζεστασιά στα
ηλικιωμένα άτομα.
3) Παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στη χρήση βιομάζας ανά Επαρχία. Οι μεγαλύτερες
ποσότητες βιομάζας ξυλείας βρέθηκε να καταναλώνονται στην Επαρχία Πάφου. Αυτό
σχετίζεται άμεσα με την ευκολία πρόσβαση στην ξυλεία και συνεπώς στο μειωμένο κόστος.
4) Ο βαθμός ενημέρωσης για τα ενεργειακά τζάκια, παραδόξως, εμφανίζεται μεγαλύτερος στα
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλότερου επιπέδου μόρφωσης. Αυτό πιθανό να
οφείλεται στο ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε
τηλεοπτικά ενημερωτικά προγράμματα.
5) Τα νεότερα άτομα με μεγαλύτερο επίπεδο μόρφωσης επιλέγουν την εγκατάσταση
συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε αντίθεση με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε
αυτό υποβοήθησαν οι παρεχόμενες χορηγίες για θερμομονώσεις και διπλά τζάμια που
ήταν σε ισχύ, για τις οποίες γνώριζαν το 41% των ερωτώμενων.
6) Φάνηκε ότι η επιλογή για μελλοντική εγκατάσταση ενός συστήματος ΑΠΕ δεν εξαρτάται
από το φύλο, την ηλικία, την περιοχή διαμονής και το μορφωτικό επίπεδο, για τις οποίες
δεν σκοπεύει να εγκαταστήσει περισσότερο από το 80% των ερωτώμενων.
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7) Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι η επιλογή του καύσιμου
και του συστήματος θέρμανσης δεν σχετίζεται με το οικογενειακό εισόδημα, ούτε με το
μορφωτικό επίπεδο αλλά ούτε και με το υψόμετρο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, οι
κάτοικοι στις ορεινές κοινότητες χρησιμοποιούν βιομάζα ξυλείας για το λόγο ότι το τζάκι
είναι συντροφιά, τους παρέχει μεγαλύτερη ζεστασιά από άλλα καύσιμα, είναι παράδοση
και εκεί μπορούν να ψήνουν παραδοσιακά εδέσματα.

Γράφημα 18: Βαθμός ενημέρωσης σχετικά με τα σχέδια χορηγίας ΑΠΕ.

Η ηλικία του ερωτώμενου παίζει σημαντικό ρόλο στις απαντήσεις του. Το μεγαλύτερο ποσοστό
όλων των ηλικιών απάντησε ότι δε θα χρησιμοποιήσει άλλο καύσιμο από το πετρέλαιο αν αυξηθεί
η τιμή του. Αυτό, όπως ανέφεραν, συμβαίνει λόγω του ότι δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να
εγκαταστήσουν κάποιο άλλο σύστημα θέρμανσης (π.χ ενεργειακό τζάκι) και έτσι προτιμούν να
χρησιμοποιούν πετρέλαιο, με μικρή κατανάλωση, το οποίο επιχορηγείται από την κυβέρνηση (τα
δεδομένα έχουν σήμερα αλλάξει). Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
ατόμων με ηλικία 50 και άνω, δεν είναι ενημερωμένοι τόσο για τα ενεργειακά τζάκια όσο και για τα
σχέδια επιδοτήσεων από το κράτος. Συγκεκριμένα, σε αυτά τα θέματα, οι άντρες είναι περισσότερο
ενημερωμένοι από τις γυναίκες. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι άντρες ασχολούνται
περισσότερο με τα κοινά του χωριού (συνελεύσεις, σύλλογοι σωματεία, καφενείο), ενώ οι γυναίκες
περισσότερο με το νοικοκυριό.
Με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια, οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα
δε μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ είχαν εγκατεστημένη κεντρική
θέρμανση και όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά γι’ αυτό προτιμούν το ξύλο που είναι πιο
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οικονομικό. Το ενεργειακό τζάκι από την άλλη, κατέχει σε όλες τις κατηγορίες του οικογενειακού
εισοδήματος χαμηλό ποσοστό. Άρα, με αυτό αποδεικνύεται ότι ο λόγος που δεν χρησιμοποιείται
αρκετά το ενεργειακό τζάκι δεν είναι κυρίως ο οικονομικός, αλλά πιθανόν λόγω ελλιπούς
ενημέρωσης.
Ο βαθμός ενημέρωσης των κατοίκων στις ορεινές κοινότητες για τα ενεργειακά τζάκια είναι σε
χαμηλά επίπεδα αφού σε σχετική ερώτηση μόνο το 27% γνώριζε την ύπαρξη τους.

Γράφημα 17: Βαθμός ενημέρωσης σχετικά με τα ενεργειακά τζάκια.

Ένας σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με την ενημέρωση των κατοίκων για τα ενεργειακά
τζάκια και τα σχέδια επιδοτήσεων από το κράτος για Α.Π.Ε είναι το επίπεδο εκπαίδευσης.
Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους δεν έχουν βασική εκπαίδευση ή έχουν αποφοιτήσει μόνο
από το δημοτικό σχολείο. Αποτελούν την πλειονότητα στις ορεινές κοινότητες και το χαμηλό
μορφωτικό τους επίπεδο, κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ενημέρωση τους σε περιβαλλοντικά
θέματα.
Τέλος, όπως διαφάνηκε από την έρευνα μεγάλο ποσοστό από τους κατοίκους στις ημιορεινές και
ορεινές κοινότητες δεν γνωρίζουν για τα ενεργειακά τζάκια/σόμπες ή τα Σχέδια Χορηγιών ΑΠΕ. Θα
πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ενημέρωσης των πολιτών που διαμένουν σε
αγροτικές κυρίως περιοχές, ίσως μέσω της εισαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων στην
τηλεόραση και ραδιόφωνο.
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14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΜΙ-ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Επαρχία

Δήμος - Κοινότητα

Αρ. Νοικ.

Πληθυσμός

Υψόμετρο >500μ

Αριθμός
Ερωτηματολογίων

Τηλ.
Επικοινωνία

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χανδριά

82

205

1200

12

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κάτω Αμίαντος

80

219

990

11

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μονιάτης-Μέσα Ποτ.,Σαϊττάς,Φυλ.

96

227

720

14

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

'Αρσος

116

233

800

16

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κοιλάνι

135

255

830

19

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κελλάκι -& Μονή Ζωοδόχου Πηγής

94

259

620

13

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

'Ομοδος

136

284

830

19

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Λουβαράς

122

380

710

17

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

'Αγιος Ιωάννης

152

396

890

22

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Φοινί (Περ. Μονή Τροοδίτισσας)

177

431

920

25

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Καλό Χωριό

162

472

690

23

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγρός

267

799

1000

38

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πάχνα

345

967

700

49

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πελένδρι (Περιλ. Κάρδαμα)

401

1.185

880

57

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κυπερούντα

456

1.497

1150

65

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγιος Αμβρόσιος

93

291

520

13

√

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πάνω Κιβίδες

195

694

580

28

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γούρρη

81

225

730

12

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καλοπαναγιώτης-Ορκόντας

126

275

700

18

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μουτουλλάς

124

294

800

18

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

'Αγιος Επιφάνιος (Ορεινής)

109

338

620

15

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παλαιχώρι Ορεινής

130

421

950

18

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κάμπος

158

426

660

22

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φαρμακάς

159

507

980

23

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γαλάτα

226

653

610

32

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παλαιχώρι Μόρφου

248

775

950

35

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κακοπετριά -Πλατάνια,Αγ.Νικ.Στ.

418

1.198

690

59

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σινάορος

69

233

575

10

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καπέδες

136

523

570

19

√

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καλό Χωριό (Ορεινής)

179

601

500

25

√

ΠΑΦΟΣ

Στατός-'Αγιος Φώτιος-&Αμπελίτης

101

248

810

14

√

ΠΑΦΟΣ

Σαλαμιού

113

254

640

16

√

ΠΑΦΟΣ

Κάθικας

146

333

640

21

√

ΠΑΦΟΣ

Ινεια

120

353

620

17

√

ΠΑΦΟΣ

Δρούσεια (Περιλ. Πιττόκοπος)

134

386

620

19

√
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Δήμος - Κοινότητα

Αρ. Νοικ.

Πληθυσμός

Υψόμετρο >500μ

Αριθμός
Ερωτηματολογίων

Τηλ.
Επικοινωνία

ΠΑΦΟΣ

Πάνω Παναγιά-&Μονή Χρυσορ.&Αγιά

210

552

840

30

√

ΠΑΦΟΣ

Τσάδα

271

684

620

38

√

ΠΑΦΟΣ

Καλλέπεια (Περιλ. Μορόνερο)

104

216

500

15

√

ΠΑΦΟΣ

Κελοκέδαρα

107

227

500

15

√

ΠΑΦΟΣ

Κοίλη

138

333

590

20

√

ΛΑΡΝΑΚΑ

Δήμος Πάνω Λευκάρων

323

906

590

46

√

7.039

19.755

Επαρχία

ΣΥΝΟΛΟ

41

1.000
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ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: __________

ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:__________

Σημειώστε τα αρχικά του ερευνητή. Στον αριθμό σημειώστε τα 3
πρώτα γράμματα της κοινότητας και τον αύξοντα αριθμό
ερωτηματολογίου

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΣ / ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
1. Επαρχία/Κοινότητα:_____________________________________________________________
______
2. Τύπος κτηρίου:
1

Μονοκατοικία

2

Μεζονέτα

3

Διπλοκατοικία

4

Διαμέρισμα

5

Άλλο (διευκρινίστε): _______________________________

3. Αριθμός ορόφων κτηρίου:
1

1 όροφος

2

2 όροφοι

3

Πάνω από 2

4. Έτος κατασκευής κτηρίου: ________________

5. Επιφάνεια οικίας (τ.μ.):__________________

6. Εάν το κτήριο στεγάζει περισσότερες από μια οικίες, προσδιορίστε τη θέση της.
Εάν όχι προχωρήστε στην ερώτηση 7
1

Ισόγειο

3

1 όροφος

ος

2

Υπερυψωμένο ισόγειο

4

Άλλο (διευκρινίστε): _______________________

7. Ποια είναι η κύρια χρήση της οικίας;
1

2

Κατοικία προσωρινής διαμονής
(εξοχική ή δευτερεύουσα)

1

Μόνιμη κατοικία

3

Άλλο (διευκρινίστε): ___________________________________________________
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1

μόνιμη κατοικία θεωρείται η κατοικία η οποία χρησιμοποιείται για τουλάχιστον έξι μήνες το χρόνο από το
νοικοκυριό

8. Συμπληρώστε εάν η οικία έχει άλλη παράλληλη (επαγγελματική ή μη) χρήση:
1

2

ΝΑΙ

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ προχωρήστε
στην ερ. 9.

ΟΧΙ

Αν ΟΧΙ προχωρήστε στην 10.

9. Παρακαλώ προσδιορίστε την παράλληλη δραστηριότητα της οικίας:
1

Αγροτική

2

Εμπόριο

3

Μεταποίηση

4

Τουριστική

5

Άλλη (διευκρινίστε):_____________________________

10. Σημειώστε τον αριθμό των ενοίκων:
1

1 άτομο

2

2 άτομα

3

3 άτομα

4

4 άτομα

5

> 4 άτομα

11. Παρακαλώ σημειώστε την ηλικία των ενοίκων της κατοικίας (σημειώστε αριθμό ατόμων ανά
ηλικιακή ομάδα):
<5
1

5-14
2

15-24
3

25-34
4

34-44
5

45-64
6

>65
7

12. Η κατοικία είναι:
1

Ιδιόκτητη

2

Με ενοίκιο

3

Δωρεάν παραχώρηση

4

Άλλο (διευκρινίστε): _____________________________________________________
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Β) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Β1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΟΙΚΙΑΣ
13. Ποιο από τα παρακάτω καύσιμα (πηγή ενέργειας) χρησιμοποιείτε για να καλύψετε τις ανάγκες
σας σε θέρμανση χώρων, θέρμανση νερού και μαγείρεμα; Σημειώστε όλα όσα χρησιμοποιείτε
ακόμα και αν δεν τα χρησιμοποιείτε συχνά.
13.1) Θέρμανση χώρων

13.2) Θέρμανση νερού

13.3) Μαγείρεμα

a.Ηλεκτρισμός

1

1

1

b.Υγραέριο

2

2

2

c.Πετρέλαιο Θέρμανσης

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

d.Βιομάζα (ξύλο,
συσσωματώματα κλπ)
e.Ηλιακή Ενέργεια (Φ/Β,
ηλιακός)
f.Γεωθερμία
g.Άλλη( Γράψε)
_____________________
h.Κανένα. Δεν χρειάζομαι

Αν η απάντηση είναι h (κανένα) προχωρήστε στην ερώτηση 45

14. Μπορείτε να θυμηθείτε κατά προσέγγιση τη συνολική ετήσια κατανάλωση και δαπάνη της
ενέργειας/καυσίμου που χρησιμοποιείτε για να καλύψετε τις ανάγκες της οικίας σας:
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
a.Ηλεκτρισμός
b.Υγραέριο (π.χ.10kg, 15kg)
c.Πετρέλαιο Θέρμανσης
d.Βιομάζα
e.Άλλο _________________

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
kWh

€

kg

€

L

€

kg

€
€
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Β2) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
15. Ποιο είναι το βασικό σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιείτε για να θερμάνετε την οικία σας;
1

Κεντρική θέρμανση

2

Ηλιακή κεντρική θέρμανση

3

Θερμοσυσσωρευτές
(Θέρμανση ΑΗΚ)

4

Συσκευές κλιματισμού
ζεστού αέρος

5

Τζάκι παραδοσιακό

6

Τζάκι ενεργειακό

7

Θερμάστρα πετρελαίου

8

Θερμάστρα ηλεκτρική

9

Θερμάστρα υγραερίου

10

Θερμάστρα ξύλου ή
συσσωματωμάτων

11

Λέβητας ξύλου ή
συσσωματωμάτων

12

Αντλία θερμότητας

13

Άλλο (διευκρινίστε): ____________________________________________________

16. Ποια είναι η ηλικία του ‘βασικού συστήματος θέρμανσης’* σε χρόνια;
<=5

6-10

11-15

16-20

21-25

>25

1

2

3

4

5

6

17. Πόσους μήνες ήταν σε λειτουργία το ‘βασικό σύστημα θέρμανσης’* κατά την προηγούμενη
χειμερινή περίοδο;
<1
1
2
3
4
5
>5
1

2

3

4

5

6

7

18. Πόσες ώρες την ημέρα λειτουργεί κατά μέσο όρο το ‘βασικό σύστημα θέρμανσης’* κατά την
περίοδο χρήσης:
<=2
3-5
6-8
9-11
12-14
15-17
>17
1

2

3

4

5

6

7

19. Εκτός από το ‘βασικό σύστημα θέρμανσης’*, χρησιμοποιείτε καμιά φορά και κάποιο άλλο
συμπληρωματικό τρόπο για τη θέρμανση σας;
1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ προχωρήστε
στην ερ. 20.

Αν ΟΧΙ προχωρήστε στην 21.

*‘βασικό σύστημα θέρμανσης’: κατά τη συνέντευξη αντικαταστήστε αυτή τη φράση με το σύστημα που
ανέφερε στην ερώτηση 15

20. Ποιο είναι το (τα) βοηθητικό(κά) σύστημα(τα) που χρησιμοποιείτε για θέρμανση;
1

Κεντρική Θέρμανση

2

Ηλιακή Κεντρική
Θέρμανση

3

Θερμοσυσσωρευτές
(Θέρμανση ΑΗΚ)
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4

Συσκευές Κλιματισμού
ζεστού αέρος

5

Τζάκι παραδοσιακό

6

Τζάκι ενεργειακό

7

Θερμάστρα πετρελαίου

8

Θερμάστρα ηλεκτρική

9

Θερμάστρα υγραερίου

10

Θερμάστρα ξύλου ή
συσσωματωμάτων

11

Λέβητας ξύλου ή
συσσωματωμάτων

12

Αντλία θερμότητας

13

Άλλο (διευκρινίστε):_________________________________________________________

21. Υπενθυμίστε μου τι καύσιμο χρησιμοποιείται για θέρμανση. Μήπως θυμάστε ποια είναι η
ετήσια κατανάλωση και δαπάνη αποκλειστικά για τη θέρμανση σας;
Σημειώστε αντίστοιχα ανά πηγή ενέργειας (αφορά την τελευταία περίοδο θέρμανσης):
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

a. Ηλεκτρισμός

1

2

kWh

€

b. Υγραέριο

1

2

kg

€

c. Πετρέλαιο Θέρμανσης

1

2

L

€

d. Βιομάζα

1

2

kg

€

e. Άλλο ________________

1

2

€

Αν η απάντηση στην 21d είναι ΝΑΙ προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση, ερ. 22. Αν ΟΧΙ προχωρήστε στην 26.

22. Αναφέρατε ότι χρησιμοποιείτε βιομάζα για τη θέρμανση της κατοικίας. Μπορείτε να μου πείτε
το είδος της βιομάζας που χρησιμοποιήσατε κατά την τελευταία περίοδο θέρμανσης. Κατ’
εκτίμηση, ποια είναι η ποσότητα που καταναλώσατε;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ποσότητα (kg)
a. Καυσόξυλα

1

2

b. Kλαδέματα

1

2

c. Συσσωματώματα ξύλου (pellets)

1

2

d. Μπρικέτες

1

2

e. Ελαιοπυρήνες

1

2

f. Άλλο (γράψτε):
___________________________

1

2

Αν στην 22a. η απάντηση είναι ΝΑΙ προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση, ερ. 22. Αν ΟΧΙ προχωρήστε στην 26.

23. Με ποιο τρόπο προμηθεύεστε τα καυσόξυλα που χρησιμοποιείτε; Σημειώστε όλους του
εναλλακτικούς τρόπους. Σημειώστε κατ’ εκτίμηση την αντίστοιχη ποσότητα ανά τρόπο
προμήθειας (ποσοστό (%), επί της συνολικής ποσότητας που προμηθεύεστε):
1

Αγορά από εμπόριο (S/M, βενζινάδικο κλπ)

2

Αγορά από ιδιώτη παραγωγό

3

Δωρεάν από γνωστό/συγγενή

4

Κόβω μόνος μου από δική μου
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ιδιοκτησία
5

Άλλο:____________________________________________________________

24. Γνωρίζετε ποια είναι η προέλευση των καυσόξυλων που χρησιμοποιείτε συνήθως;
1

Γεωργική (κλαδοδέματα κλπ.)

2

Δασική

3

Άλλη________________________________

4

Δεν γνωρίζω

25. Mε ποιο τρόπο μεταφέρετε τα καυσόξυλα στην οικία σας?
1

Τα μεταφέρω μόνος, με αυτοκίνητο

2

Δωρεάν μεταφορά από τον προμηθευτή

3

Μεταφορά επί αμοιβή

4

Άλλος___________________________

Β2.1 ΤΖΑΚΙ
Οι ερωτήσεις της παρακάτω ενότητας (26-32) αφορούν μόνο όσους απάντησαν στην ερώτηση 15 ή στην
ερώτηση 20 ότι χρησιμοποιούν τζάκι παραδοσιακό ή ενεργειακό. Εάν η απάντηση ήταν ΟΧΙ προχωρήστε στην
ερώτηση 33.

26. Αναφέρατε προηγουμένως ότι χρησιμοποιείτε τζάκι ως βασικό (ή δευτερεύον) σύστημα
θέρμανσης Πόσα τζάκια χρησιμοποιείτε για τη θέρμανση της οικίας σας;
1

1 τζάκι

2

2 τζάκια

3

Πάνω από 2

27. Πόσα δωμάτια/χώροι θερμαίνονται με τζάκι;
1

1 δωμάτιο

2

2 δωμάτια

3

Πάνω από 2 δωμάτια

4

Επιπλέον και ενιαίος χώρος (π.χ. κουζίνα, σαλόνι)

28. Σημειώστε αν το δωμάτιο όπου βρίσκεται το τζάκι βρίσκεται στον ίδιο χώρο με την κύρια
είσοδο της κατοικίας
1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

29. Σημειώστε τον τύπο του τζακιού που χρησιμοποιείτε:
1

παραδοσιακό

4

Άλλος συνδυασμός (διευκρινίστε)

2

ενεργειακό

3

ενεργειακό + παραδοσιακό

30. Πόσο συχνά ανάβετε το τζάκι (ΜΟ το μήνα, για την περίοδο θέρμανσης);
1

Κάθε μέρα

2

3-4 φορές τη βδομάδα

3

1 φορά τη βδομάδα
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5

1 το μήνα

Λιγότερο συχνά από 1
φορά το μήνα

4

2-3 φορές το μήνα

6

7

Χρησιμοποιώ το τζάκι μόνο όταν τα άλλα συστήματα θέρμανσης δεν λειτουργούν

31. Πόσο συχνά συντηρείτε/καθαρίζετε* το τζάκι (Μ.Ο. για την περίοδο θέρμανσης);
1

Κάθε εβδομάδα

2

2-3 φορές το μήνα

3

1 το μήνα

4

Κάθε 2 μήνες

5

Μία φορά ανά περίοδο

6

Ποτέ

7

Άλλο:_______________________________________________________________

*Προσοχή δεν αφορά
φουγάρου/καμινάδας

μόνο

την

απομάκρυνση

της

στάχτης,

αφορά

κυρίως

τον

καθαρισμό

32. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συνολική απόδοση / λειτουργία του τζακιού;
Πολύ
ικανοποιημένος
5

Καθόλου
ικανοποιημένος
4

3

2

1

33. Πως θα χαρακτηρίζατε την πιθανή επίδραση στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα τις μέρες
που χρησιμοποιείτε το τζάκι σε σύγκριση με τις μέρες που δεν το χρησιμοποιείτε;
1

Καμία επίδραση

2

Mικρή επιβάρυνση (π.χ. περιορισμένη οσμή)

3

Μεγάλη επιβάρυνση (δυσκολία σε αναπνοή)

4

Άλλο_______________________

34. Πόσο συχνά την ημέρα αερίζετε το δωμάτιο (πόσες φορές ανοίγετε τα παράθυρα) που
βρίσκεται το τζάκι; Η ερώτηση αφορά τις ημέρες που το τζάκι είναι σε λειτουργία (ανάβει).
1

Λιγότερο από 1 ώρα

2

1-2 ώρες

3

Πάνω από 2 ώρες

4

Αφήνω ένα παράθυρο ανοικτό συνέχεια

5

Άλλο_________________________________________________________________________

Β2.2 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ/ΣΟΜΠΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Οι ερωτήσεις της παρακάτω ενότητας (33-39) αφορούν μόνο όσους απάντησαν στην ερώτηση 15 ή στην
ερώτηση 20 ότι χρησιμοποιούν θερμάστρα ξύλου ή συσσωματωμάτων. Εάν η απάντηση ήταν ΟΧΙ προχωρήστε
στην ερώτηση 40.

35. Αναφέρατε προηγουμένως ότι χρησιμοποιείτε θερμάστρα (ή σόμπα) βιομάζας ως βασικό (ή
δευτερεύον) σύστημα θέρμανσης. Πόσες θερμάστρες βιομάζας χρησιμοποιείτε για τη
θέρμανση της οικίας σας;
1

1 θερμάστρα

2

2 θερμάστρες

3

Πάνω από 2

36. Πόσα δωμάτια θερμαίνονται με θερμάστρα βιομάζας;
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1

1

4

2

2

3

Πάνω από 2

Επιπλέον και ενιαίος χώρος (π.χ. κουζίνα, σαλόνι)

37. Σημειώστε αν το δωμάτιο όπου βρίσκεται η θερμάστρα/σόμπα βρίσκεται στον ίδιο χώρο με
την κύρια είσοδο της κατοικίας:
1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

38. Σημειώστε τον τύπο της θερμάστρας που χρησιμοποιείτε:
1

Ξυλόσομπα

2

Θερμάστρα ξύλου ή pellets

3

Στόφα (με κάρβουνο)

4

Άλλο (διευκρινίστε)________________________________________________

Σημειώστε ανάλογα όλους τους τύπους που μπορεί να χρησιμοποιούνται από το νοικοκυριό

39. Πόσο συχνά ανάβετε τη θερμάστρα βιομάζας (Μ.Ο. για την προηγούμενη περίοδο θέρμανσης);
1

Κάθε μέρα

2

3-4 φορές τη βδομάδα

3

1 φορά τη βδομάδα

4

2-3 φορές το μήνα

5

1 το μήνα

6

Λιγότερο συχνά από 1 φορά
το μήνα

7

Χρησιμοποιώ τη θερμάστρα βιομάζας μόνο όταν τα άλλα συστήματα θέρμανσης δεν λειτουργούν

40. Πόσο συχνά συντηρείτε/καθαρίζετε* τη θερμάστρα βιομάζας (Μ.Ο. για την περίοδο
θέρμανσης);
1

Κάθε εβδομάδα

2

2-3 φορές το μήνα

3

1 το μήνα

4

Κάθε 2 μήνες

5

Μία φορά ανά περίοδο

6

Ποτέ

7

Άλλο_________________________________________________________________

*Αφορά κυρίως απομάκρυνση στάχτης

41. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συνολική απόδοση / λειτουργία της θερμάστρα βιομάζας;
Πολύ
ικανοποιημένος
5

Καθόλου
ικανοποιημένος
4

3

2

1

42. Πως θα χαρακτηρίζατε την πιθανή επίδραση στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα τις μέρες
που χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα/σόμπα βιομάζας σε σύγκριση με τις μέρες που δεν τη
χρησιμοποιείτε;
1

Καμία επίδραση

2

Mικρή επιβάρυνση (π.χ. περιορισμένη οσμή)

3

Μεγάλη επιβάρυνση (δυσκολία σε αναπνοή)

4

Άλλο_______________________
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43. Πόσο συχνά την ημέρα αερίζετε το δωμάτιο (πόσες φορές ανοίγετε τα παράθυρα) που
βρίσκεται η θερμάστρα; Η ερώτηση αφορά τις ημέρες που η θερμάστρα είναι σε λειτουργία
(ανάβει).
1

Λιγότερο από 1 ώρα

2

1-2 ώρες

3

Πάνω από 2 ώρες

4

Αφήνω ένα παράθυρο ανοικτό συνέχεια

5

Άλλο_________________________________________________________________________

Εάν υπάρχει πάνω από 1 θερμάστρα στο σπίτι η απάντηση δίνεται κατ’ εκτίμηση για το Μ.Ο.

Β2.3 ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Οι ερωτήσεις της παρακάτω ενότητας (40-44) αφορούν μόνο όσους απάντησαν στην ερώτηση 15 ή στην
ερώτηση 20 ότι χρησιμοποιούν λέβητα ξύλου ή συσσωματωμάτων. Εάν η απάντηση ήταν ΟΧΙ προχωρήστε
στην ερώτηση 45.

44. Αναφέρατε προηγουμένως ότι χρησιμοποιείτε λέβητα βιομάζας ως βασικό (ή δευτερεύον)
σύστημα θέρμανσης. Πόσα δωμάτια θερμαίνονται με το λέβητα βιομάζας;
1

Όλο το σπίτι

2

1 δωμάτιο

3

2 δωμάτια

4

Άλλο:_________________________________________________________

45. Πόσο συχνά ανάβετε το λέβητα βιομάζας (Μ.Ο. για την προηγούμενη περίοδο θέρμανσης);
1

Κάθε μέρα

2

3-4 φορές τη βδομάδα

3

1 φορά τη βδομάδα

4

2-3 φορές το μήνα

5

1 το μήνα

6

Λιγότερο συχνά από 1 φορά
το μήνα

7

Χρησιμοποιώ το λέβητα μόνο όταν τα άλλα συστήματα θέρμανσης δεν λειτουργούν

46. Πόσο συχνά συντηρείτε/καθαρίζετε το λέβητα βιομάζας (Μ.Ο. για την περίοδο θέρμανσης);
1

Κάθε εβδομάδα

2

2-3 φορές το μήνα

3

1 το μήνα

4

Κάθε 2 μήνες

5

Μία φορά ανά περίοδο

6

Ποτέ

7

Άλλο_________________________________________________________________

47. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συνολική απόδοση / λειτουργία του λέβητα βιομάζας;
Πολύ
ικανοποιημένος
5

Καθόλου
ικανοποιημένος
4

3

2

1
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48. Πως θα χαρακτηρίζατε την πιθανή επίδραση στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα τις μέρες
που χρησιμοποιείτε το λέβητα βιομάζας σε σύγκριση με τις μέρες που δεν τον χρησιμοποιείτε;
1

Καμία επίδραση

2

Μικρή επιβάρυνση (π.χ. περιορισμένη οσμή)

3

Μεγάλη επιβάρυνση (δυσκολία σε αναπνοή)

4

Άλλο_______________________

Β3) ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
49. Υπενθυμίστε μου αν χρησιμοποιείτε βιομάζα ξυλείας για άλλες χρήσεις, εκτός από τη
θέρμανση των χώρων;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

1

2

1

2

Θέρμανση νερού
Μαγείρεμα
Άλλη χρήση (Σημειώστε ποια)
______________________________

Ποσότητα (kg)
Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ
παραλείψτε την ερώτηση 46
Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ
προχωρήστε στην ερώτηση 50

50. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε σύστημα βιομάζας για θέρμανση νερού (Μ.Ο. για την
προηγούμενη περίοδο θέρμανσης);
1

Κάθε μέρα

2

3-4 φορές τη βδομάδα

3

1 φορά τη βδομάδα

4

2-3 φορές το μήνα

5

1 το μήνα

6

Λιγότερο συχνά από 1
φορά το μήνα

51. Αναφέρατε προηγουμένως ότι χρησιμοποιείτε βιομάζα για μαγείρεμα. Ποιο είναι το
μέσο/συσκευή που χρησιμοποιείτε;
1

Σόμπα/θερμάστρα βιομάζας

4

Άλλο (διευκρινήστε): ________________________________________

2

Τζάκι

3

Ξυλόφουρνος

52. Παρακαλώ σημειώστε το είδος/η βιομάζας που χρησιμοποιήσατε για μαγείρεμα τον τελευταίο
χρόνο. Αναφέρατε ενδεικτικά την ποσότητα που καταναλώσατε:
Καυσόξυλα

ΝΑΙ
1

ΟΧΙ
2

Κάρβουνο

1

2

Άλλο (γράψτε): _______________________

1

2

Ποσότητα (kg)

53. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε βιομάζα για μαγείρεμα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ

ΛΕΠΤΑ/ΦΟΡΑ
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a.Σόμπα/θερμάστρα βιομάζας

1

2

b.Τζάκι

1

2

c.Ξυλόφουρνος

1

2

d.Άλλο__________________

1

2

Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι ερωτήσεις 50 και 51 αφορούν μόνο όσους στην ερώτηση 15 ή στην ερώτηση 20 απάντησαν 1 (Κεντρική
θέρμανση) ή 7 (Θερμάστρα πετρελαίου).

54. Αναφέρατε προηγουμένως ότι χρησιμοποιείτε ως καύσιμο πετρέλαιο θέρμανσης. Aν αυξηθεί
και άλλο η τιμή του, θα σκεφτόσασταν ότι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο
διαφορετικό καύσιμο (άλλη πηγή ενέργειας) για τη θέρμανση της κατοικίας σας;
1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ προχωρήστε στην ερ. 51
Αν ΟΧΙ προχωρήστε στην 52.

55. Αν ναι, σημειώστε ποια από τις παρακάτω θα επιλέγατε κατά προτεραιότητα;
1
2
3
4

Ηλεκτρισμός
Υγραέριο (Γκάζι)
Βιομάζα ξυλείας
Ηλιακή

5

Άλλη_____________________________

Η παρακάτω ερώτηση διατυπώνεται διαφορετικά ανάλογα την απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση 21d. Αν
η οικία χρησιμοποιεί βιομάζα για θέρμανση προχωρήστε στη διατύπωση 52α. Εάν δεν χρησιμοποιεί
διατυπώστε την ερώτηση όπως η 52β.

56. α. Αναφέρατε προηγουμένως ότι χρησιμοποιείτε βιομάζα ξυλείας για τη θέρμανση σας. Ποιος
είναι ο βασικός λόγος που την προτιμάτε;
β. Κάποιοι συμπολίτες μας χρησιμοποιούν βιομάζα ξυλείας για τη θέρμανση της κατοικίας
τους. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι την έχουν επιλέξει;
1

Οικονομία στο καύσιμο

2

Καλύτερη απόδοση

3

Κόστος εξοπλισμού για αγορά/εγκατάσταση
άλλου συστήματος

4

Καλύτερα για το περιβάλλον

5

Ευκολία στην προμήθεια καύσιμης ύλης

6

Από συνήθεια / παράδοση*

7

Άλλος λόγος:________________________________________________________

57. Έχετε ακούσει για τα τζάκια υψηλής απόδοσης (ή ενεργειακά τζάκια);
1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ προχωρήστε στην
ερ. 54.

Αν ΟΧΙ προχωρήστε στην 55.
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58. Πoια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η θερμική απόδοση τους;
1

Κάτω από 50%

4

Δεν γνωρίζω

2

3

50-70%

Ως και 85%

59. Εφαρμόζετε κάποια από τις παρακάτω πρακτικές;
ΕΧΩ ΗΔΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ

ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΩ

ΟΧΙ, ΔΕΝ
ΣΚΟΠΕΥΩ

1.

Θερμομόνωση στέγης

3

2

1

2.

Μόνωση εξωτερικών τοίχων

3

2

1

3.

Διπλά τζάμια

3

2

1

4.

Θερμοστάτες στο σύστημα θέρμανσης

3

2

1

5.

Αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες οικονομίας

3

2

1

60. Σκοπεύετε να εγκαταστήσετε κάποιο σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο μέλλον;
ΕΧΩ ΗΔΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ

ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ

ΘΕΛΩ, ΑΛΛΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ

3

2

4

ΟΧΙ, ΔΕΝ
ΣΚΟΠΕΥΩ
1

1.

Ηλιακό θερμικό

2.

Φωτοβολταϊκό

4

3

2

1

3.

Γεωθερμική αντλία

4

3

2

1

4.

Σύστημα βιομάζας

4

3

2

1

5.

Αιολικό (άντληση νερού)

4

3

2

1

6.

Άλλο
______________________

4

3

2

1

61. Γνωρίζετε αν υπάρχουν σχέδια χορηγίας που μπορείτε να αξιοποιήσετε για να εγκαταστήσετε
συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακά, φωτοβολταϊκά, βιομάζας κ.α.) ή
εξοικονόμησης ενέργειας;
1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ
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Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΥ
62. Ονοματεπώνυμο
_____________________________________________________________________
63. Ηλικία:

1 ως 18 ετών

64. Φύλο:

1 Άνδρας

65. Επίπεδο εκπαίδευσης

1 Κανένα

2 19-34

3 35-49

4 50-65

Άνω των 65

2 Γυναίκα
2 Δημοτικό

3 Λύκειο

4 Πανεπιστήμιο

66. Επάγγελμα
1 Αρχηγός νοικοκυριού

67. Θέση στο νοικοκυριό:

2 Νοικοκυρά

3 Άλλος_________________________________________

68. Ποιο είναι κατά προσέγγιση το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα;
1

0 – 20.000 €/έτος

2

20.001-30.000€

3

30.001-40.000€

5

40.001-55.000 - €/έτος

6

55.001-70.000€

7

Πάνω από 70.000 €

69. Κύρια πηγή οικογενειακού
εισοδήματος

1 Αγροτική
δραστηριότητα

2 Τουριστική
δραστηριότητα

3 Ελεύθερο Επάγγελμα

4 Mισθωτός

5 Σύνταξη

6 Άλλη:________________

Διεύθυνση οικίας:
70. Οδός: _________________________________________

Αριθμός: _______ Ταχ.

Kωδ:___________
71. Τηλέφωνο
οικίας:_____________________________________________________________________
72. Κοινότητα:
__________________________________________________________________________
73. Επαρχία:
____________________________________________________________________________
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Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Ονοματεπώνυμο

Ερευνητή:

______________________________________________________________
Ημερομηνία

συμπλήρωσης:

_____________________

Ώρα:____________

Διάρκεια_______________
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___

Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή ______________________________________________________________
Ημερομηνία/ώρα ελέγχου _________________________________________________________________
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
___________________________________________________________________________________________

Αποτέλεσμα ελέγχου: Έγκυρο

□

Άκυρο:

□
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ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος
______________________________________________
δηλώνω ότι αποδέχομαι όπως παραχωρηθούν από την ΑΗΚ στοιχεία
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του μετρητή μου με αριθμό
________________________ για στατιστική επεξεργασία στο πλαίσιο του
ερευνητικού έργου «ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
και εκπονείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Πολυτεχνείο
Κρήτης.

_________________________
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ερευνητής: ______________________________

Αρ Ερωτηματολογίου:_________

Ημερομηνία Συμπλήρωσης:______________________

Ώρα:________________

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
1. Γεωγραφικές Συντεταγμένες: ________________________________________________
2. Επαρχία/Κοινότητα: _______________________________________________________
3. Διεύθυνση Οικίας: _________________________________________________________
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Περιβαλλοντικές Συνθήκες
Θερμοκρασία (°C)
Υγρασία (%)
η
η
η
η
1 Μέτρηση
2 Μέτρηση
1 Μέτρηση
2 Μέτρηση

Μετρήσεις

Μέσα
Έξω

Γ. Γενικά σχόλια περιβαλλοντικών συνθηκών:_____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________
Δ. ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ
Μετρήσεις

CO (ppm)
η
2

η

1

Αέριοι Ρύποι
CO2 (ppm)
NO (ppb)
η
η
η
η
1
2
1
2

NO2 (ppb)
η
2

η

1

Μέσα
Έξω
3

PM2.5 (μg/m )
η
η
1
2

3

PM10 (μg/m )
η
η
1
2

3

TPM (μg/m )
η
η
1
2

Μέσα
Έξω
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ονομασία φύλλου
2 Τύπος Κτηρίου
4 Έτος Κατασκευής Κτηρίου
5 Επιφάνεια Οικίας
7 Κύρια Χρήση Οικίας
10 Αριθμός ενοίκων
12 Ιδιοκτησία οικίας
13.1 Θέρμανση χώρων
13.2 Θέρμανση νερού
13.3 Μαγείρεμα
14 Κατανάλωση ενέργειας kWh
14 Κατανάλωση ενέργειας €
15 Βασικό σύστημα θέρμανσης
16 Ηλικία συστήματος θέρμανσης
17 Πόσους μήνες θέρμανσης
18 Ώρες λειτουργίας θέρμανσης
20 Βοηθητική θέρμανση
23 Προμήθεια βιομάζας
24 Προέλευση Βιομάζας
25 Τρόπος μεταφοράς
26 Αριθμός τζακιών
27 Δωμάτια με τζάκι
29 Τύπος τζακιού
30 ΜΟ χρήσης τζακιού
31 ΜΟ συντήρησης τζακιού
32 Ικανοποίηση από τζάκι

33 Επίδραση στην ποιότητα αέρα
34 Αερισμός δωματίου
36 Αρ. δωματίων με θερμάστρα
39 ΜΟ χρήσης θερμάστρας
40 ΜΟ συντήρησης θερμάστρας
41 Ικανοποίηση από θερμάστρα
42 Επίδραση θερμάστρας
43 Αερισμός με θερμάστρα
49 Άλλες χρήσεις βιομάζας
51 Μαγείρεμα με βιομάζα
54 Αύξηση τιμών
56 Λόγοι χρήσης βιομάζας
57 Γνωρίζετε τα ενεργ. τζάκια
59 Πρακτικές εξοικονόμησης
60 Εφαρμογές ΑΠΕ
61 Γνωρίζετε τα Σχέδια Χορηγιών
63 Ηλικία
64 Φύλο
65 Επίπεδο Μόρφωσης
68 Οικογενειακό εισόδημα
69 Πηγή εισοδήματος
79 Αέριοι ρύποι μέσα
80 Αέριοι ρύποι έξω
81 Σύγκριση μέσα έξω
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ SPSS
1.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.1 Επιφάνεια Οικίας
Correlations
Επιφ_οικίας_σε_ CO_μέσα_χειμώ
τ.μ
Επιφ_οικίας_σε_τ.μ

νας

Pearson Correlation

-,221

1

,006

Sig. (2-tailed)
N
CO_μέσα_χειμώνας

**

514

156

**

1

-,221

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

,006

N

156

156

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με κλίση αρνητική.

1.2 Γεωγραφική ενότητα/Επαρχία
Correlations
ΤΡΜ_έξω_καλοκαί
Επαρχία
Επαρχία

Pearson Correlation

ρι
1

ΤΡΜ_έξω_καλοκαίρι

Pearson Correlation

**

,002

Sig. (2-tailed)
N

,248

514

152

**

1

,248

Sig. (2-tailed)

,002

N

152

152

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με θετική κλίση.
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2.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
2.1Επιφανεία οικίας
Correlations
Ενεργειακή_κατα
Επιφ_οικίας_σε_ νάλωσης_ανά_m
τ.μ
Επιφ_οικίας_σε_τ.μ

2

Pearson Correlation

1

-,236

,000

Sig. (2-tailed)
N
Ενεργειακή_κατανάλωσης_α Pearson Correlation
νά_m2

**

514

514

**

1

-,236

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με αρνητική κλίση.

2.2 Γεωγραφική Ενότητα/ Επαρχία
Correlations
Ποσοστό_χρήση
Επαρχία
Επαρχία

Pearson Correlation

ς_βιομάζας
1

Ποσοστό_χρήσης_βιομάζας Pearson Correlation

**

,000

Sig. (2-tailed)
N

-,233

514

514

**

1

-,233

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με αρνητική κλίση
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2.3 Επίπεδο Μόρφωσης
Correlations
Ενεργειακή_κατα
Επίπεδο_εκπαίδ νάλωση_ανά_έν
ευσης
Επίπεδο_εκπαίδευσης

οικο

Pearson Correlation

1

-,117

Sig. (2-tailed)

,008

N
Ενεργειακή_κατανάλωση_αν Pearson Correlation
ά_ένοικο

**

514

514

**

1

-,117

Sig. (2-tailed)

,008

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Δεν υπάρχει συσχέτιση.

3.ΤΖΑΚΙ
3.1 Τύπος Τζακιού
Correlations
ΤΡΜ_έξω_καλοκ
Τύπος_τζακιού
Τύπος_τζακιού

Pearson Correlation

1

ΤΡΜ_έξω_καλοκαίρι

Pearson Correlation

,294

**

,000

Sig. (2-tailed)
N

αίρι

514

152

**

1

,294

Sig. (2-tailed)

,000

N

152

152

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με θετική κλίση.
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4.ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
4.1 Ύπαρξη Θερμάστρας στην είσοδο της οικίας
Correlations
Ύπαρξη_θερμάσ
τρας_βιομάζας_
στην_είσοδο_της CO_μέσα_χειμώ
_οικίας
Ύπαρξη_θερμάστρας_βιομά Pearson Correlation
ζας_στην_είσοδο_της_οικίας

-,203

1

Pearson Correlation

*

,011

Sig. (2-tailed)
N

CO_μέσα_χειμώνας

νας

514

156

*

1

-,203

Sig. (2-tailed)

,011

N

156

156

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με αρνητική κλίση.

Correlations
Ύπαρξη_θερμάσ
τρας_βιομάζας_
στην_είσοδο_της CO2_μέσα_χειμ
_οικίας
Ύπαρξη_θερμάστρας_βιομά Pearson Correlation
ζας_στην_είσοδο_της_οικίας

1

Pearson Correlation

-,202

*

,011

Sig. (2-tailed)
N

CO2_μέσα_χειμώνας

ώνας

514

156

*

1

-,202

Sig. (2-tailed)

,011

N

156

156

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με αρνητική κλίση.
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Correlations
Ύπαρξη_θερμάσ
τρας_βιομάζας_
στην_είσοδο_της ΝΟ_μέσα_χειμώ
_οικίας
Ύπαρξη_θερμάστρας_βιομά Pearson Correlation
ζας_στην_είσοδο_της_οικίας

-,262

1

Pearson Correlation

**

,001

Sig. (2-tailed)
N

ΝΟ_μέσα_χειμώνας

νας

514

155

**

1

-,262

Sig. (2-tailed)

,001

N

155

155

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με αρνητική κλίση.

5.ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Correlations
Συχνότητα_αερισ
μού_δωαμτίου_μ
ε_θερμάστρα_βι CO_μέσα_χειμώ
ομάζας
Συχνότητα_αερισμού_δωαμτί Pearson Correlation
ου_με_θερμάστρα_βιομάζας

1

Pearson Correlation

-,200

*

,012

Sig. (2-tailed)
N

CO_μέσα_χειμώνας

νας

514

156

*

1

-,200

Sig. (2-tailed)

,012

N

156

156

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με αρνητική κλίση.
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Correlations
Συχνότητα_αερισ
μού_δωαμτίου_μ
ε_θερμάστρα_βι CO2_μέσα_χειμ
ομάζας

ώνας

Συχνότητα_αερισμού_δωαμτί Pearson Correlation
ου_με_θερμάστρα_βιομάζας

Pearson Correlation

**

,008

Sig. (2-tailed)
N

CO2_μέσα_χειμώνας

-,212

1

514

156

**

1

-,212

Sig. (2-tailed)

,008

N

156

156

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με αρνητική κλίση.

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
6.1 Ηλικία

Correlations
Λόγος_χρήσης_βιο
Ηλικία
Ηλικία

Pearson Correlation

μάζας
1

Λόγος_χρήσης_βιομάζας

Pearson Correlation

**

,000

Sig. (2-tailed)
N

,156

514

514

**

1

,156

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Δεν υπάρχει συσχέτιση.
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Correlations
Γνώση_για_ενεργει
Ηλικία
Ηλικία

Pearson Correlation

ακά_τζάκια
,294

1

,000

Sig. (2-tailed)
N
Γνώση_για_ενεργειακά_τζάκια

Pearson Correlation

**

514

514

**

1

,294

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με θετική κλίση.
6.2 Επίπεδο Εκπαίδευσης

Correlations
Επίπεδο_εκπαίδ Λόγος_χρήσης_
ευσης
Επίπεδο_εκπαίδευσης

Pearson Correlation

βιομάζας
1

Λόγος_χρήσης_βιομάζας

Pearson Correlation

**

,006

Sig. (2-tailed)
N

-,121

514

514

**

1

-,121

Sig. (2-tailed)

,006

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Δεν υπάρχει συσχέτιση.
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Correlations
Επίπεδο_εκπαίδ Γνώση_για_ενερ
ευσης
Επίπεδο_εκπαίδευσης

γειακά_τζάκια

Pearson Correlation

1

-,336

,000

Sig. (2-tailed)
N
Γνώση_για_ενεργειακά_τζάκι Pearson Correlation
α

**

514

514

**

1

-,336

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Μέτρια συσχέτιση με αρνητική κλίση.

6.3 Εισόδημα

Correlations
Ετήσιο_οικογ._ει Λόγος_χρήσης_
σόδημα
Ετήσιο_οικογ._εισόδημα

Pearson Correlation

βιομάζας
1

Λόγος_χρήσης_βιομάζας

Pearson Correlation

**

,004

Sig. (2-tailed)
N

-,128

514

514

**

1

-,128

Sig. (2-tailed)

,004

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Δεν υπάρχει συσχέτιση.
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Correlations
Ετήσιο_οικογ._ει Γνώση_για_ενερ
σόδημα
Ετήσιο_οικογ._εισόδημα

γειακά_τζάκια

Pearson Correlation

1

-,182

,000

Sig. (2-tailed)
N
Γνώση_για_ενεργειακά_τζάκι Pearson Correlation
α

**

514

514

**

1

-,182

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Δεν υπάρχει συσχέτιση.

7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
7.1 Ηλικία

Correlations
Θερμομόνωση_στ
Ηλικία
Ηλικία

Pearson Correlation

έγης
1

Sig. (2-tailed)
N
Θερμομόνωση_στέγης

Pearson Correlation

-,167

**

,000
514

514

**

1

-,167

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Δεν υπάρχει συσχέτιση.
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Correlations
Ηλικία
Ηλικία

Pearson Correlation

Διπλά_τζάμια
1

-,326

,000

Sig. (2-tailed)
N
Διπλά_τζάμια

**

514

514

**

1

-,326

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Μέτρια συσχέτιση με αρνητική κλίση.

Correlations
Ηλικία
Ηλικία

Pearson Correlation

Θερμοστάτες
1

Θερμοστάτες

Pearson Correlation

**

,000

Sig. (2-tailed)
N

-,318

514

514

**

1

-,318

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Μέτρια συσχέτιση με αρνητική κλίση.
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Correlations
Λαμπτήρες_οικονο
Ηλικία
Ηλικία

μίας

Pearson Correlation

1

-,273

Sig. (2-tailed)
N
Λαμπτήρες_οικονομίας

Pearson Correlation

**

,000
514

514

**

1

-,273

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με αρνητική κλίση.

Correlations
Εγκατάσταση_φ
ωτοβολταικών_σ
Ηλικία
Ηλικία

Pearson Correlation

το_μέλλον
1

**

,008

Sig. (2-tailed)
N

-,117

514

514

**

1

Εγκατάσταση_φωτοβολταικ

Pearson Correlation

ών_στο_μέλλον

Sig. (2-tailed)

,008

N

514

-,117

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Δεν υπάρχει συσχέτιση.
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7.2 Επίπεδο Εκπαίδευσης
Correlations
Επίπεδο_εκπαίδ
ευσης
Επίπεδο_εκπαίδευσης

Pearson Correlation

Διπλά_τζάμια
1

**

,000

Sig. (2-tailed)
N
Διπλά_τζάμια

,294

Pearson Correlation

514

514

**

1

,294

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με θετική κλίση.

Correlations
Επίπεδο_εκπαίδ
ευσης
Επίπεδο_εκπαίδευσης

Pearson Correlation

Θερμοστάτες
1

Θερμοστάτες

Pearson Correlation

**

,000

Sig. (2-tailed)
N

,296

514

514

**

1

,296

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με θετική κλίση.
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Correlations
Επίπεδο_εκπαίδ Λαμπτήρες_οικο
ευσης
Επίπεδο_εκπαίδευσης

νομίας

Pearson Correlation

,290

1

,000

Sig. (2-tailed)
N
Λαμπτήρες_οικονομίας

**

514

514

**

1

,290

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με θετική κλίση.

Correlations
Εγκατάσταση_φ
Επίπεδο_εκπαίδ ωτοβολταικών_σ
ευσης
Επίπεδο_εκπαίδευσης

Pearson Correlation

το_μέλλον
1

*

,039

Sig. (2-tailed)
N

,091

514

514

*

1

Εγκατάσταση_φωτοβολταικ

Pearson Correlation

,091

ών_στο_μέλλον

Sig. (2-tailed)

,039

N

514

514

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Δεν υπάρχει συσχέτιση.
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7.3 Εισόδημα

Correlations
Ετήσιο_οικογ._ει
σόδημα
Ετήσιο_οικογ._εισόδημα

Pearson Correlation

Διπλά_τζάμια
1

**

,000

Sig. (2-tailed)
N
Διπλά_τζάμια

,259

Pearson Correlation

514

514

**

1

,259

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με θετική κλίση.

Correlations
Ετήσιο_οικογ._ει
σόδημα
Ετήσιο_οικογ._εισόδημα

Pearson Correlation

Θερμοστάτες
1

Θερμοστάτες

Pearson Correlation

**

,000

Sig. (2-tailed)
N

,281

514

514

**

1

,281

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με θετική κλίση.
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Correlations
Ετήσιο_οικογ._ει Λαμπτήρες_οικο
σόδημα
Ετήσιο_οικογ._εισόδημα

Pearson Correlation

νομίας
1

Λαμπτήρες_οικονομίας

Pearson Correlation

**

,000

Sig. (2-tailed)
N

,227

514

514

**

1

,227

Sig. (2-tailed)

,000

N

514

514

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Στατιστικά σημαντικό.
 Χαμηλή συσχέτιση με θετική κλίση.
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