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ΕΚΔΗΛΩΗ – ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ 

ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ 

ΑΕΡΙΟΤ» 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ) 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΛΔΤΚΩΙΑ (INTERCOLLEGE), ΓΔΤΣΔΡΑ 14 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011, 18:00 – 20:00 

 

 

«ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΑΣΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ» 

 

Κώστας Ιωάννου 

 Εκηελεζηικός Πρόεδρος ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΦΥΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

(ΔΕΦΑ) 

 

Αγαπεηνί Πξνζθεθιεκέλνη 

Κπξίεο θαη Κύξηνη 

 

Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ζπκκεηέρσ ζηελ απνςηλή εθδήισζε πνπ 

δηνξγαλώλεη ην Κππξηαθό Ίδξπκα Μειεηώλ θαη Δξεπλώλ, ζηα πιαίζηα ησλ 

επηζηεκνληθώλ ηνπ δηαιέμεσλ. 

 

Οη Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ζε Δπξσπατθό αιιά θαη Παγθόζκην 

επίπεδν, νινέλα θαη θαηαδεηθλύνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ ηνκέα ηεο 

Δλέξγεηαο ζηηο γεσπνιηηηθέο ηζνξξνπίεο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε θαη 

επεκεξία θάζε θξάηνπο. 
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Τν ηόζν επίθαηξν ζέκα ηεο Δλέξγεηαο, δελ κπνξεί παξά λα εγείξεηαη αθόκε 

πην έληνλα κεηά ηηο πξόζθαηεο εμεγέξζεηο θαη ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε ζηα 

Αξαβηθά πεηξειαηνπαξαγσγά θξάηε ηεο πεξηνρή καο.  

 

Ζ απμεηηθή ηάζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, ειέσ ηεο θξίζεο, ζε ζπλδπαζκό 

κε ηε ζρεδόλ απόιπηε εμάξηεζε ηεο Κύπξνπ ζε εηζαγσγή ελέξγεηαο  κε ηελ 

κνξθή πγξώλ θαπζίκσλ, επηβάιιεη ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ ηεο Κύπξνπ κε ηε ζπκκεηνρή λέσλ κνξθώλ 

ελέξγεηαο. 

 

Ζ επξεία ρξήζε ησλ θαπζίκσλ απηώλ ζηελ Ζιεθηξνπαξαγσγή, ζηηο 

Μεηαθνξέο, ζηε Θέξκαλζε ρώξσλ θαη ζηε Βηνκεραλία έρεη σο απνηέιεζκα 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην Πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηελ Οηθνλνκία. 

 

Ζ πξννπηηθή ηεο ρξήζεο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηελ Κύπξν εμεηάδεηαη εδώ 

θαη ρξόληα, θαη ε θπβέξλεζε κε ζθνπό ηελ έιεπζε ηνπ, έρεη ηδξύζεη ηε 

Γεκόζηα Δπηρείξεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ). 

 

(ΚΟΠΟΙ ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΕ ΔΕΥΑ) 

 

Ζ ΓΔΦΑ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ 

Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ είλαη ν Απνθιεηζηηθόο Δηζαγσγέαο θαη ν Καζνιηθόο 

Παξνρέαο ΦΑ ζηελ Κύπξν.  Ο θύξηνο Μέηνρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Κξάηνο 

κε 100% κεξίδην θαη κε κειινληηθή πξννπηηθή ζπκκεηνρήο ηεο ΑΖΚ κε 44%.  

 

Με ηηο κέρξη ηώξα ηζρύνπζεο απνθάζεηο, ε εηζαγσγή ΦΑ ζηελ Κύπξν ζα 

γίλεη ζε Υγξνπνηεκέλε Μνξθή – LNG, κέζσ ελόο Φεξζαίνπ Τεξκαηηθνύ 

απνζήθεπζεο θαη επαλαεξηνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνύ, ην νπνίν 

ζα αλεγείξεη ε ΑΖΚ. 
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Υπάξρνπλ ήδε δύν παξάιιειεο θαη ελαξκνληζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ 

απνζθνπνύλ ζηε γξήγνξε πινπνίεζε ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ.  Ζ κηα 

δηαδηθαζία είλαη ε αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Τεξκαηηθνύ ΦΑ γηα ηελ νπνία 

ε ΑΖΚ εξγάδεηαη πξνο ηελ εμεύξεζε Σηξαηεγηθνύ Σπλεξγάηε, θαη ε άιιε είλαη 

ε εμεύξεζε πξνκεζεπηή ΦΑ ε νπνία έρεη αλαηεζεί ζηελ ΓΔΦΑ. 

 

 Οη πξόζθαηεο όκσο εμειίμεηο, κε ηελ αλαθνίλσζε ελδερόκελσλ 

θνηηαζκάησλ ζηελ ΑΟΕ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, θαζώο θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ Ηζξαήι γηα ζπλεξγαζία, έρνπλ βάιεη απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο ζε αλακνλή, κέρξη ε Κπβέξλεζε ζηαζκίζεη θαη αλαιύζεη 

όια ηα δεδνκέλα γηα ηελ εμεύξεζε ηεο βέιηηζηεο ιύζεο γηα ηελ 

Οηθνλνκία, αιιά θαη ην γεληθόηεξν θαιώο λννύκελν ζπκθέξνλ ηεο 

Κύπξνπ. 

 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ε ΓΔΦΑ ελησκεηαμύ πξνρσξά ζηελ 

πινπνίεζε ησλ πξναπαηηνύκελσλ ππνδνκώλ γηα ηε δηαλνκή ηνπ ΦΑ όπσο 

είλαη ε θαηαζθεπή ησλ Γηθηύσλ Σσιελώζεσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο ΦΑ.  

 

Έρνπλ πξνζιεθζεί εμεηδηθεπκέλνη Σύκβνπινη, νη νπνίνη έρνπλ ήδε εηνηκάζεη 

ηελ πξνθαηαξθηηθή ράξαμε ηεο πνξείαο ησλ Σσιελώζεσλ γηα ηελ Α΄ Φάζε 

πνπ αθνξά ηελ ζύλδεζε ησλ 3 Ζιεθηξνπαξαγσγώλ Σηαζκώλ. 

 

Έρνπλ επίζεο εηνηκάζεη πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο ππνινγηζκνύ ησλ 

κειινληηθώλ καο αλαγθώλ ζε ΦΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθηόο 

ειεθηξνπαξαγσγήο δήηεζεο), θαζώο θαη κειέηεο γηα ηε Βησζηκόηεηα, 

Δπηθηλδπλόηεηα θαη ηηο Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο. 
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Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί ην γεγνλόο όηη ε Α΄ Φάζε ησλ 

Γηθηύσλ έρεη ηύρεη έγθξηζεο γηα επηρνξήγεζε από ηελ Δπξσπατθή  Δπηηξνπή 

κε ην πνζό ησλ €10εθ.  

 

(ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΦΑ) 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε ρξήζε ΦΑ ζηελ Κύπξν έρεη θαηαζηεί απόιπηα 

αλαγθαία ηόζν γηα Οηθνλνκηθνύο όζν θαη γηα Πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο. 

 

Πεξηιεπηηθά ηα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο έιεπζεο θαη ρξήζεο ηνπ ΦΑ ζηελ 

Κύπξν είλαη ηα αθόινπζα: 

 

 Σε πξώην ζηάδην , ε αδηάιεηπηε θη αζθαιήο ηξνθνδνζία 

Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε κεγάινπο παξαγσγνύο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο ζ’ όιε ηελ Κύπξν κε ζηόρν ηε κείσζε ζηηο ηηκέο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο  ζηνπο θαηαλαισηέο.  

 

 Σε δεύηεξν ζηάδην ε δηαλνκή ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη ε 

πξνκήζεηα ηνπ ζε κεγάινπο Δκπνξηθνύο θαη Βηνκεραληθνύο 

θαηαλαισηέο.  

 

 Σε ηξίην ζηάδην ε δηαλνκή ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Αζηηθά 

Κέληξα. 

 

 Ταπηόρξνλα ζα γίλνπλ νη αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο γηα ρξήζε ηνπ 

ΦΑ ζηηο κεηαθνξέο.  

 

Τα πιενλεθηήκαηα από ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ ΦΑ ζηελ Κύπξν είλαη 

πνιιά θαη κε πνιπεπίπεδεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο. Δπηγξακκαηηθά κπνξνύλ λα 

αλαθεξζνύλ ηα αθόινπζα: 
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1. (Γιαθοποποίηζη Δνεπγειακών Πηγών.)  Με ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ζύλζεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ ηεο Κύπξνπ, ε Οηθνλνκία δελ ζα 

εμαξηάηαη ζε ηόζν κεγάιν βαζκό από ην πεηξέιαην θαη ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηε ηηκή ηνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Ταπηόρξνλα κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ΦΑ ζα ππάξμεη θαη άκεζε κείσζε 

ζην θόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο κεηώλνληαο έηζη ην ηειηθό θόζηνο 

ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζηελ παξνύζα θάζε 

ζπγθαηαιεγόκαζηε ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. κε ηηο ςειόηεξεο ηηκέο 

κνλάδνο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. 

 

2. (Πεπιβαλλονηικά Φιλικόηεπη Παπαγωγή Δνέπγειαρ.)  Τν ΦΑ είλαη ην 

νξπθηό θαύζηκν κε ηηο ρακειόηεξεο εθπνκπέο CO2, πεξίπνπ 30% 

ζπγθξηλόκελν κε ην πεηξέιαην, θαζώο θαη κε εμαηξεηηθά ρακειέο 

εθπνκπέο ησλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλσλ «όμηλσλ ξύπσλ» (δελ ππάξρεη 

ζείν θαη απνθεύγνληαη  ηα δηνμείδηα θαη κνλνμείδηα ηνπ ζείνπ, SO2 & 

SO).  Ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα ηνληζηεί είλαη, όηη ε κείσζε ησλ εθπνκπώλ 

έρεη θαη άκεζε επίπησζε ζην θόζηνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαζώο 

κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε αλάγθε αγνξάο δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξύπσλ.  

 
3. (Βεληίωζη Αποδοηικόηηηαρ ζηη Υπήζη ηηρ Δνέπγειαρ.)  Ζ θαύζε 

ηνπ ΦΑ ζε δηάθνξεο δηεξγαζίεο βειηηώλεη θαηά πνιύ ηελ απόδνζε ηεο 

δηεξγαζίαο, θαζώο ππάξρεη κεγαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ελεξγεηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θαπζίκνπ.  
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4. (Ανάπηςξη Τποδομήρ και Γημιοςπγία Θέζεων Δπγαζίαρ.)  Ζ 

απαξαίηεηε αλάπηπμε ππνδνκήο κε ηελ θαηαζθεπή ησλ Γηθηύσλ αιιά 

θαη όισλ ησλ ππνινίπσλ αλαγθαίσλ κεηαηξνπώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ΦΑ, βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζε έλα  λέν θαη ζπλερώο 

αλαπηπζζόκελν ηνκέα γηα ηελ Κύπξν. 

 
5. (Βιομησανική και Οικιακή Υπήζη ΦΑ.)  Ζ απεπζείαο ρξήζε ηνπ ΦΑ 

ζηε Βηνκεραλία, ηδηαίηεξα ζε βηνκεραλίεο κε ζεξκηθέο δηεξγαζίεο 

βειηηώλεη θαηά πνιύ ηελ απόδνζε ηνπο κε δπλαηόηεηεο κεγάιεο 

κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηνπ θόζηνπο. Ζ 

Οηθηαθή Φξήζε ηνπ ΦΑ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα αλάπηπμεο θαζώο ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαπζηήξσλ ή ε εγθαηάζηαζε λέσλ 

δίλεη επίζεο δπλαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ, θαη 

ηαπηόρξνλα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε παξνρή θαπζίκνπ ζηνπο 

νηθηαθνύο θαηαλαισηέο ρσξίο αλεθνδηαζκνύο, δνρεία απνζήθεπζεο 

θηι. 

 

Τειεηώλνληαο ζα ήζεια λα ηνλίζσ όηη ε έιεπζε ηνπ ΦΑ ζηε Κύπξν αλνίγεη 

ηεξάζηηεο λέεο επθαηξίεο γηα εκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο θαη επελδύζεηο θαη 

βειηηώλεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Κύπξνπ.  Οη ζπλζήθεο θαη ηα λέα 

δεδνκέλα κε ηα πηζαλά θνηηάζκαηα, θαη ίζσο θάπνηαο κνξθήο ζπλεξγαζία κε 

ην Ηζξαήι θέξλνπλ αηζηνδνμία, πξνδηαγξάθνληαο παξάιιεια ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο Οηθνλνκίαο.  Τν ΦΑ 

ζίγνπξα ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθόηαην ξόιν ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

ηελ επεκεξία ηεο Κύπξνπ. 

 

Σαο επραξηζηώ!  

 

ΑΠ-09/03/2011 


