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1. ΣΥΝΟΨΗ  

Κύριες παρατηρήσεις
1
  

 Το προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) 

της Κύπρου περιλαμβάνει επαρκώς ανεπτυγμένα τμήματα που θα αποτελέσουν καλή βάση 

για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού τελικού σχεδίου. Για παράδειγμα, 

παρουσιάζονται σε αυτό διάφορες πολιτικές και μέτρα τα οποία φαίνεται γενικά να είναι 

συνεκτικά εντός και μεταξύ των διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης. Οι πληροφορίες 

που παρέχονται θα μπορούσαν παρόλα αυτά να παρουσιάζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια, 

με διάκριση, για παράδειγμα, μεταξύ επιδιώξεων και προβολών και με καλύτερη 

περιγραφή των μεθοδολογιών. 

 Ο στόχος της Κύπρου για το 2030 όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε τομείς 

που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (τομείς εκτός ΣΕΔΕ) είναι -24 % σε σχέση με το 2005 όπως καθορίστηκε στον 

κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών
2
. Στο προσχέδιο ΕΣΕΚ, με βάση τα 

υφιστάμενα μέτρα, προβλέπεται απόκλιση 26 % από την επίτευξη του στόχου της Κύπρου 

βάσει του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών το 2030, και δεν αναφέρεται 

αν η Κύπρος προτίθεται να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες δυνατότητες ευελιξίας στον 

κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών, όπως η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής 

από άλλα κράτη μέλη. Σημειώνεται ότι οι πολιτικές και τα μέτρα που έχουν 

προγραμματιστεί είναι ακόμα υπό εκπόνηση. Σε αυτό το τμήμα θα μπορούσε να αναλυθεί 

περαιτέρω ιδίως ο τομέας των μεταφορών, όπως, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίον 

προτίθεται η Κύπρος να μειώσει, όπως έχει προγραμματιστεί έως το 2030, την ιδιωτική 

χρήση αυτοκινήτων κατά 30 % και να αυξήσει την ηλεκτροκίνηση, τη χρήση των 

δημόσιων συγκοινωνιών και του ποδηλάτου, καθώς και την αλλαγή καυσίμου στα 

οικιστικά κτίρια. Το προσχέδιο ΕΣΕΚ δεν εξηγεί τον τρόπου με τον οποίον προτίθεται η 

Κύπρος να επιτύχει τη δέσμευση μη επιβάρυνσης του τομέα της χρήσης γης, της αλλαγής 

χρήσης γης και της δασοπονίας (LULUCF), δηλαδή οι εκπομπές να μην υπερβαίνουν τις 

απορροφήσεις. Επίσης, θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 

με τη χρήση των διαθέσιμων δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής 

καταγραφής του κανονισμού LULUCF
3
.  

 Βάσει του σεναρίου με βάση τα υφιστάμενα μέτρα, η Κύπρος ορίζει 19 % μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

                                                
1
 Εκτός από το κοινοποιηθέν προσχέδιο ΕΣΕΚ, η παρούσα αξιολόγηση βασίζεται σε άτυπες διμερείς 

ανταλλαγές πληροφοριών, οι οποίες εντάσσονται στην επαναληπτική διαδικασία που θεσπίστηκε βάσει 

του κανονισμού για τη διακυβέρνηση. 
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 

σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από 

το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων 

που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 525/2013. 
3 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 

σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 

δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 525/2013 και της 

απόφασης (EE) αριθ. 529/2013/ΕΕ. 
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ενέργειας το 2030. Αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας, το οποίο δεν έχει οριστεί σαφώς ως η 

προτεινόμενη εθνική συνεισφορά στον στόχο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της ΕΕ 

για το 2030, είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μερίδιο του 23 % το 2030 που προκύπτει 

από τον τύπο που περιέχει το παράρτημα II του κανονισμού για τη διακυβέρνηση, 

κατάσταση η οποία θα απαιτούσε επίσης ενδεικτική πορεία στο τελικό σχέδιο που να 

επιτυγχάνει όλα τα σημεία αναφοράς
4
 σύμφωνα με την εθνική συνεισφορά που 

καθορίζεται στο τελικό σχέδιο. Για τον τομέα των μεταφορών, αυτό το μερίδιο 

προβλέπεται να είναι 7 % το 2030, σε σχέση με τον στόχο του 10 % για το 2020. Το τελικό 

σχέδιο θα μπορούσε να αναπτύσσει περαιτέρω τις πολιτικές και τα μέτρα που δίνουν τη 

δυνατότητα για επίτευξη της συνεισφοράς, καθώς και άλλα σχετικά τομεακά μέτρα. 

 Η προτεινόμενη συνεισφορά στον στόχο ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ θα έδινε πράγματι 

στην Κύπρο τη δυνατότητα να αυξήσει την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και την 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 κατά 3,1 % και 18,8 % αντίστοιχα, σε σχέση με τα 

επίπεδα του 2017. Αυτό θα ήταν διαμετρικά αντίθετο προς τη συλλογική προσπάθεια της 

ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. Η Κύπρος αναφέρει πάνω από 60 πολιτικές και 

μέτρα που αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη της συνεισφοράς της στην 

ενεργειακή απόδοση, αλλά η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί καλύτερα στο τελικό σχέδιο. 

 Όσον αφορά τις διαστάσεις της ενεργειακής ασφάλειας και της εσωτερικής αγοράς, η 

Κύπρος σχεδιάζει να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειάς της εισάγοντας το φυσικό αέριο 

μέσω υποδομών εισαγωγής ΥΦΑ και πιθανώς από εγχώρια αποθέματα, αυξάνοντας τη 

διείσδυση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βελτιώνοντας τις συνθήκες απόκρισης 

ζήτησης με εκσυγχρονισμό του δικτύου και κανονιστικές αλλαγές, εφαρμόζοντας πλήρως 

μια ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνδέοντας το σύστημα 

ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει το οποίο προς το παρόν είναι απομονωμένο. Μια πιο 

αναλυτική περιγραφή των μέτρων αναφορικά με την αγορά φυσικού αερίου και της 

ισχύουσας κατάστασης, καθώς και των εναπομενόντων φραγμών και των αναμενόμενων 

χρονοδιαγραμμάτων για την επίτευξη μιας πλήρως λειτουργικής και ανταγωνιστικής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα βοηθούσε στη βελτίωση της βεβαιότητας των επενδυτών 

και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο τελικό σχέδιο. Το τελικό σχέδιο θα μπορούσε επίσης 

να περιλαμβάνει εξέταση του τρόπου με τον οποίον οι προτεινόμενες πολιτικές και τα 

μέτρα για όλες τις διαστάσεις αναμένεται να επηρεάσουν το επίπεδο της ενεργειακής 

φτώχειας.  

 Όσον αφορά τη διάσταση της έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας, η Κύπρος 

σχεδιάζει να τριπλασιάσει τις ετήσιες δαπάνες της στην έρευνα και την καινοτομία σχετικά 

με την ενέργεια και το κλίμα, γεγονός το οποίο μπορεί να θεωρηθεί καλή πρακτική. Το 

προσχέδιο θα μπορούσε να έχει σαφή στρατηγική και στόχους έρευνας και καινοτομίας 

προς επίτευξη έως το 2030 μέσω αυτών των πρόσθετων μέσων χρηματοδότησης.  Θα 

μπορούσαν να είχαν συμπεριληφθεί πιο συγκεκριμένοι στόχοι ανταγωνιστικότητας, ιδίως 

για τον βιομηχανικό τομέα. 

 Το προσχέδιο περιλαμβάνει μερική πληροφόρηση για τις επενδυτικές ανάγκες, παρότι με 

περιορισμένες λεπτομέρειες και επεξηγήσεις, και διάσπαρτη στα διάφορα τμήματα, 

επομένως, δεν εκμεταλλεύεται πλήρως τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα 

                                                
4
 Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 στοιχείο α) σημείο 2) του κανονισμού 2018/1999. 
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εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα στην παροχή σαφήνειας στους επενδυτές και 

στην προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Το τελικό 

σχέδιο χρειάζεται να περιλαμβάνει ειδικό τμήμα για τις επενδυτικές ανάγκες και τις πηγές 

της σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.  

 Για ορισμένες διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, υπάρχει ήδη περιφερειακή 

συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και συνεργασία και με άλλα κράτη μέλη στην 

περιοχή. Το τελικό ΕΣΕΚ θα μπορούσε να παρέχει μια πιο αναλυτική, μακρόπνοη 

προοπτική περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ όλων των διαστάσεων της Ενεργειακής 

Ένωσης.  

 Στο τελικό σχέδιο, η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων με την πολιτική για την ποιότητα 

του αέρα και τις εκπομπές αερίων ρύπων του προσχεδίου θα μπορούσε να συμπληρωθεί 

με περισσότερα ποσοτικά στοιχεία. 

 Το ζήτημα της δίκαιης και ισότιμης μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία θα 

μπορούσε να ενσωματωθεί καλύτερα στο προσχέδιο, εξετάζοντας τις επιπτώσεις στην 

κοινωνία και στην απασχόληση σε σχέση με την πράσινη και κυκλική οικονομία, όπως τις 

μεταβολές στους τομείς/κλάδους (και τις σχετικές επιπτώσεις στις δεξιότητες/στην 

κατάρτιση), τις επιπτώσεις στην κατανομή και την ανακύκλωση των εσόδων.    

 Το τελικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο με όλες τις επιδοτήσεις στον τομέα 

της ενέργειας, περιλαμβανομένων ιδίως των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, και τις 

δράσεις που αναλήφθηκαν και έχουν προγραμματιστεί να καταργηθούν σταδιακά. 

 Στη διάσταση της έρευνας και καινοτομίας, το προσχέδιο, αφενός, ορίζει ευρείς στόχους 

για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της 

ενεργειακής ασφάλειας, και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και, αφετέρου, 

παρέχει προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, 

καθώς και αναλυτικότερους στόχους, όπως ο τριπλασιασμός του προϋπολογισμού για την 

έρευνα και την καινοτομία στην ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2021-2030 ή η 

αποσύνδεση της οικονομικής δραστηριότητας από τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Αυτό 

αποτελεί καλή πρακτική.  

Κατάρτιση και υποβολή του προσχεδίου  

Η Κύπρος κοινοποίησε το προσχέδιο του εθνικού της σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα 

(ΕΣΕΚ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιανουαρίου 2019. Το προσχέδιο ΕΣΕΚ της Κύπρου 

αναπτύχθηκε από διυπουργική ομάδα στο πλαίσιο ειδικού εθνικού συστήματος διακυβέρνησης 

για το κλίμα και την ενέργεια. Η δομή αποτελείται από αρκετά εθνικά υπουργεία και 

συμπροεδρεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τον 

Υπουργό Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το προσχέδιο δεν βασίζεται ρητά σε υφιστάμενη 

στρατηγική για την ενέργεια ή το κλίμα, αλλά λαμβάνει υπόψη διάφορες προηγούμενες μελέτες 

και τομεακά σχέδια. 

Έχει γίνει ήδη διαβούλευση με ορισμένα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία έχουν λάβει 

μέρος στις ομάδες εργασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης, αλλά το προσχέδιο 

της Κύπρου δεν περιλαμβάνει ακόμα τα αποτελέσματα των διαδικασιών της δημόσιας 

διαβούλευσης και της περιφερειακής συνεργασίας. Μια πρώτη συζήτηση έλαβε επίσης χώρα 

στο εθνικό κοινοβούλιο και μια πρόσθετη διαβούλευση έχει προβλεφθεί για το τελικό σχέδιο.  



 

5 

Επισκόπηση των βασικών στόχων, επιδιώξεων και συνεισφορών 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται επισκόπηση των στόχων, των επιδιώξεων και των 

συνεισφορών της Κύπρου βάσει του κανονισμού για τη διακυβέρνηση
5
: 

 

Εθνικές επιδιώξεις και συνεισφορές  Πλέον 

πρόσφατα 

διαθέσιμα 

στοιχεία 

2020 2030 

Αξιολόγηση του 

επιπέδου 

φιλοδοξίας για 

το 2030 

 

Δεσμευτική επιδίωξη για εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 

2005 βάσει του κανονισμού για τον 

επιμερισμό των προσπαθειών (%) 

+3 -5 -24 

Όπως στον 

κανονισμό για 

τον επιμερισμό 

των 

προσπαθειών 

 

 

Εθνική επιδίωξη/συνεισφορά για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: 

Μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας (%) 

9,9 13 19 

Κάτω του 23 % 

(αποτέλεσμα του 

μαθηματικού 

τύπου για τις 

ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας) 

 

Εθνική συνεισφορά για την ενεργειακή 

απόδοση: 
    

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 

(εκατ. ΤΙΠ)  2,5 2,2 2,6 Πολύ χαμηλό 

Κατανάλωση τελικής ενέργειας 

(εκατ. ΤΙΠ) 1,9 1,9 2,2 Πολύ χαμηλό 

 

Επίπεδο διασυνδεσιμότητας 

ηλεκτρικής ενέργειας (%) 0 0 
Δεν έχει 

δηλωθεί 
Α/Α 

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, δελτία ενέργειας: χώρες της ΕΕ των 28, 

SWD(2018)453, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ανά χώρα
6
, COM/2017/718, προσχέδιο ΕΣΕΚ της Κύπρου. 

 

                                                
5
 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 

2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση 

των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 

2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και 

(ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
6
 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-

governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en. 
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ   

Διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές  

Εκπομπές και απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου 

Το προσχέδιο ΕΣΕΚ αναφέρει την επιδίωξη εκπομπών εκτός του ΣΕΔΕ της Κύπρου όπως 

ορίζεται στον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών, δηλαδή μείωση 24 % έως το 

2030 σε σχέση με το 2005. Δεν αναφέρει άλλους στόχους και επιδιώξεις για τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου. Με βάση τα υφιστάμενα μέτρα, το προσχέδιο προβλέπει απόκλιση 26 % για την 

επίτευξη του στόχου του 2030
7
. Για να καλυφθεί αυτή η απόκλιση, θα χρειαστεί να περιληφθούν 

στο τελικό ΕΣΕΚ σημαντικά πρόσθετα μέτρα, περιλαμβανομένης της πιθανής χρήσης 

δυνατοτήτων ευελιξίας δυνάμει του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών.  

Το προσχέδιο παρέχει μια επισκόπηση των βασικών πολιτικών για το κλίμα που αποσκοπούν 

στην επίτευξη του στόχου του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών, 

περιλαμβανομένων ορισμένων προγραμματισμένων μέτρων. Δεν κατέστη δυνατόν να 

επαληθευτεί αν αυτά θα επαρκούσαν για την κάλυψη της απόκλισης που έχει εντοπιστεί, καθώς 

δεν περιλαμβάνεται εκτίμηση επιπτώσεων των προγραμματισμένων μέτρων. Τα πιο σημαντικά 

μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου περιλαμβάνουν την προετοιμασία 

συστήματος ανάκτησης φθοριούχων αερίων στον εξοπλισμό, την προώθηση της αναερόβιας 

ζύμωσης για την επεξεργασία ζωικών αποβλήτων, τη μείωση των αποβλήτων σε χώρους 

διάθεσης στερεών αποβλήτων με τη διαλογή σε επίπεδο παραγωγής και τη μείωση των 

οργανικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.  

Οι μεταφορές δεν περιλαμβάνονται στις βασικές πολιτικές που επηρεάζουν τον στόχο του 

κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών για το 2030, παρότι περιλαμβάνουν το 23 % 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 2016 και οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές 

αυξήθηκαν κατά 68 % σε σχέση με το 1990. Πέρα από την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των 

μεταφορών που περιγράφεται παρακάτω και την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων, 

περίπου το 25-50 % των νέων οχημάτων αναμένεται να είναι ηλεκτρικά έως το 2040, αλλά η 

εκτίμηση αυτή δεν συνοδεύεται από προγραμματισμένες επενδύσεις σε υποδομές. Το σχέδιο θα 

μπορούσε να αναπτύξει λεπτομερέστερα πολιτικές για τη στήριξη των εναλλακτικών καυσίμων 

σε όλους τους τρόπους μεταφορών.  

Το προσχέδιο αναφέρει πολιτικές και μέτρα στη γεωργία και τη δασοπονία, δεν είναι όμως 

σαφές αν τα μέτρα αυτά αποτελούν υφιστάμενες ή προγραμματισμένες πολιτικές, ούτε 

αναφέρονται οι δυνατότητες τους όσον αφορά τον μετριασμό ή την απορρόφηση, καθώς και ο 

τρόπος με τον οποίον θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η Κοινή Γεωργική Πολιτική. 

                                                
7
 Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό αυτών των μειώσεων εκπομπών, η Κύπρος χρησιμοποιεί επί του 

παρόντος εκτίμηση του 2005 ύψους 3,95 εκατ. τόνων για τις εκπομπές βάσει του κανονισμού για τον 

επιμερισμό των προσπαθειών. Υπάρχει διαφορά με τα δεδομένα για 4,18 εκατ. τόνους για το έτος 

αναφοράς 2005 σύμφωνα με την απόφαση για τον επιμερισμό των προσπαθειών που δημοσίευσε η 

Επιτροπή (SWD(2018) 453 final, πίνακας 4). Αν χρησιμοποιούσε τα δεδομένα της απόφασης, η απόκλιση 

θα ήταν ελαφρώς μικρότερη. Οι διαφορές που θα φανούν στην εκτίμηση για το τελικό ΕΣΕΚ μπορεί να 

προκύψουν λόγω των πρόσφατων επικαιροποιήσεων στον κατάλογο απογραφής εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου. 
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Περιγράφονται ειδικά μέτρα για την προσαρμογή των δασών που συνδέονται με το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Κύπρου.  

Αναφέρονται η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή του 2017 και η επικαιροποίησή τους του Δεκεμβρίου του 2018, και περιγράφονται ο 

συντονισμός, οι αρμοδιότητες και η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρόλα αυτά, δεν 

περιγράφονται οι στόχοι της Κύπρου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

Η συνεισφορά στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τον στόχο της ΕΕ για το 2030 

βασίζεται στην προβολή με βάση τα υφιστάμενα μέτρα (WEM), δεν έχει όμως οριστεί σαφώς 

στο προσχέδιο ως εθνική συνεισφορά στον στόχο της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά την ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές. Το μερίδιο του 19 % είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μερίδιο του 

23 % το 2030 που προκύπτει από τον τύπο που περιέχεται στο παράρτημα II του κανονισμού για 

τη διακυβέρνηση.
8
 Η ενδεικτική πορεία για την περίοδο 2021-2030 προς επίτευξη της 

συνεισφοράς του 19 %, η οποία παρέχεται μόνο στο πλαίσιο της αναλυτικής βάσης, δεν 

επιτυγχάνει τα σημεία αναφοράς του 43 % έως το 2025 και του 65 % έως το 2027. 

Για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, το σενάριο WEM προβλέπει μερίδιο 26 % στην 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές το 2030, με κύρια τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές αυτή της παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Η Κύπρος εξετάζει την 

εγκατάσταση μπαταριών ιόντων λιθίου 72MW, οι οποίες αναμένεται να εξασφαλίσουν 

μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία και να βελτιώσουν την ενσωμάτωση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Παρόλα αυτά, η αναμενόμενη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2030 θα μπορούσε να διακινδυνευτεί από περαιτέρω 

καθυστερήσεις στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες 

εξακολουθούν να εμποδίζουν τη διείσδυση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το προσχέδιο περιλαμβάνει τα υφιστάμενα μέτρα της καταμέτρησης 

καθαρής ενέργειας, της τιμολόγησης καθαρής ενέργειας, της ιδιοκατανάλωσης, των ενεργειακών 

κοινοτήτων και των προγραμμάτων στήριξης για ηλεκτροπαραγωγή από εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρόλα αυτά, δεν παρέχει λεπτομέρειες για το αν αυτά τα 

προγράμματα θα ανανεωθούν ή θα αντικατασταθούν. Αυτή η πληροφορία αναφέρεται μόνο για 

τα προγράμματα καταμέτρησης και τιμολόγησης καθαρής ενέργειας, τα οποία θα μπορούσαν να 

ενσωματωθούν στο πρόγραμμα ιδιοκατανάλωσης. 

Για τη θέρμανση και την ψύξη, το σενάριο WEM προβλέπει μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές 29 % το 2030. Το προσχέδιο δεν δείχνει με ποιον τρόπου προτίθεται η 

Κύπρος να αυξήσει την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στη θέρμανση και την ψύξη κατά το 

ενδεικτικό ποσοστό του 1,3 % ως ετήσιο μέσο όρο που υπολογίζεται για τις περιόδους 2021-

2025 και 2026-2030. Δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον ρόλο της απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης. Περιλαμβάνεται μόνο ένα υφιστάμενο μέτρο για τη χρήση νερού από 

ηλιακό θερμαντήρα σε νοικοκυριά, με περιορισμένες πληροφορίες για το αν αυτό το μέτρο θα 

ανανεωθεί, θα αντικατασταθεί ή θα συμπληρωθεί για να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης του 

μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη θέρμανση και την ψύξη.  

Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών προβλέπεται να 

είναι 7 % το 2030, σε σύγκριση με το στόχο του 10 % το 2020. Για το μερίδιο στις μεταφορές το 

                                                
8
 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το 

Κλίμα. 
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2030, η Κύπρος προβλέπει ότι τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς θα είναι ο κύριος παράγοντας που 

θα συμβάλει στην εκπλήρωση αυτού του στόχου. Παρόλα αυτά, η Κύπρος δεν περιλαμβάνει τον 

υπολογισμό του στόχου για τις μεταφορές όπως απαιτείται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας
9
, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές όλων των επιλέξιμων καυσίμων, καθώς 

επίσης και τα όρια των συμβατικών καυσίμων που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και 

ζωοτροφών, τους εφαρμοστέους πολλαπλασιαστές και τον επιμέρους στόχο για τα προηγμένα 

βιοκαύσιμα, και αν αυτό θα εφαρμοστεί ως υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων.  

Διάσταση ενεργειακής απόδοσης  

Η προτεινόμενη εθνική συνεισφορά στον στόχο ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ, η οποία 

παρέχεται με τη μορφή προβολής, αντιστοιχεί σε μέγιστη κατανάλωση τελικής ενέργειας 

2,2 εκατ. ΤΙΠ και σε κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 2,6 εκατ. ΤΙΠ το 2030. Αυτά τα 

επίπεδα θα έδιναν στην Κύπρο τη δυνατότητα να αυξήσει την κατανάλωση πρωτογενούς και 

τελικής ενέργειας κατά 3,1 % και 18,8 % αντίστοιχα σε σχέση με τα επίπεδα του 2017 ή κατά 

16,6 % και 15,2 % αντίστοιχα σε σχέση με τους στόχους της Κύπρου για το 2020. Γενικά, η 

συνεισφορά της Κύπρου δεν είναι φιλόδοξη, δεδομένης της ανάγκης αύξησης των προσπαθειών 

συλλογικής επίτευξης των ενωσιακών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2030.  

Ταυτόχρονα, η στόχευση σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένων της γεωργίας, της 

βιομηχανίας, των υπηρεσιών, των νοικοκυριών και του δημόσιου τομέα, γίνεται με τις 

υφιστάμενες ή τις προτεινόμενες πολιτικές και τα μέτρα. Για την περίοδο 2021-2030, το 

προσχέδιο ΕΣΕΚ αναφέρει ότι το κανονιστικό πλαίσιο θα προσαρμοστεί περαιτέρω για να 

θεσπίσει ένα ασφαλές, συνεκτικό και προσανατολισμένο στην αγορά πλαίσιο για παρεμβάσεις 

στην ενεργειακή απόδοση, στοχεύοντας κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα και, σε μικρότερο 

βαθμό, στον τομέα των μεταφορών. Εξηγείται ότι ο τομέας των μεταφορών αντιμετωπίζει 

σοβαρούς περιορισμούς στις υποδομές και αναμένεται να έχει μέτριες επιδόσεις ως προς τις 

βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030. Σύμφωνα με το προσχέδιο ΕΣΕΚ, 

αναμένεται ότι έως το 2030 η χρήση ιδιωτικών οχημάτων θα μειωθεί κατά 30 %, ενώ η χρήση 

των δημόσιων συγκοινωνιών θα αυξηθεί κατά 20 % και το περπάτημα και η ποδηλασία κατά 

10 %. Την περίοδο 2021-2030 θα παρασχεθούν μέτρα στήριξης, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειες.  

Το προσχέδιο θα πρέπει να περιέχει περιγραφή των υφιστάμενων και προγραμματισμένων 

μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές (π.χ. παροχή κινήτρων για 

πολυτροπικότητα και αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, έξυπνα συστήματα 

μεταφορών, ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση).  Θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί η 

δυνατότητα δημιουργίας σιδηροδρομικού συστήματος που θα συνδέει τις κύριες αστικές 

περιοχές ή η δυνατότητα ανάπτυξης τροχιοδρομικού συστήματος στη Λευκωσία, την κύρια 

αστική περιοχή. Η μετάβαση από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο αναφέρεται ως τρόπος 

αντιμετώπισης του ζητήματος της ενεργειακής απόδοσης στον ενεργειακό εφοδιασμό. Θα δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση στην τυποποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενέργειας, στις επιδόσεις 

αυτών των υπηρεσιών και στις σχετικές συμβάσεις και τη λειτουργία στον δημόσιο τομέα.  

Γενικά, οι πολιτικές και τα μέτρα για την περίοδο 2021-2030 δεν έχουν ακόμα οριστεί πλήρως, 

αντίθετα, περιλαμβάνουν σημεία μεγάλης αβεβαιότητας, ενώ το προσχέδιο περιγράφει αδρά τους 

κύριους τομείς δράσης. Υπάρχουν ορισμένες ασυνέπειες στον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται 

τα μέτρα σε όλο το προσχέδιο. Από την άλλη πλευρά, το προαιρετικό υπόδειγμα συμπληρώθηκε 

με πάνω από 60 μέτρα, από τα οποία σχεδόν τα μισά είναι καινούρια, δηλαδή εγκρίθηκαν 

                                                
9
 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 

για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
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πρόσφατα, έχουν προγραμματιστεί ή είναι προσωρινά. Δεδομένου ότι είναι περιορισμένες οι 

πληροφορίες σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις αυτών των μέτρων και οι σαφείς ενδείξεις 

σχετικά με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί κατά πόσον το 

πλαίσιο πολιτικής για την περίοδο 2021-2030 θα είναι επαρκές για την επίτευξη της συνεισφοράς 

στην ενεργειακή απόδοση.  

Η Κύπρος έχει συμπεριλάβει ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα 

μέτρα για τα κτίρια που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης 

εθνικής στρατηγικής ανακαίνισης. Η οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε 

κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στον 

στόχο της ενεργειακής απόδοσης. Το προσχέδιο θα ήταν χρήσιμο να περιλαμβάνει περιγραφή 

ρεαλιστικών και φιλόδοξων πολιτικών και μέτρων για τη στήριξη της εφαρμογής μιας 

συνεκτικής και μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης, καθώς και συγκεκριμένα ορόσημα, 

μετρήσιμους δείκτες προόδου και εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και 

ευρύτερων ωφελειών. 

Επίσης, το τελικό σχέδιο θα μπορούσε να εξετάζει το πρόβλημα της λειψυδρίας, ειδικότερα όσον 

αφορά την κατανάλωση ενέργειας από τις τέσσερις (οσονούπω 5) υφιστάμενες μονάδες 

αφαλάτωσης. 

Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας  

Βασικοί στόχοι που αναφέρονται στην ενεργειακή ασφάλεια είναι η εισαγωγή του φυσικού 

αερίου με εισαγωγές ΥΦΑ, η ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας, η ανάπτυξη των εγχώριων αποθεμάτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και φυσικού 

αερίου, καθώς επίσης και η διασύνδεση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου. Το 

προσχέδιο περιέχει τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα που θα πρέπει 

να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, για παράδειγμα, μέσω αλλαγών στο 

κανονιστικό πλαίσιο, δίνοντας τη δυνατότητα για υπηρεσίες δικτύου με απόκριση ζήτησης ή 

μέσω της ανακοίνωσης δημοπρασίας για υποδομή εισαγωγής ΥΦΑ. Λόγω της υψηλής 

εξάρτησης της Κύπρου από εισαγόμενα πετρελαϊκά προϊόντα, που αυτή τη στιγμή καλύπτουν 

πάνω από το 90 % της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας, η διαφοροποίηση των 

πηγών ενέργειας θα ήταν μια θετική εξέλιξη. Παρόλα αυτά, το τελικό σχέδιο θα μπορούσε να 

παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών εκτιμήσεων σχετικά με 

την εξάρτηση από τις εισαγωγές, περιγραφών των εναπομενόντων φραγμών και αναλυτικών 

ορόσημων που συνδέουν τους στόχους με τις προγραμματισμένες πολιτικές και τα μέτρα. Θα 

ήταν θετικό να περιληφθούν στο τελικό σχέδιο σαφείς συνδέσεις με τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, σχετικά με τα ελάχιστα αποθέματα πετρελαίου, την 

ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων και, με βάση τα σχέδια της Κύπρου για εισαγωγή φυσικού 

αερίου, την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Τα υφιστάμενα σχέδια προληπτικής 

δράσης και έκτακτης ανάγκης σχετικά με τα αποθέματα πετρελαίου και σχετικά με την 

κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να περιγραφούν με περισσότερες λεπτομέρειες στο τελικό σχέδιο.  

Διάσταση εσωτερικής αγοράς ενέργειας  

Η Κύπρος δεν έχει υποβάλει αριθμητικό δείκτη βαθμού διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής 

ενέργειας, αλλά το προσχέδιο αναφέρεται επαρκώς στο προγραμματισμένο έργο κοινού 

ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) EuroAsia Interconnector (ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός), με στόχο 

τον τερματισμό της απομόνωσης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Η Κύπρος 

παραμένει το μόνο κράτος μέλος με απομονωμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και η στήριξη 

της οικονομικά αποδοτικής διασύνδεσης είναι θετικό στοιχείο, μεταξύ άλλων, για τα πιθανώς 
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σημαντικά οφέλη στις διαστάσεις της εσωτερικής αγοράς, της απαλλαγής από τις ανθρακούχες 

εκπομπές και της ενεργειακής ασφάλειας. 

Η Κύπρος σημειώνει πρόοδο στη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και 

στην εισαγωγή φυσικού αερίου στο ενεργειακό της μείγμα. Και στις δύο διαδικασίες, παρόλα 

αυτά, σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις τα τελευταία χρόνια και ενδεχόμενες περαιτέρω 

καθυστερήσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη αρκετών από τους στόχους και 

τα μέτρα που παρουσιάζονται στο προσχέδιο. Για παράδειγμα, η δημιουργία προθεσμιακής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αγοράς επόμενης ημέρας, ενδοημερήσιας αγοράς και αγοράς 

εξισορρόπησης θα αποτελεί προϋπόθεση για την απόκριση ζήτησης, την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και τη συγκέντρωση σε αυτές τις αγορές. Ενώ είναι θετικό το γεγονός ότι το 

προσχέδιο αναφέρει την ολοκλήρωση και την έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του νέου του 

μοντέλου αγοράς ως υφιστάμενο μέτρο, μια πιο αναλυτική επεξήγηση της ισχύουσας 

κατάστασης, των εναπομενόντων εμποδίων και των αναλυτικών χρονοδιαγραμμάτων για τη 

δημιουργία αυτών των αγορών θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση της επενδυτικής 

ασφάλειας. Ομοίως, θα μπορούσαν να είχαν παρασχεθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 

τον σχεδιασμό της μελλοντικής αγοράς φυσικού αερίου και τα σχετικά κανονιστικά μέτρα.  

Η εισαγωγή ενός μοντέλου «net pool» (Μοντέλου Κοινοπραξίας Ισχύος με παράλληλη 

λειτουργία Διμερών Συμβολαίων), σύμφωνα με το μοντέλο στόχο της ΕΕ αποτελεί μέτρο 

πολιτικής το οποίο θα εκσυγχρονίσει και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της κρατικής αρχής 

ηλεκτρισμού (ΑΗΚ) ανοίγει την αγορά και σχεδιάζεται η εισαγωγή ρυθμιζόμενης τιμής για τη 

διμερή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ στους προμηθευτές. Ο καθορισμός αυτής 

της τιμής θα πρέπει να τηρεί τις αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις και να ανοίγει τον δρόμο για 

την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Δεδομένου του μικρού μεγέθους και της τρέχουσας 

απομόνωσης του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η ευελιξία θα παίξει ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στην Κύπρο τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να έχει αποτυπωθεί 

καλύτερα στο προσχέδιο με περιγραφή συγκεκριμένων στόχων, πολιτικών και μέτρων σχετικών 

με πτυχές όπως οι ενδείξεις τιμών σε πραγματικό χρόνο, η χωρίς διακρίσεις συμμετοχή πηγών 

ευελιξίας από την πλευρά της ζήτησης και η αυξημένη ανταγωνιστικότητα της αγοράς. Το τελικό 

σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ποσοτική επισκόπηση της εξέλιξης των διαφόρων πηγών 

ευελιξίας, καθώς και πιο αναλυτική περιγραφή των εργαλείων που στηρίζουν την εφαρμογή 

τους, περιλαμβανομένων των πρακτικών λεπτομερειών για την άρση των φραγμών για τη 

συμμετοχή φορέων συγκέντρωσης. Το θετικό είναι ότι το προσχέδιο περιγράφει τα έργα 

εκσυγχρονισμού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να είναι θεμελιώδους σημασίας 

από αυτή την άποψη, όπως, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης και η 

εγκατάστασης έξυπνων δικτύων για τον έλεγχο της αυτοματοποίησης και τη λήψη και διαχείριση 

δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επενδύσεις στις υποδομές, ιδίως 

σχετικά με τον αναλυτικό προγραμματισμό και τα βασικά ορόσημα, θα έδιναν πρόσθετη αξία. 

Η προγραμματισμένη εισαγωγή ανεξάρτητου εργαλείου σύγκρισης, η έναρξη ενεργειακών 

κοινοτήτων και η πρόβλεψη για αλλαγή προμηθευτή σε 24 ώρες εντός προκαταρκτικού 

χρονοδιαγράμματος είναι θετικά μέτρα στον τομέα της λιανικής αγοράς. Η είσοδος στην αγορά 

και ο δυναμισμός θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν περαιτέρω με την προσθήκη ενός ειδικού, 

πιθανώς ποσοτικού στόχου για τη βελτίωση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά.  

Δεν αναφέρονται σχέδια για εθνικό ενδεικτικό στόχο μείωσης της ενεργειακής φτώχειας, που 

εκτιμάται από την Κύπρο στο 3,1 % του συνολικού πληθυσμού. Αναφέρονται τα υφιστάμενα 

μέτρα που αντιμετωπίζουν την ενεργειακή φτώχεια και προστατεύουν τους ευάλωτους 
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καταναλωτές, τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις στην ενεργειακή 

απόδοση και σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, καθώς και ειδικό τιμολόγιο για την ηλεκτρική 

ενέργεια. Στο τελικό σχέδιο θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίον οι 

προτεινόμενες πολιτικές και τα μέτρα για όλες τις διαστάσεις αναμένεται να επηρεάσουν το 

επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας. 

Διάσταση έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας  

Είναι θετικό το ότι το προσχέδιο προβλέπει σημαντική αύξηση των ετήσιων δαπανών έρευνας 

και καινοτομίας στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος, από περίπου 5 εκατ. EUR αυτή τη 

στιγμή σε 15 εκατ. EUR από το 2020 έως το 2030. Ο σαφέστερος προσδιορισμός των στόχων 

έρευνας και καινοτομίας προς επίτευξη έως το 2030 θα μπορούσε να διασφαλίσει πιο 

αποτελεσματική διάθεση αυτών των πόρων. Οι εθνικοί στόχοι που σχετίζονται με την 

εγκατάσταση τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι ακόμα υπό ανάπτυξη και 

αναμένονται στο τελικό σχέδιο.  

Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, το προσχέδιο αναγνωρίζει ως βασική πρόκληση την 

αποσύνδεση της οικονομικής δραστηριότητας από τη χρήση ορυκτών καυσίμων με αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης καθώς και μεγιστοποίηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

αλλά δεν ορίζει συγκεκριμένους στόχους εκτός από τους γενικούς στόχους για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση. Στο προσχέδιο ΕΣΕΚ θα ήταν χρήσιμο να 

αναλύεται η τρέχουσα θέση του τομέα των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην 

παγκόσμια αγορά, για παράδειγμα, για την απαλλαγή των ενεργοβόρων και υψηλής έντασης 

άνθρακα βιομηχανικών κλάδων από τις ανθρακούχες εκπομπές, με έμφαση στους τομείς που 

παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πιθανές προκλήσεις. Σε αυτή τη βάση θα 

μπορούσαν να εξεταστούν μετρήσιμοι στόχοι για το μέλλον, σε συνδυασμό με πολιτικές και 

μέτρα για την επίτευξή τους, συνδεδεμένοι κατάλληλα με την επιχειρηματική και τη βιομηχανική 

πολιτική. 

Ενώ το προσχέδιο ΕΣΕΚ παρέχει σύντομη περιγραφή των προγραμματισμένων πολιτικών και 

μέτρων, οι στόχοι δεν είναι πάντα σαφείς και δεν φαίνεται να συνθέτουν μια συνεκτική 

στρατηγική έρευνας και καινοτομίας που θα στηρίξει την υλοποίηση του προσχεδίου ΕΣΕΚ της 

Κύπρου. Το προσχέδιο περιγράφει τις προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών 

τεχνολογιών (ΣΕΤ) και αναφέρει τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η Κύπρος, αλλά 

δεν παρέχει επεξηγηματικές λεπτομέρειες για τον ρόλο της Κύπρου ή συγκεκριμένα αριθμητικά 

στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίον θα ευθυγραμμιστεί η επιδίωξη στόχος του σχεδίου ΣΕΤ με 

τις εθνικές επιδιώξεις για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2021-2030. Επιπλέον, δεν 

παρέχονται πληροφορίες για συγκεκριμένες συνεισφορές στο σχέδιο ΣΕΤ. Όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση, όλα τα μέτρα που προσδιορίζονται στο προσχέδιο ΕΣΕΚ αφορούν την περίοδο 

2014-2020, αντανακλώντας την απουσία συγκεκριμένης, μακρόπνοης στρατηγικής για την 

έρευνα και την καινοτομία στο προσχέδιο. 

3. ΣΥΝΟΧΗ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

Είναι σαφές ότι η Κύπρος έχει κάνει εκτεταμένη χρήση μοντελοποίησης για την εκπόνηση του 

προσχεδίου και θα έπρεπε να μπορεί να υποβάλει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

αλληλεπιδράσεις των πολιτικών, περιλαμβανομένων ποσοτικών εκτιμήσεων. Επειδή λείπει η 

εκτίμηση επιπτώσεων του προσχεδίου ΕΣΕΚ, δεν μπορεί να αξιολογηθεί πλήρως η εσωτερική 

συνοχή των προτεινόμενων πολιτικών και μέτρων. Οι σύντομες περιγραφές των 

αλληλεπιδράσεων των πολιτικών και των μέτρων μεταξύ των διαφορετικών διαστάσεων δεν 

είναι ακόμα ολοκληρωμένες, ιδίως λόγω της απουσίας ανάλυσης πιθανών αρνητικών 
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επιπτώσεων. Οι πολιτικές και τα μέτρα τα οποία έχουν περιγραφεί με περισσότερες λεπτομέρειες 

χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από συνοχή. Σχετικά με την αρχή της προτεραιότητας στην 

ενεργειακή απόδοση, το προσχέδιο ΕΣΕΚ αναφέρει ότι τα μέτρα για την ενεργειακή απόδοση 

τέθηκαν σε προτεραιότητα στο σενάριο με βάση πρόσθετα μέτρα (WAM). Παρόλα αυτά, αυτό το 

σενάριο WAM δεν περιγράφεται με πολλές λεπτομέρειες στο προσχέδιο και δεν έχει 

συμπεριληφθεί στην αναλυτική βάση. Στο τελικό σχέδιο θα ήταν επίσης χρήσιμο να αναφερθεί ο 

τρόπος με τον οποίον θα ληφθεί υπόψη η Κοινή Γεωργική Πολιτική για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την αύξηση των απορροφήσεων. Η βιωσιμότητα της 

βιομάζας που χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας είναι επίσης μια ανησυχία η οποία θα 

μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω στο τελικό σχέδιο.  

Το ζήτημα της δίκαιης και ισότιμης μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία θα 

μπορούσε να ενσωματωθεί καλύτερα συνολικά, εξετάζοντας τις επιπτώσεις στην κοινωνία και 

στην απασχόληση σε σχέση με την πράσινη/κυκλική οικονομία, όπως οι μεταβολές στους 

τομείς/κλάδους (και τις σχετικές επιπτώσεις στις δεξιότητες/στην κατάρτιση), τις επιπτώσεις 

στην κατανομή και την ανακύκλωση των εσόδων. 

Το προσχέδιο έχει πολύ περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

πολιτικών για το κλίμα και άλλων σχετικών πολιτικών, όπως η κυκλική οικονομία ή η 

βιοποικιλότητα. Οι πρακτικές της κυκλικής οικονομίας περιγράφονται υπό την ενότητα 

«απόβλητα» προς συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ, χωρίς να αξιοποιούνται οι 

δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Δεν 

υπάρχουν σχεδόν καθόλου αναφορές σε συνέργειες και αντισταθμίσεις μεταξύ της πολιτικής για 

το κλίμα και της βιοποικιλότητας και στον ρόλο των υπηρεσιών οικοσυστήματος για μετριασμό 

και προσαρμογή. Η βιομάζα αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα, αλλά 

το σχέδιο δεν αξιολογεί την πιθανή βιώσιμη προσφορά της και τα όριά της. 

Στο τελικό σχέδιο, η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων με την πολιτική για την ποιότητα του αέρα 

και τις εκπομπές αερίων ρύπων του προσχεδίου θα μπορούσε να συμπληρωθεί με περισσότερα 

ποσοτικά στοιχεία.  

Το προσχέδιο περιέχει μερική αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών και δαπανών, των πηγών 

χρηματοδότησης και άλλων σχετικών πληροφοριών. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες είναι 

διασκορπισμένες σε διάφορα τμήματα του προσχεδίου και δεν είναι επαρκώς πλήρεις ώστε να 

είναι εφικτή η εις βάθος αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών. Το τελικό σχέδιο αναμένεται να 

περιλαμβάνει ολοκληρωμένο τμήμα το οποίο θα προσδιορίζει τις επενδυτικές ανάγκες συνολικά, 

επιμερισμένες ανά διάσταση και υποδιάσταση, σε συνδυασμό με σαφή περιγραφή της 

μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμησή τους. Ορισμένες επενδυτικές ανάγκες θα 

μπορούσαν να καλυφθούν μερικώς από ενωσιακούς πόρους, ιδίως τη χρηματοδότηση της 

πολιτικής συνοχής, συγκεκριμένα σύμφωνα με την επενδυτική καθοδήγηση για την περίοδο 

2021-2027 της έκθεσης χώρας του 2019 για την Κύπρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

καθώς και με κάθε άλλη σχετική νομοθεσία. 

Συνδέσεις με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

Ο προσδιορισμός των χρηματοδοτικών αναγκών και η εξασφάλιση της απαραίτητης 

χρηματοδότησης είναι ζητήματα που θα έχουν βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της 

Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα και εξετάζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2019. Βάσει 
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της έκθεσης χώρας του 2019 για την Κύπρο, που δημοσιεύτηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2019
10

, 

στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019 προς την Κύπρο οι οποίες 

εκδόθηκαν στις 5 Ιουνίου 2019
11

 τονίζεται η ανάγκη επένδυσης «στους τομείς των βιώσιμων 

μεταφορών, του περιβάλλοντος, ιδίως στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, στην 

ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Κατά τη σύνταξη της επισκόπησης 

των επενδυτικών της αναγκών και των σχετικών πηγών χρηματοδότησης για το τελικό σχέδιο, η 

Κύπρος πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις συστάσεις και τις συνδέσεις με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.  

Το προσχέδιο περιλαμβάνει περιγραφή των επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τους ευάλωτους καταναλωτές. Βάσει των ορισμών που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς, οι επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 

επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, προσδιορίστηκαν για την Κύπρο στην έκθεση της Επιτροπής 

για τις τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη
12

. Το τελικό σχέδιο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τις εθνικές πολιτικές, τα χρονοδιαγράμματα και τα μέτρα που έχουν 

προγραμματιστεί για να καταργηθούν σταδιακά οι επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας, ιδίως 

οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα. 

Το προσχέδιο ΕΣΕΚ δεν περιλαμβάνει καμία πληροφορία σχετικά με τις επιπτώσεις στον 

ενεργειακό εφοδιασμό που μπορούν να έχουν οι κίνδυνοι που οφείλονται στην κλιματική 

αλλαγή, όπως δασικές πυρκαγιές και καταιγίδες που καταστρέφουν τα αποθέματα βιομάζας και 

τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ή τυχόν αλλαγές στη διαθεσιμότητα της αιολικής ενέργειας, 

παρά το γεγονός ότι το εθνικό σχέδιο της Κύπρου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

ορίζει μέτρα για τον τομέα της ενέργειας. Επίσης, απουσιάζουν πληροφορίες για τα οφέλη της 

προσαρμογής στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, όπως, για παράδειγμα, στον τομέα της 

θερμικής διαχείρισης των κτιρίων. 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

Για ορισμένες διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, υπάρχει ήδη συνεργασία Κύπρου και 

Ελλάδας, καθώς και συνεργασία με άλλα κράτη μέλη στην ευρύτερη περιοχή. Το τελικό ΕΣΕΚ 

θα μπορούσε να παρέχει μια πιο αναλυτική, μακρόπνοη προοπτική περιφερειακής συνεργασίας 

μεταξύ όλων των διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης. 

Η Κύπρος προτίθεται να συνεχίσει την περιφερειακή της συνεργασία στη διάσταση της 

εσωτερικής αγοράς, τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το φυσικό αέριο, κάτι το οποίο 

είναι θετικό. Για την ηλεκτρική ενέργεια, το προσχέδιο ΕΣΕΚ αναφέρει το έργο EuroAsia 

Interconnector (ΕΚΕ) ως πρόσθετο μέτρο, το οποίο αναμένεται ότι θα συνδέει την Κύπρο με τα 

δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας και του Ισραήλ. Ο τερματισμός της απομόνωσης του 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πρόσθετη, 

αμοιβαία επωφελή περιφερειακή συνεργασία σε τομείς, όπως η επάρκεια ηλεκτροπαραγωγής και 

η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, και μπορεί ενδεχομένως να αποφέρει σημαντικά οφέλη στις 

διαστάσεις της εσωτερικής αγοράς, της ενεργειακής ασφάλειας και της απαλλαγής από τις 

ανθρακούχες εκπομπές. Ως προς το φυσικό αέριο, η Κύπρος συνεργάζεται με την Ελλάδα, την 

                                                
10

 SWD(2019) 1012 final. 
11

 COM(2019) 513 final. 
12

 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το έγγραφο Έκθεση της Επιτροπής 

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

την Επιτροπή των Περιφερειών - Οι τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη, COM(2019) 1. 
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Ιταλία και το Ισραήλ για το έργο EastMed Pipeline (Αγωγός Ανατολικής Μεσογείου), το οποίο 

αναμένεται να συμβάλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Κύπρο και την 

ΕΕ. Για τις διαστάσεις της έρευνας, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής 

απόδοσης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, το προσχέδιο αναφέρει τα εν 

εξελίξει διαπεριφερειακά προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, αλλά προς το παρόν δεν περιλαμβάνει μια πιο μακρόπνοη 

προοπτική.  

Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος σχετίζονται με τα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά της ως νησιωτικής χώρας που βρίσκεται σχετικά μακριά από όλα τα άλλα κράτη 

μέλη της ΕΕ. Τον Μάιο του 2017 δρομολογήθηκε η πρωτοβουλία «Καθαρή ενέργεια για τα 

νησιά της ΕΕ», με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια βοηθώντας τα 

νησιά να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις εισαγωγές ενέργειας και αξιοποιώντας τις τοπικά 

διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πρωτοβουλία λειτουργεί επίσης ως φόρουμ 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και στοχεύει να προωθήσει σύγχρονα και καινοτόμα 

ενεργειακά συστήματα και να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα νησιά. Παρότι η 

Κύπρος έχει υπογράψει την πολιτική διακήρυξη γι’ αυτή την πρωτοβουλία, δεν την έχει 

αναφέρει στο προσχέδιο ΕΣΕΚ. Η Κύπρος θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να τη 

συμπεριλάβει στο τελικό της σχέδιο και να ενισχύσει τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και 

νησιωτικές περιφέρειες που έχουν παρόμοιες προκλήσεις και ευκαιρίες. Αυτό θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει ανταλλαγές και συνεργασία σε τομείς όπως οι διασυνδέσεις, οι καθαρές 

μεταφορές, η ενσωμάτωση συστημάτων τοπικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

συγκεκριμένες ευκαιρίες απόκρισης ζήτησης, για παράδειγμα, από μονάδες αφαλάτωσης ή 

ψυκτικά φορτία, και η οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.  

5. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ  

Παρεχόμενες πληροφορίες  

Το προσχέδιο ΕΣΕΚ της Κύπρου βασίζεται στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του 

κανονισμού για τη διακυβέρνηση
13

. Εντούτοις, αρκετά στοιχεία δεν έχουν υποβληθεί καθόλου ή 

έχουν υποβληθεί μόνο μερικώς και ορισμένα τμήματα περιέχουν πληροφορίες που θα 

μπορούσαν να είχαν παρουσιαστεί καλύτερα σε άλλα μέρη του τελικού σχεδίου. Το τμήμα 5 του 

παραρτήματος I δεν περιλαμβάνεται. Η χρήση προαιρετικών υποδειγμάτων
14

 για την αναφορά 

παραμέτρων ποσοτικών προβολών και αποτελεσμάτων, αλλά και πολιτικών και μέτρων, 

αποτελεί θετικό στοιχείο. Ενώ παρουσιάζονται πάνω από 100 πολιτικές και μέτρα και αρκετά 

από αυτά περιγράφονται ικανοποιητικά, το επίπεδο λεπτομέρειας ποικίλλει μεταξύ των 

διαστάσεων και η σύνδεση με την αναλυτική βάση του προσχεδίου δεν είναι πάντα σαφής.  

Η διάσταση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του προσχεδίου ΕΣΕΚ της Κύπρου 

είναι μερικώς πλήρης. Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το προσχέδιο δεν 

περιλαμβάνει εκτίμηση της αναμενόμενης πορείας ετήσιας μείωσης των εκπομπών για την 

                                                
13

 Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της 

Δράσης για το Κλίμα. 
14

 Προαιρετικό υπόδειγμα για πολιτικές και μέτρα, προαιρετικό υπόδειγμα για την αναφορά των 

χρησιμοποιηθέντων παραμέτρων και μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι μέρος 2 του 

κανονισμού για τη διακυβέρνηση. 
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περίοδο 2021-2030 δυνάμει του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών
15

 και δεν 

αναφέρει αν η Κύπρος προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες δυνατότητες ευελιξίας.  

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίον η Κύπρος θα εκπληρώσει τη δέσμευση 

μη επιβάρυνσης του τομέα LULUCF , ούτε για το κατά πόσον προτίθεται να χρησιμοποιήσει 

οποιαδήποτε διαθέσιμη δυνατότητα ευελιξίας, σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής καταγραφής 

που προβλέπονται στον κανονισμό LULUCF
16

. Επιπλέον, το προσχέδιο δεν αναφέρει τους 

στόχους προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά το εθνικό σχέδιο 

λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων, περιλαμβανομένου του εθνικού επιπέδου αναφοράς 

δασικών εκτάσεων, το οποίο υπέβαλε η Κύπρος όπως προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 3 του 

κανονισμού LULUCF, η Επιτροπή διατύπωσε ουσιώδεις τεχνικές συστάσεις με τις οποίες 

ζητείται η ανάληψη δράσης για σειρά θεμάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο έγγραφο 

SWD(2019) 213. 

Ως προς την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η ενδεικτική πορεία για τα σημεία αναφοράς το 

2022, το 2025 και το 2027 δεν αναφέρθηκε ρητά στο προσχέδιο, αλλά παρασχέθηκε στο πλαίσιο 

της αναλυτικής βάσης. Οι εκτιμώμενες πορείες ανά τεχνολογία ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές παρέχονται σε απόλυτες τιμές για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ για την 

θέρμανση και την ψύξη περιλαμβάνονται μόνο μερίδια και δεν παρέχονται πορείες ανά 

τεχνολογία για τον τομέα των μεταφορών. Λείπουν πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμώμενες 

πορείες για την προσφορά βιομάζας (διάκριση μεταξύ εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών) και 

τη ζήτηση βιομάζας (κατανεμημένη κατά θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορές) και τις 

πορείες για τη δασική βιομάζα, καθώς και σχετικά με την εκτίμηση της πηγής της και των 

επιπτώσεων στην καταβόθρα LULUCF. Η προγραμματισμένη δυναμικότητα περιγράφεται αλλά 

δεν διαιρείται κατά νέα δυναμικότητα και ανανέωση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από 

ανανεώσιμες πηγές. Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα 

είναι ως επί το πλείστον γενικές, ενώ λείπουν πολλά στοιχεία του τμήματος 3.1.2 του 

παραρτήματος I του κανονισμού για τη διακυβέρνηση
17

. Το προσχέδιο δεν περιλαμβάνει 

πληροφορίες για τις επενδύσεις που χρειάζονται έως το 2030.  

Επίσης, ως προς την ενεργειακή απόδοση, η εθνική συνεισφορά δεν αναφέρεται ρητά ως τέτοια 

στο προσχέδιο, αλλά αναφέρεται με τη μορφή προβολής. Λείπουν ορισμένα πρόσθετα βασικά 

στοιχεία, ιδίως αυτά που σχετίζονται με κτίρια, που πρέπει να συμπεριληφθούν στο τμήμα 2.2.ii 

του παραρτήματος I του κανονισμού για τη διακυβέρνηση
18

. Υποβλήθηκε μια πρώτη εκτίμηση 

της σωρευτικής επιδίωξης για την περίοδο 2021-2030 για το άρθρο 7 της οδηγίας για την 

ενεργειακή απόδοση
19

, αλλά χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Δεν περιλαμβάνονται 

συγκεκριμένες τιμές σχετικά με τα επίπεδα βέλτιστου κόστους των απαιτήσεων ελάχιστης 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

Όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, πέραν των σχεδίων της Κύπρου για τον καθορισμό 

στρατηγικών αποθεμάτων, οι παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τη μελλοντική επάρκεια 

                                                
15

 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030. 
16

 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από 

δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας. 
17

 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το 

Κλίμα. 
18

 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το 

Κλίμα. 
19

 Άρθρο 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/2002.  
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ηλεκτροπαραγωγής είναι περιορισμένες. Οι συνδέσεις με την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, 

περιλαμβανομένης της ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας, δεν περιγράφονται επαρκώς. 

Όσον αφορά τη διάσταση της εσωτερικής αγοράς, το προσχέδιο αναφέρεται στο ΕΚΕ που 

στοχεύει στη διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ. Επιπλέον, το 

προσχέδιο ΕΣΕΚ περιέχει μόνο περιορισμένες πληροφορίες για τα σχέδια της Κύπρου να 

δημιουργήσει προθεσμιακές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, αγορές επόμενης ημέρας, 

ενδοημερήσιες αγορές και αγορές εξισορρόπησης, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την 

απόκριση ζήτησης, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τη συγκέντρωση σε αυτές τις 

αγορές. Το προσχέδιο δεν εξετάζει επαρκώς μέτρα σχετικά με το φυσικό αέριο, δεδομένων των 

σχεδίων της Κύπρου για εισαγωγή φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα έως τα τέλη του 2020.  

Όσον αφορά τη διάσταση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, το 

προσχέδιο προβλέπει επιδίωξη χρηματοδότησης, αλλά δεν προσδιορίζει τους στόχους που πρέπει 

να επιτευχθούν έως το 2030. Δεν περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των 

τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.  

Αρτιότητα του προσχεδίου του εθνικού σχεδίου της Κύπρου για την ενέργεια και το 

κλίμα  

Το προσχέδιο της Κύπρου περιέχει ορισμένα από τα απαιτούμενα στοιχεία της αναλυτικής 

βάσης. Περιλαμβάνει ένα σενάριο με βάση τα υφιστάμενα μέτρα (WEM) η αναφορά του οποίου 

γίνεται με χρήση του προαιρετικού υποδείγματος. Το προσχέδιο περιέχει επίσης στοιχεία ενός 

σεναρίου με βάση πρόσθετα μέτρα (WAM). 
 

Η προβολή WEM εστιάζει στις διαστάσεις της ενεργειακής απόδοσης και της απαλλαγής από τις 

ανθρακούχες εκπομπές. Θα ήταν χρήσιμο να υποβληθούν πρόσθετες πληροφορίες για τις 

παρακάτω μεταβλητές: i) τη διαφοροποίηση των τομεακών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά 

αέριο της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC), ii) τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου από τη διεθνή αεροπορία, iii) τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις καταβόθρες 

από τον τομέα LULUCF, iv) τους ατμοσφαιρικούς ρύπους πλην των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, v) τις επενδυτικές ανάγκες σχετικά με τον τομέα της ενέργειας (απόλυτες τιμές και 

ως ποσοστό του ΑΕΠ). Το προσχέδιο παρουσιάζει στοιχεία ενός σεναρίου WAM για την 

ενεργειακή απόδοση. Θα ήταν χρήσιμο να υποβληθούν περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο 

αυτού του σεναρίου και τη σχέση του με το σενάριο WEM. 

Οι προβολές βάσει μοντέλου παρουσιάζονται με διαφάνεια: υποβλήθηκαν βασικές παράμετροι 

με εξαίρεση τον αριθμό των νοικοκυριών, ο οποίος θα πρέπει να περιληφθεί στο τελικό σχέδιο. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχονται οι πηγές των παραμέτρων και των παραδοχών. 

Αναφέρθηκαν τα βασικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν, ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει 

τεκμηριωθεί λεπτομερώς η προσέγγιση μοντελοποίησης.  

Από τις βασικές παραμέτρους των μοντέλων, ο πληθυσμός και η κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τα στοιχεία της EUROSTAT για το έτος αναφοράς 

2016. Δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 

έτος αναφοράς των προβολών. Τα στοιχεία του ΑΕΠ για το έτος 2017 στο προσχέδιο είναι 

σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT. Το προσχέδιο βασίζεται στις συνιστώμενες από την 

Επιτροπή παραδοχές για τις τιμές των ανθρακούχων εκπομπών του ΣΕΔΕ της ΕΕ και στις δικές 

του παραδοχές για τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. 

Η εκτίμηση επιπτώσεων των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων εξαγγέλλεται ότι θα 

περιληφθεί στο τελικό σχέδιο. Η εκτίμηση στο τελικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει, 
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κατ’ ελάχιστον, εκτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων και, στον βαθμό που είναι εφικτό, 

εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία, στο περιβάλλον, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, 

στις δεξιότητες και στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της δίκαιης μετάβασης. 
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