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Εισαγωγή  
Στη σημερινή εποχή που ζούμε η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει ακόμα και 
την τελευταία οικογένεια στην Κύπρο. Για έναν βιοπαλαιστή είναι ακόμα 
χειρότερα τα πράγματα. Με αυτή μας την εργασία θέλουμε να βοηθήσουμε 
τον κ. Πανίκκο ο οποίος έχει μία κτηνοτροφική μονάδα όπου σπαταλά αρκετά 
χρήματα σε ενέργεια. Σκοπός μας ήταν να τον βοηθήσουμε να βρει τρόπους 
με τους οποίους θα μείωνε το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στο ελάχιστο 
έτσι ώστε με τα χρήματα που θα εξοικονομήσει να μπορέσει να επενδύσει στη 
μονάδα του σε σημαντικότερους και ποιοτικότερους  τομείς. Κύριο μας μέλημα 
ήταν να προτείνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εννοείται 
φυσικά, πως βοηθώντας τον κ. Πανίκκο βοηθούμε ταυτοχρόνως όλους τους 
κτηνοτρόφους που έχουν παρόμοια προβλήματα. Στόχος μας δεν ήταν 
μόνο να βοηθήσουμε έναν απλό κτηνοτρόφο αλλά να αρχίσουμε από 
έναν απλό κτηνοτρόφο! Έτσι θελήσαμε να δώσουμε το έναυσμα για την 
καλυτέρευση της οικονομίας του τόπου αλλά και για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Αφού η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι το 
μέλλον, είναι πολύ πιο οικονομικές από τις μη ανανεώσιμες πηγές και πιο 
φιλικές προς το περιβάλλον.  Σαν μαθητές λοιπόν και ως νέα γενιά θέλουμε 
να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε δίνοντας καινοτόμες και 
αποτελεσματικές λύσεις στα διάφορα προβλήματα που μαστίζουν τη σημερινή 
μας κοινωνία. Έχοντας πρωταρχικό μας μέλημα την μείωση των οικονομικών 
εξόδων στους ενεργειακούς τομείς προσπαθήσαμε μέσα από διάφορες λύσεις 
να τα καταφέρουμε. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε σε μια εποχή, όπως την 
σημερινή, που η οικονομική κρίση μας παίρνει όλο και πιο κάτω, δεν μπορείς 
να αφήσεις ούτε και ένα σεντ να σου πάει χαμένο. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος 
που επιλέξαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και μπορούμε να πούμε πως 
υλοποιήσαμε τους στόχους μας όσο πιο σύντομα γινόταν. 
 
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι:  
Σκοπός της προτεινόμενης εργασίας ήταν να βρούμε εναλλακτικές πηγές 
ενέργειες για οικοδομικά υποστατικά που δεν τροφοδοτούνται από το δίκτυο 
της Αρχής Ηλεκτρισμού και μέσα από τις προτάσεις μας ασχοληθήκαμε πιο 
ενεργά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική και ενέργεια από 
βιοαέριο). Επίσης στόχος μας ήταν να δούμε αν οι κτηνοτρόφοι της Κύπρου 
έχουν ασχοληθεί με το θέμα και αν σκέφτονται να ασχοληθούν στο μέλλον 
μέσα από μια έρευνα που διεξήγαμε ανάμεσα σε κτηνοτρόφους της επαρχίας 
Λεμεσού.  Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ήταν που μας οδήγησαν στα 
δικά μας συμπεράσματα και στις δικές μας προτάσεις.  
Σημασία της προτεινόμενης εργασίας: Στη περίπτωση μας έχουμε 
ασχοληθεί με τα πραγματικά δεδομένα μιας φάρμας ενός κτηνοτρόφου και 
μέσα από την ολική ανάλυση που κάναμε μπορέσαμε να δούμε αν η 
εγκατάσταση των οποιοδήποτε συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
είναι οικονομικά βιώσιμη. Συγκεκριμένα έχουμε ασχοληθεί με προτάσεις για 



συστήματα ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας αλλά ειδικότερα ενέργειας 
από βιοαέριο αφού όπως παρατηρήσαμε σε επίσκεψη μας στην φάρμα 
παράγονται πέραν των δέκα τόνων τον μήνα κοπριά, την οποία  αναγκάζονται 
να την φορτώνουν και να την μεταφέρουν σε χωράφια μακριά από την φάρμα. 
Έτσι, στο τέλος είδαμε την πιο οικονομικά συμφέρουσα περίπτωση για την 
φάρμα του εν λόγω ιδιοκτήτη. Ολόκληρη η οικονομική αλλά και επιστημονική 
μελέτη παρουσιάζετε και μπορεί πλέον ο κάθε κτηνοτρόφος να έχει μια πρώτη 
εικόνα για την κατάσταση του και αν τον συμφέρει να προχωρά σε εφαρμογή 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 
Πρόλογος 
Η ομάδα μας ασχολήθηκε με το θέμα της ενέργειας. Συγκεκριμένα φέτος 
αποφασίσαμε να δούμε τι προβλήματα έχουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής 
Λεμεσού σε σχέση με την ενέργεια. Αρχικό θέμα της έρευνάς μας ήταν να 
δώσουμε κάποιες συμφέρουσες λύσεις στα ενεργειακά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει στη μονάδα του ο κ.Πανίκος.  Η ενέργεια είναι ένα μεγάλο 
κεφάλαιο στη ζωή του ανθρώπου, αφού για τα παιδικά παιχνίδια, τη 
λειτουργία των μηχανών, το μαγείρεμα τροφών, τη γραμμή παραγωγής στο 
εργοστάσιο κλπ, είναι απαραίτητη η κατανάλωσή της. Μιλώντας για ενέργεια 
αναφερόμαστε σε ένα φυσικό φαινόμενο προερχόμενο από τον ήλιο με το 
οποίο τροφοδοτείται σχεδόν όλος ο πλανήτης. Την ενέργεια , παρόλο που δεν 
είναι ορατή ,ούτε απτή ,δεν έχει βάρος και ούτε καταλαμβάνει χώρο, 
μπορούμε να την αντιληφθούμε από το αποτέλεσμα της, που ονομάζεται 
έργο. Καταλαβαίνουμε τον σημαντικό της ρόλο αν λάβουμε υπόψη το ότι από 
τα αρχαιότερα χρόνια είχε μια θέση στη ζωή του ανθρώπου αφού την 
χρησιμοποιούσαν για τις βασικές τους ανάγκες μέσω της φωτιάς καθώς και 
την μετακίνηση τους από τόπο σε τόπο με τη βοήθεια των ζώων. Από τότε 
μέχρι και σήμερα βλέπουμε μία μεγάλη εξέλιξη όσον αφορά την ενέργεια. Ο 
άνθρωπος σιγά- σιγά άρχισε να ανακαλύπτει νέες και διάφορες πηγές 
ενέργειας, όπως το πετρέλαιο, τον ηλεκτρισμό και την πυρηνική ενέργεια. Με 
αυτές τις ανακαλύψεις άλλαξε τον τρόπο ζωής του και διευκόλυνε την 
καθημερινότητά του.  Εμείς ασχοληθήκαμε με τρεις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικές για  τα 
δεδομένα της σημερινής κοινωνίας.    
 
Έναυσμα για αυτή μας την εργασία ήταν ένα τηλέφωνο από ένα κτηνοτρόφο 
στον συντονιστή καθηγητή μας ρωτώντας τον πως θα μπορούσε να 
απαλλαγή από τον βραχνά που έχει κάθε μήνα με την φάρμα του σε σχέση με 
το ενεργειακό του πρόβλημα. Ο καθηγητής μας αντί να του δώσει άμεση λύση 
του πρότεινε όπως γίνει μια έρευνα με τους μαθητές (η πρόταση του 
καθηγητή μας προς τον κτηνοτρόφο έγινε αφού συζητήσαμε όλοι μαζί το 
πρόβλημα και αποφασίσαμε να αποδεχτούμε και να εμπλακούμε ενεργά σε 
αυτήν την εργασία). Ο κτηνοτρόφος αποδέχτηκε την πρόταση του καθηγητή 
μας και έτσι η πρώτη μας δουλειά ήταν να πάμε στην φάρμα του κ. Πανίκκου 
για να μπορέσουμε να δούμε το ενεργειακό του πρόβλημα από κοντά έτσι 
ώστε να μπορέσουμε να εισηγηθούμε κάποιες λύσεις για το πρόβλημα του 
αφού μελετήσουμε την σχετική βιβλιογραφία. 
 
Στη συνέχεια μελετήσαμε τη σχετική βιβλιογραφία και τι επιλογές έχουμε για 
τη δική μας περίπτωση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέσα από αυτή τη 



βιβλιογραφική ανασκόπηση μας ασχοληθήκαμε με την ηλιακή ενέργεια την 
αιολική ενέργεια και την ενέργεια από βιομάζα που μας ήρθε σαν σκέψη μετά 
την επίσκεψη μας στη φάρμα του κ.Πανίκου και έτσι ασχοληθήκαμε 
βιβλιογραφικά με το θέμα. Επειδή όμως θέλαμε να δούμε και την κατάσταση 
στη Κύπρο επισκεφτήκαμε και μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από 
βιοαέριο στη Λευκωσία, έτσι ώστε να δούμε από κοντά πως παράγεται αυτή η 
ενέργεια και να συζητήσουμε με τον ιδιοκτήτη της κατά πόσο αυτό θα ήταν 
εφικτό σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες.  
Αφού ασχοληθήκαμε με όλα τα πιο πάνω αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την 
έρευνα μας ,πέραν από μια κτηνοτροφική μονάδα, βλέποντας έτσι κατά πόσο 
υπάρχει ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να προτείνουμε συνολικές λύσεις και 
όχι μόνο ατομικές λύσεις. Διενεργήσαμε έτσι μια τηλεφωνική έρευνα 
παίρνοντας τηλεφωνικές συνεντεύξεις και από άλλους κτηνοτρόφους για να 
δούμε γενικότερα την άποψη τους σχετικά με τα ενεργειακά προβλήματα της 
φάρμας τους και κατά πόσο ξοδεύουν αρκετά λεφτά στην ενέργεια και αν 
έχουν την πρόθεση να επενδύσουν σε κάτι που θα τους αποδώσει άμεσα σε 
σχέση με την ενέργεια. Παραθέσαμε τα αποτελέσματα από την τηλεφωνική 
μας έρευνα και καταλήξαμε στα δικά μας συμπεράσματα.  
Στο τέλος παραθέσαμε τα συμπεράσματα μας από την όλη διεξαγωγή αυτής 
της έρευνας και προσπαθήσαμε να δώσουμε τις δικές μας προτάσεις ,τις 
οποίες αναπαραστήσαμε μέσω μιας μακέτας, έτσι ώστε να είναι κατανοητές 
και απλές σε σχέση με ότι έχουμε κάνει. Να αναφέρουμε ότι στη μακέτα 
αναπαριστούμε την μάντρα με τις δικές μας προτάσεις ενσωματωμένες σε 
αυτή.  
 
   

1. Επίσκεψη σε κτηνοτροφική μονάδα στη περιοχή Πισσουρίου. 
Όπως είχαμε αναφέρει πιο πάνω έναυσμα στην έρευνα μας ήταν το τηλέφωνο 
του κ. Πανίκου Παναγιώτου, 
κτηνοτρόφου από το Πισσούρι. Η 
ομάδα μας επισκέφτηκε την 
κτηνοτροφική μονάδα του κ. 
Πανικού στην περιοχή του 
Πισσουρίου. Ο συγκεκριμένος 
κτηνοτρόφος λόγω του ότι 
αντιμετώπιζε αρκετά ενεργειακά-
οικονομικά προβλήματα μας 
κάλεσε για να τον βοηθήσουμε στο 
να βρει κάποιες συμφέρουσες 
λύσεις με τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Επισκεφτήκαμε 
την μάντρα του κ. Πανίκου τον 
Οκτώβριο του 2013. Στη συνέχεια 
παρατίθεται η συνέντευξη που 
πήραμε από τον κ. Πανίκκο με 
δικές μας μικρές παρεμβάσεις.  
 
Καλημερίσαμε τον κ. Πανίκκο και του είπαμε κάποια εισαγωγικά για την 
ομάδα μας. Κ. Πανίκκο θα θέλαμε να μας πείτε να καταγράψουμε όλες σας τις 
συσκευές που απαιτούν ενέργεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις 



με τις οποίες θα σπαταλείται λιγότερη ενέργεια άρα συνεπώς θα έχετε και 
λιγότερα έξοδα. 
κ. Πανίκκος: Ευχαρίστως να σας βοηθήσω. Άλλωστε ποιος δεν θα ήθελε να 
βοηθήσει απ’ την στιγμή που ξέρει πως θα επωφεληθεί οικονομικά; 
(Χαμογελώντας). Ενέργεια σπαταλώ στα ψυγεία για το γάλα, στη μηχανή 
αρμέγματος, στο μηχάνημα που έχω για τις τροφές…. 
 
Ερώτηση: Όλα αυτά ,όπως ξέρουμε, εξαρτώνται από μια γεννήτρια σωστά; 
(μας το είχε αναφέρει από πριν ο συντονιστής καθηγητής μας).  
κ. Πανίκκος: Ναι 
 
Ερώτηση: Πόση είναι η ισχύς της συγκεκριμένης γεννήτριας και πόσες ώρες 
δουλεύει την ημέρα; 
κ. Πανίκκος: Αυτή τη περίοδο ( φθινόπωρο-χειμώνα) δεν δουλεύει αρκετά 
αλλά το καλοκαίρι που κάνουμε την περισσότερη δουλειά, δουλεύει πάνω 
από 10 ώρες την ημέρα. Πολύ φορτίο, πολύ ρεύμα, θέλουν τα ψυγεία για το 
γάλα. Τώρα πόση είναι η ισχύς της γεννήτριας δεν μπορώ να ξέρω αλλά 
μπορούμε να την δούμε επί τόπου μετά που θα σας ξεναγήσω σε όλες τις 
εγκαταστάσεις. (στην ξενάγηση που μας έκανε μετά είδαμε ότι η ισχύς της 
συγκεκριμένης γεννήτριας ήταν 20KW, αρκετά μεγάλη για τα δεδομένα του 
συγκεκριμένου υποστατικού).  
 
Ερώτηση: Μπορείτε να μας πείτε την ισχύ του κάθε μηχανήματος; 
κ. Πανίκκος: Για να είμαι ειλικρινής δεν γνωρίζω την ισχύ του κάθε 
μηχανήματος, νομίζω ότι τα ψυγεία μου είναι περίπου 3ΚW αλλά για τα άλλα 
μηχανήματα δεν γνωρίζω να σας πω ακριβώς. Συγκεκριμένα με ηλεκτρικό 
ρεύμα δουλεύουν το μηχάνημα του αρμέγματος και το μηχάνημα στο σιλό 
που ανεβάζει πάνω την τροφή. Στη μηχανή του αρμέγματος υπάρχουν δύο 
γαλευτήρια. Το ένα τραβά περίπου 12-16 θήλαστρα και το άλλο, ως 
μικρότερο, περίπου 6-8 θήλαστρα. (στη ξενάγηση που είχαμε μετά κοίταξε ο 
καθηγητής μας και είδε ότι η μηχανή του αρμέγματος ήταν ισχύος 4.6KW όταν 
δούλευαν όλα τα θήλαστρα, τα ψυγεία, είχε δύο ψυγεία ένα μεγάλο των 3KW 
και ένα μικρότερο των 2 KW, και τέλος η μηχανή για τις τροφές που ήταν 
ισχύος 2 KW) 

 



Ερώτηση: Κ. Πανίκκο, αυτά τα μηχανήματα δουλεύουν όλες τις ώρες της 
ημέρας;  
κ. Πανίκκος: Όχι, δεν 
δουλεύουν όλες τις ώρες της 
ημέρας. Συγκεκριμένα από τα 
δύο ψυγεία μόνο το ένα 
δουλεύει για να παγώνει το γάλα 
όταν γαλεύουμε το πρωί. 
Συγκεκριμένα δουλεύει το 
μεγάλο ψυγείο για 3 ώρες να 
παγώσει το γάλα μέχρι να έρθει 
ο προμηθευτής να το πάρει (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση εγώ 
παραλαμβάνω το γάλα για 
λογαριασμό της εταιρείας 
Κκεσές ΛΤΔ στην οποία 
δουλεύω κιόλας μεταφέροντας 
το γάλα της εταιρείας). Η 
μηχανή του γαλέματος δουλεύει 
μόνο το πρωί που γαλεύουμε 
για δύο ώρες τώρα το 
φθινόπωρο και τον Χειμώνα, το 
καλοκαίρι γαλεύουμε δύο φορές 
την ημέρα άρα δουλεύει και δύο 
ώρες το απόγευμα. Η μηχανή 
τώρα για τη τροφή δουλεύει 
μόνο μία φορά την εβδομάδα για 
δύο ώρες, συγκεκριμένα κάθε 
Παρασκευή το πρωί έρχεται και 
γεμίζει το σιλό με τροφή.   
 
Ερώτηση: Όμως κ. Πανίκκο 
από ότι καταλαβαίνουμε, δεν 
δουλεύουν ποτέ όλα τα 
μηχανήματα μαζί η καλύτερα δεν χρειάζεται να δουλεύουν όλα μαζί. Γιατί 
λοιπόν τόσο μεγάλη γεννήτρια; Σε ισχύ εννοούμε. 
κ. Πανίκκος: Τότε που βάλαμε τη γεννήτρια υπολογίσαμε πως θα δούλευαν 
όλα μαζί ενώ ποτέ δεν χρειάστηκε με αποτέλεσμα να πληρώνω αυτό το 
‘’λάθος’’ σε χρήματα. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε σε ισχύ μαζί με τον 
ηλεκτρολόγο πόσα θα χρειάζονταν όλα τα μηχανήματα μαζί και προσθέσαμε 
ακόμα λίγη ισχύ μήπως και βάλουμε και άλλα μηχανήματα και για αυτό 
βάλαμε έτσι μεγάλη γεννήτρια.  
 
Ερώτηση: Δηλαδή ένα περίπου πόσα χρήματα χρειάζεστε μηνιαίως; Όσο 
αφορά την κατανάλωση ενέργειας;  
κ. Πανίκκος: Περίπου 500 ευρώ το μήνα ,αυτό το διάστημα, μπορεί και 
παραπάνω, αλλά μιλάμε για το καλοκαίρι που δουλεύουμε αρκετά γιατί το 
φθινόπωρο είναι σίγουρα λιγότερο το κόστος. 
  
 



Ερώτηση: Πόσα ζώα έχετε στη μάντρα σας κ.Πανίκο; 
κ. Πανίκκος: Γύρω στα 1000, 1000 κάτι, εκ των οποίων τα μισά είναι μάνες 
(ρωτήσαμε διευκρινιστική ερώτηση για το τι σημαίνει μάνα και μας εξήγησε ότι 
έχει 500 μάνες, δηλαδή 500 θηλυκά πρόβατα που χρειάζονται για να του 
γεννούν τα πρόβατα προς κατανάλωση, αυτά τα πρόβατα, οι μάνες, είναι η 
αξία του κάθε κοπαδιού). 
κ. Νικολάου (παρέμβαση): Δηλαδή Πανίκκο σε έπνιξαν τα κόπρια 
φαντάζομαι δεν προλαβαίνεις να τα απομακρύνεις από την μάντρα; Θέλεις να 
πεις σκέφτηκες ποτέ ότι μπορείς να παράγεις ενέργεια από αυτά;  
κ. Πανίκκος: Είναι αρκετά και όχι δεν σκέφτηκα ποτέ κάτι τέτοιο.  
 
Ερώτηση: Και πόση κοπριά βγάζετε το μήνα; 
κ. Πανίκκος: Γύρω στους 10 τόνους. 
 
Ερώτηση: Πού παίρνετε την κοπριά κάθε μήνα;  
κ. Πανίκκος: Στα χωράφια μου. Αλλά σε τι χρησιμεύει αυτή η ερώτηση; 
 
Ερώτηση: Απλά προσπαθούμε να δούμε με ποιους τρόπους θα 
εξοικονομήσουμε χρήματα αλλά και ενέργεια.  
κ. Πανίκκος: Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μέσα από τα κόπρανα; 
 
Φυσικά και μπορεί. Υπάρχει ειδική διαδικασία μέσα από την οποία τα 
κόπρανα μπορούν να φανούν χρήσιμα και να χρησιμοποιηθούν ως ρεύμα με 
αποτέλεσμα να έχετε λιγότερο οικονομικό κόστος. Φυσικά όλα αυτά θα τα 
γνωρίζουμε, ακριβώς ,στο τέλος της εργασίας και μελέτης μας περί του 
θέματος, και τότε θα μπορούμε να σας πούμε ακριβώς τις λύσεις που 
υπάρχουν.  
 
κ. Πανίκκος: Αρκετά ενδιαφέρουσα φαίνεται να είναι η εργασία σας και 
χαίρομαι που δίνω ένα χέρι βοηθείας στην εξέλιξη της!  
 
Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα και σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας 
αφιερώσατε αλλά και για τις χρήσιμες απαντήσεις που μας δώσατε. 
Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να ευνοήσει κι εσάς αλλά και γενικώς τον κάθε 
κτηνοτρόφο. 
κ. Πανίκκος: Το ελπίζω. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια! 
 
Για να έχουμε μια ακριβής μέτρηση του ενεργειακού του κόστους, μας έκανε 
μία ξενάγηση στην οποία καταγράψαμε την ισχύ του κάθε μηχανήματος.  Εκεί 
εντοπίσαμε μία μεγάλη γεννήτρια των 20 KW την οποία χρησιμοποιούσε 
συνεχώς για να καλύπτει όλες τις ενεργειακές του ανάγκες. Πέραν όμως των 
ψυγείων ψύξης του γάλατος , τις μηχανές γαλέματος των αιγοπροβάτων, που 
ήταν μεγάλης ισχύος, όλες οι υπόλοιπες μπορούσαν να καλυφτούν με 
μικρότερη απόδοση ρεύματος γύρω στα 1 με 2 ΚW. Από τη πιο πάνω 
συνέντευξη μπορούμε να δούμε ότι το πρόβλημα του κτηνοτρόφου αλλά και 
κάθε κτηνοτρόφου είναι αρκετά μεγάλο σε ενέργεια και θα θέλαμε να 
προτείνουμε στο τέλος λύσεις που να κάνουν για κάθε κτηνοτροφικό 
υποστατικό στη Κύπρο. Ελπίζουμε μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση 
που ακολουθεί στη συνέχεια και τη δική μας ενημέρωση να μπορούμε να 
δώσουμε τις καλύτερες λύσεις.  



2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Για να μπορέσουμε να είμαστε ενήμεροι για τις επιλογές του κάθε 
κτηνοτρόφου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ασχοληθήκαμε στη συνέχεια 
με την βιβλιογραφία. Στρωθήκαμε στο διάβασμα και ασχοληθήκαμε αναλυτικά 
με 3 μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ταίριαζαν στη περίπτωση 
μας. Συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε για τις πιο κάτω μορφές ενέργειας:  

 Ηλιακή ενέργεια  

 Αιολική Ενέργεια και 

 Ενέργεια από βιομάζα (βιοαέριο) 
 
Τα τελευταία χρόνια, λόγω του έντονου προβληματισμού για τη μείωση των 
αποθεμάτων των συμβατικών μορφών ενέργειας και την αύξηση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
καταλαμβάνουν συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο στην παγκόσμια παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κύρια πλεονεκτήματα των ΑΠΕ είναι τα ακόλουθα 
(Νικολάου, Παπαδοπούλου κ.α., 2013): 

 Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη 
μείωση της εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς 
πόρους. 

 Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης και της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο. Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και 
οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη 
δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής 
και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας.  

 Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από 
τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα από τις τιμές 
των συμβατικών καυσίμων.  

 Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων 
εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. 

 Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την 
αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών 
και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων 
επενδύσεων (π.χ. καλλιέργειες σε θερμοκήπια με τη χρήση 
γεωθερμικής ενέργειας).  

 Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή 
τους είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. Ηλιακή Ενέργεια 
Τι είναι η ηλιακή ενέργεια;  
Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας 
που προέρχονται από τον Ήλιο. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ηλιακής 
ενέργειας. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα ή θερμική 
ενέργεια καθώς και διάφορες ακτινοβολίες όπως η ενέργεια ακτινοβολίας 
(Νικολάου, Γεωργίου, 2009). 
 
Ο Ήλιος ως πηγή ενέργειας: Ο ήλιος, είναι ένα αστέρι με ακτίνα 700.000 km 
και ηλικία σχεδόν 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Η ενέργεια που εκπέμπει ο ήλιος, 
προκύπτει από την καύση του  υδρογόνου. Το εξωτερικό τμήμα του ήλιου 
ονομάζεται χρωμόσφαιρα, ενώ το εσωτερικό φωτόσφαιρα. Οι υψηλές 
θερμοκρασίες του ήλιου, οφείλονται στις αυτοσυντηρούμενες θερμοπυρηνικές 
αντιδράσεις που γίνονται στο εσωτερικό του. Η ηλιακή ενέργεια μεταδίδεται 
στο σύμπαν, κυρίως με ακτινοβολία. Το φάσμα του ηλιακού φωτός, 
λαμβάνεται στη επιφάνεια της γης με τα φασματόμετρα. Η ηλιακή ενέργεια στο 
σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη και άφθονη, αφού προέρχεται από τον 
ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για την 
εκμετάλλευσή της, αφού ο ανθρώπινος παράγοντας δεν μπορεί να επέμβει 
στην ύπαρξη της (Μανούχου, Καρεκλά, Νικολάου, 2009). 
 
Εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας: Όσον αφορά την εκμετάλλευση 
της ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις 
κατηγορίες εφαρμογών: τα παθητικά ηλιακά συστήματα, τα ενεργητικά ηλιακά 
συστήματα, και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα παθητικά και τα ενεργητικά 
ηλιακά συστήματα εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που εκπέμπεται μέσω της 
ηλιακής ακτινοβολίας, όπως ο σχεδιασμός κτιρίων (παθητικό) και το 
θερμοσιφωνικό σύστημα (ενεργητικό). Το θερμοσιφωνικό σύστημα παράγει 
θερμό νερό με την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από μαυρισμένες 
συλλεκτικές μεταλλικές επιφάνειες, που είναι συνδεδεμένες με μεταλλικούς 
σωλήνες. Ακόμη, μεγάλη έκταση έχει η εγκατάσταση ανακλαστικών 
επιφανειών, που κινούνται με μηχανισμούς συνεχούς κίνησης (ηλιοστάτες), 
έτσι ώστε κάθε στιγμή να συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ήλιου σε ένα σημείο. 
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη μετατροπή της ηλιακής 
ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου από 
ειδικά κάτοπτρα, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά, είναι 
φωτοηλεκτρικά κύτταρα, τα οποία εφευρέθηκαν στην Γερμανία την δεκαετία 
του 1990. Τα φωτοβολταϊκά και η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε 
ηλεκτρική, είναι πάρα πολύ σημαντικά επιτεύγματα για την σύγχρονη 
τεχνολογία, αφού με τον τρόπο αυτό, εφευρέθηκε μία εναλλακτική μορφή 
ενέργειας. Το επίτευγμα αυτό, γίνεται ακόμη πιο σημαντικό τη δεδομένη 
στιγμή, όπου οι πηγές κυρίως του πετρελαίου έχουν πλέον αρχίσει να 
αδυνατούν να προσφέρουν (Νικολάου και άλλοι 2012). 
 Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας φαίνεται στο Διάγραμμα 1. 
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Φωτοβολταϊκά στοιχεία 

Φωτοβολταϊκό στοιχείο, είναι μία 
δίοδος ημιαγωγική διάταξη 
επαφών πρωτονίων-νετρονίων, 
με την προϋπόθεση το 
μπροστινό τμήμα της διάταξης 
να είναι κατάλληλου πάχους, έτσι 
ώστε να επιτρέπει στο φως να 
εισχωρήσει μέχρι την περιοχή 
απογύμνωσης (διάγραμμα 2). 
Εκεί, όσα φωτόνια απορριφθούν 
από τα άτομα του ημιαγωγού, 
δημιουργούν ελεύθερους φορείς 

(ηλεκτρόνια-οπές), που ωθούνται από το πεδίο επαφής. Τα ηλεκτρόνια στο 
τμήμα νετρονίων και οι οπές στο τμήμα πρωτονίων με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο άκρων της διάταξης. Η 
μπροστινή επιφάνεια του φωτοβολταϊκού, προστατεύεται από γυάλινη πλάκα, 
ενώ η πίσω μεριά έχει καλυφθεί από μια υγρομονωτική ουσία. Ήδη, τα 
τελευταία χρόνια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, λειτουργούν 
μεγάλοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί (Νικολάου και άλλου, 2009).   
 
Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο, με πλευρά 120-160mm. 
Δυο τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία φωτοβολταϊκών 
στοιχείων: το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, ενώ το κρυσταλλικό πυρίτιο 
διακρίνεται σε μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. Το άμορφο και το 
κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήματα, όσο και 
μειονεκτήματα, και κατά τη μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται η 
αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της εφαρμογής (κατεύθυνση και διάρκεια 
της ηλιοφάνειας, τυχόν σκιάσεις κλπ.) ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη 
τεχνολογία.  
 
Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ 
(panels) φωτοβολταϊκών στοιχείων (cells), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές 
και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην 
επιθυμητή μορφή, η οποία στη πιο συνηθισμένη μορφή της είναι η ηλεκτρική 
(φωτογραφία 4). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF


Στο εμπόριο διατίθενται 
φωτοβολταϊκά πάνελ, σε 
διάφορες τιμές ονομαστικής 
ισχύος, ανάλογα με την 
τεχνολογία και τον αριθμό 
των φωτοβολταϊκών 
κυψελών που τα 
αποτελούν.  
H Κύπρος, χώρα με μεγάλη 
ηλιοφάνεια, προσφέρεται 
για την αξιοποίηση της 
ηλιακής ενέργειας. Η μέση 
ημερήσια τιμή της ηλιακής 
ακτινοβολίας σε οριζόντιο 
επίπεδο είναι 5.4 kWh/m2 

(2.3 kWh/m2 τους χειμερινούς μήνες και 7.2 kWh/m2 τους καλοκαιρινούς). Η 
ολική ετήσια τιμή της ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο είναι 1727 
kWh/m2. Από αυτή την τιμή 69.4% είναι άμεση ακτινοβολία (1199 kWh/m2) και 
το υπόλοιπο 30.6% είναι διάχυτη (528 kWh/m2). Η δυνατότητα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε απομακρυσμένες όσο και σε κατοικημένες 
περιοχές, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον, κάνει ελκυστική τη χρήση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο (Νικολάου και άλλοι, 2009). 
 
Μέσα από την πιο πάνω ανάλυση μπορούμε να δούμε ότι στη δική μας 
περίπτωση είναι μια πολύ καλή πηγή ενέργειας που δεν πρέπει να μείνει 
ανεκμετάλλευτη από κανένα κτηνοτροφικό υποστατικό και όχι μόνο.  
 
2.2. Αιολική Ενέργεια  
Αιολική ενέργεια είναι μια ανεξάντλητη-ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που 
μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Η εκμετάλλευση της 
ενέργειας αυτής συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, έχοντας ταυτόχρονα και  μια εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων 
συμβατικών καυσίμων. Αυτό συνεπάγει σε συναλλαγματικά οφέλη. Η αιολική 
ενέργεια δημιουργείται έμμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς η 
ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας της γης προκαλεί τη μετακίνηση 
μεγάλων αέριων μαζών από τη μια περιοχή στην άλλη, δημιουργώντας έτσι 
τους ανέμους.                                                              
Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία 
πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας είναι τα ιστιοφόρα και οι 
ανεμόμυλοι. Σήμερα, για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας 
χρησιμοποιούμε τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ). 
Οι ανεμογεννήτριες είναι μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια 
του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. 
Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής, έχουμε την μετατροπή της κινητικής 
ενέργειας του ανέμου σε μηχανική ενέργεια με την μορφή περιστροφής του 
άξονα της πτερωτής και στο δεύτερο στάδιο, μέσω της γεννήτριας, 
επιτυγχάνουμε την μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. 
Οι Α/Γ χρησιμοποιούνται για την πλήρη κάλυψη ή και τη συμπλήρωση των 
ενεργειακών αναγκών. Το παραγόμενο από τις ανεμογεννήτριες ηλεκτρικό 



ρεύμα είτε καταναλώνεται επιτόπου, είτε εγχέεται και διοχετεύεται στο 
ηλεκτρικό δίκτυο για να καταναλωθεί αλλού. Η παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια από τις Α/Γ (Κωνσταντινόπουλος, Αλεξανδρίδης, 2009), όταν η 
παραγωγή είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, συχνά αποθηκεύεται για να 
χρησιμοποιηθεί αργότερα, όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την 
παραγωγή. Η αποθήκευση σήμερα γίνεται με δύο οικονομικά βιώσιμους 
τρόπους, ανάλογα με το μέγεθος της παραγόμενης ενέργειας. Οι ηλεκτρικοί 
συσσωρευτές (μπαταρίες) είναι η πλέον γνωστή και διαδεδομένη μέθοδος 
αποθήκευσης Η/Ε, η οποία χρησιμοποιείται για μικρής κλίμακας παραγωγικές 
μη διασυνδεδεμένες στο κεντρικό δίκτυο μονάδες. Η άντληση ύδατος με 
χρήση Η/Ε παραγόμενης από Α/Γ και η ταμίευσή του σε τεχνητές λίμνες 
κατασκευασμένες σε υψόμετρο το οποίο είναι ικανό να τροφοδοτήσει 
υδροηλεκτρικό σταθμό, είναι η μέθοδος αποθήκευσης που χρησιμοποιείται 
όταν η παραγόμενη Η/Ε είναι μεγάλη (Τσουράκης, 2010).  
 
Η περιοχή που βρίσκεται το κτηνοτροφικό υποστατικό του κ. Πανίκκου είναι 
πάνω στο βουνό και φυσάει αρκετός αέρας και ίσως θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και μια μικρή ανεμογεννήτρια έτσι ώστε να μπορέσει να 
καλύψει μέρος των αναγκών του όταν δεν θα υπάρχει ηλιοφάνεια ή το βράδυ 
(φυσικά αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί και με μια μπαταρία λόγω του ότι στη 
Κύπρο έχουμε ηλιοφάνεια 330 μέρες τον χρόνο άρα δεν μας επηρεάζει και 
τόσο).  
 
2.3. Ενέργεια από Βιοαέριο 
Με το βιοαέριο η ομάδα μας ασχολήθηκε περισσότερο από τις άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έτσι συλλέξαμε περισσότερες πληροφορίες. 
Το βιοαέριο ανήκει στη κατηγορία των βιοκαυσίμων. Παράγεται όπως είπαμε 
και πριν μέσω τις αναερόβιας χώνευσης. Δηλαδή τη βιολογική διεργασία κατά 
την οποία οργανική ύλη μετατρέπεται σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα με 
τη συνδυασμένη δράση μεικτού μικροβιακού πληθυσμού υπό συνθήκες 
απουσίας οξυγόνου. Το βιοαέριο από την αναερόβια χώνευση είναι μια φθηνή 
και ουδέτερη σε διοξείδιο του άνθρακα πηγή ανανεώσιμης ενέργειας που 
προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανακύκλωσης ενός ευρέος 
φάσματος γεωργικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων, διαφόρων 
αποβλήτων και υγρών οργανικών αποβλήτων από τις βιομηχανίες Το 
βιοαέριο είναι σημαντική πηγή ενέργειας καθώς προσφέρει οικονομικό όφελος 
και είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αφού τα επεξεργασμένα απόβλητα της 
αναερόβιας χώνευσης έχουν πολύ χαμηλότερο οργανικό φορτίο από τα 
ανεπεξέργαστα και έτσι είναι πιο ασφαλή για διάθεση στο περιβάλλον. Οι 
παραγωγικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιούν το παραγόμενο βιοαέριο 
για να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών. Το βιοαέριο μπορεί 
να παράγει ηλεκτρισμό, θερμότητα και ατμό σε μονάδες συμπαραγωγής είναι 
ένα τοπικό προϊόν από την άποψη αξίας παραγωγής, μπορεί να αποθηκεύετε 
ακόμη και για περιόδους ημερών εβδομάδων μπορεί να μεταφέρεται, μπορεί 
να αναβαθμιστεί σε προϊόν αντίστοιχης ποιότητας με το φυσικό αέριο και 
μπορεί να διοχετευτεί το σύστημα διανομής φυσικού αερίου και επιφέρει 
ανεξαρτησία.  
Για να μπορέσουμε να συντάξουμε το πιο πάνω μελετήσαμε αρκετή 

βιβλιογραφία (Νινακοπούλου, 2010, Καττή, 2010, Παπαδιαμαντοπούλου, 

2012, Σπυρούδη, 2012) αλλά και πάλι δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε κατά 



πόσο συμφέρει να ασχοληθεί ένα μικρό κτηνοτροφικό υποστατικό με την 

παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο.  Για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή 

συμπεράσματα και να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη πρόταση στον 

ιδιοκτήτη του κτηνοτροφικού υποστατικού ψάξαμε και βρήκαμε μια μονάδα 

παραγωγής ενέργειας από Βιοαέριο στο χωριό Μαρκί της Λευκωσίας. Η 

εταιρεία Animalia ασχολείται με τη παραγωγή βιοαερίου και την παραγωγή 

κόμποστ. Η επόμενη ενότητα ασχολείται με την επίσκεψη που κάναμε στο 

εργοστάσιο και με το τι καταλάβαμε μέσα από αυτήν (πληροφορίες για την 

εταιρεία πήραμε από την ιστοσελίδα της εταιρείας 

http://www.animaliagenetics.com/AboutUs.aspx).   

2.3.1. Επίσκεψη στη μονάδα βιοαερίου στο Μαρκί  
Επόμενο βήμα της έρευνας μας ήταν η επίσκεψη μας κτηνοτροφική 
(χοιροτροφική) μονάδα όπου ήταν εγκατεστημένη μια μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων για παραγωγή βιοαερίου στο χωριό Μαρκί στην Λευκωσία, για να 
δούμε από κοντά πως παράγεται το βιοαέριο και αν είναι όντως μια 
συμφέρουσα λύση.  

 
Φωτογραφία 5: Από την επίσκεψη μας στο Μαρκί τον Δεκέμβριο του 2013. 

 
Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί μας έδωσαν την ευκαιρία να δούμε από 
κοντά αυτά που θέλουμε και να πάρουμε αρκετές πληροφορίες για την ερευνά 
μας και να γνωρίσουμε τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν για αυτή τη 
διαδικασία. Η εμπειρία αυτή ήταν μοναδική και είδαμε πως μέσα από τις 
βρωμιές (κυριολεκτικά βρωμούσε παντού) μπορούν να παραχθούν μεγάλα 
ποσά ενέργειας. 
 
Ο ιδιοκτήτης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο, 
κ. Μιχάλης Παπαευαγόρου, μας εξήγησε με αρκετές λεπτομέρειες το έργο 
τους και μας είπε ότι αφού χρησιμοποιούν τα οργανικά απόβλητα (παίρνουν 

http://www.animaliagenetics.com/AboutUs.aspx


και ληγμένα τρόφιμα, γάλατα, 
χυμούς, κονσέρβες και γενικά 
ότι πάει για πέταμα) για την 
παραγωγή του βιοαερίου, στη 
συνέχεια αφού το στραγγίξουν 
από οποιοδήποτε αέριο 
παίρνουν τα απόβλητα για 
κομποστοποίηση. Μας έδωσε 
και την ιδέα της 
κομποστοποίησης μιας και το 
κάνουν και οι ίδιοι στη μονάδα 
τους. 

 
Θα πρέπει να αναφέρουμε σε 
αυτό το σημείο ότι η επίσκεψη 
μας στην συγκεκριμένη 
μονάδα ήταν κάτι που μας 
εντυπωσίασε. Καταρχήν όταν 

πήγαμε αυτό που μας έκανε εντύπωση 
ήταν η βρωμιά και η δυσωδία που 
υπήρχε. Προχωρώντας όμως με την 
ξενάγηση στην μονάδα είδαμε ότι όλα 
λειτουργούσαν οικολογικά και 
περιβαλλοντικά. Για να γίνουμε πιο 
σαφής:  

 

 Τόνοι με ληγμένα τρόφιμα αντί 
να καταλήξουν στις χωματερές 
έρχονταν εδώ και γίνονται ενέργεια, 
κόμποστ ή πήγαιναν για ανακύκλωση 

 Χρησιμοποιούσαν όλα τα 
χοιροτροφικά λύματα για την παραγωγή βιοαερίου  

 Για μας ήταν το τέλειο περιβαλλοντικό εργοστάσιο παραγωγής 
ρεύματος. Τα οργανικά απόβλητα 
μετά την παραγωγή ρεύματος 
πήγαιναν για κομποστοποίηση, τα 
χαρτιά από τα κιβώτια πήγαιναν και 
χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή 
ενέργειας και ακολούθως του 
κόμποστ. Τα μεταλλικά κουτιά (κουτιά 
αλουμινίου και σιδήρου) πήγαιναν για 
ανακύκλωση αλουμινίου και σιδήρου, 
τα γυάλινα μπουκάλια έσπαζαν και τα 
έστελναν για ανακύκλωση γυαλιού.  
Αυτά όλα μας εντυπωσίασαν τίποτα 
δεν πήγαινε χαμένο και τίποτα δεν 
έβγαινε σαν απόβλητο χωρίς να 
χρησιμοποιηθεί.  

 Παρόλα αυτά όμως για να κάνει 
κανείς έστω και μια μικρή μονάδα 



χρειάζεται μεγάλα ποσά κάτι που στην περίπτωση μας θα ήταν 
οικονομικά ασύμφορο.  

   
Το σημαντικό από αυτή μας την επίσκεψη είναι ότι ήταν μια πολύ 
ενδιαφέρουσα πρόταση και χαιρόμαστε που ασχοληθήκαμε και 
ενημερωθήκαμε για τη παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο. Παρόλο που ως 
πρόταση είχει αρκετό ενδιαφέρον, για τη δική μας περίπτωση, που είναι ένα 
μικρό κτηνοτροφικό υποστατικό, δεν ήταν συμφέρουσα. Σκεφτήκαμε ότι ίσως 
αν και άλλοι κτηνοτρόφοι είχαν το ίδιο πρόβλημα τότε αυτό να μπορούσε να 
γίνει ανάμεσα στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Λεμεσού (και να μην είναι μόνο 
κτηνοτροφικά απόβλητα από πρόβατα αλλά να έμπαιναν και άλλα 
κτηνοτροφικά ή τυροκομικά υποστατικά). Για να μπορέσουμε να δούμε αν θα 
κάναμε αυτή την πρόταση έστω και σαν πρόταση στα αρχικά της στάδια στους 
κτηνοτρόφους της περιοχής θα έπρεπε να γνωρίζουμε αν υπάρχει το 
ενδιαφέρον από άλλους κτηνοτρόφους να επενδύσουν και να συνεταιριστούν 
με άλλους κτηνοτρόφους (ίσως σε μια εταιρεία κοινής ωφελείας) για να έχουν 
στο τέλος κέρδος ακόμα και από τα κτηνοτροφικά τους απόβλητα. Έτσι 
προχωρήσαμε στο επόμενο στάδιο της έρευνας μας που ήταν η διενέργεια 
τηλεφωνικών συνεντεύξεων ανάμεσα σε κτηνοτρόφους της Δυτικής Λεμεσού.  
 
3. Τηλεφωνικές συνεντεύξεις.  

  
Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο 
ερώτημα κατά πόσο υπήρχε ενδιαφέρον 
από άλλους ιδοκτήτες κτηνοτροφικών 
υποστατικών να προχωρήσουν στην 
αξιοποίηση των κτηνοτροφικών τους 
αποβλήτων σε μια ομαδική προσπάθεια 
για αξιοποίσηση των κτηνοτροφικών 
αποβλήτων (ίσως με τη δημιουργία μιας 
εταιρείας και το χτίσιμο ενός μεγαλύτερου 
εργοστασίου) ετοιμάσαμε κάποιες 
ερωτήσεις έτσι ώστε να έχουμε απαντήσεις 
από όλους σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για 
να μπορέσουμε να τις συγκρίνουμε και να 
κάνουμε και μια στατιστική ανάλυση των 
απαντήσεων τους. Οι τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις έγιναν από τις 17 μέχρι τις 24 
Ιανουαρίου σε τέσσερεις εργάσιμες μέρες 
(17 Ιανουαρίου, 20 Ιανουαρίου, 22 και 24 
Ιανουαρίου), να υπενθυμίσουμε ότι αυτές 
τις μέρες κλείνει το τετράμηνο και η μια 
μέρα ήταν μέρα ομίλων (εμείς ανήκουμε 
στον όμιλο ερευνητικών εργασιών και 
μείναμε στο σχολείο για να μπορέσουμε να 
τελειώσουμε κάποιες δουλειές που είχαμε 
για την έρευνα μας και αυτή ήταν μια από 
τις βασικές δουλειές που θέσαμε σαν 
προταιρεότητα για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε περαιτέρω). Δυστηχώς δεν μπορέσουμε να βρούμε πολλά 



τηλέφωνα κτηνοτρόφων (βρήκαμε γύρω στα 25 τηλέφωνα εκ των οποίων τα 5 
δεν μας απάντησαν, οι 6 μας είπαν να πάρουμε αργότερα αλλά και αργότερα 
που πήραμε μας είπαν το ίδιο και μετά την Τρίτη φορά που τηλεφωνήσαμε 
καταλάβαμε ότι δεν ήθελα να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας). Έτσι 
καταλήξαμε στο τέλος με απαντήσεις από 14 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών 
υποστατικών από την δυτική Λεμεσό (Πισσούρι, Αυδήμου, Πάχνα, Επισκοπή, 
Ακροτήρι, Πολεμίδια, Ανώγυρα και άλλα χωριά). Αν κρίνουμε από το γεγονός 
ότι οι ερωτήσεις γίνονταν από μαθήτριες και ήταν για την δουλειά τους κάτι 
που ίσως να τους έκανε καχύποπτους θεωρούμε το δείγμα μας ικανοποιητικό 
για να εξάγουμε βασικά συμπεράσματα. Στη συνέχεια αναλύουμε τις 
ερωτήσεις μια μια με μικρή σχετικά συζήτηση και θα καταλήξουμε στο τέλος 
στα γενικά μας συμπεράσματα. Οι κτηνοτρόφοι ήταν 6 ηλικίας από 30 μέχρι 
40 χρονών, 4 ηλικίας από 40 μέχρι 50 και οι υπόλοιποι μεγαλύτεροι σε ηλικία.    
 
3.1. Ανάλυση Ερωτήσεων  
 
Ερώτηση 1: Πόσα ζώα έχετε στη μάντρα σας; 
 

300-400 400-500 500-600 600 + 

3 άτομα  2 άτομα  3 άτομα 6 άτομα 

Μπορούμε να δούμε από τις απαντήσεις τους ότι οι κτηνοτρόφοι μας είχαν 
διαφορετικό αριθμό ζώων ο καθένας στην φάρμα του και έτσι ο καθένας έχει 
διαφορετικά προβλήματα σε σχέση με οτιδήποτε ρωτήσαμε.  
 
Ερώτηση 2.’Εχετε προβλήματα με τα κτηνοτροφικά σας απόβλητα; 
 

Ναι όχι Κάποιους μήνες  

5 άτομα 4 άτομα 5 άτομο 

Μπορούμε να δούμε ότι οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι έχουν προβλήματα με 
τα κτηνοτροφικά τους απόβλητα λόγω των πολύ μεγάλων ποσοτήτων που 
βγάζουν. Θα μπορούσε μια συνολική λύση να περιλαμβάνει και αξιοποίηση 
των κτηνοτροφικών τους αποβλήτων.  
 
Ερώτηση 3: Έχετε λογαρίασει πόση ποσότητα κτηνοτροφικών αποβλήτων 
βγάζετε και μεταφέρετε κάθε μήνα, αν ναι μπορείτε να μας πείτε σε τόνους 
απποβλήτων την ποσότητα σας;  
 

1-2 τόνους  3-4 τόνους  5 – 10 τόνους  Δεν γνωρίζω 

1 άτομο 3 άτομα 5 άτομα  5 άτομα 

Μέσα από αυτή την ερώτηση θέλαμε να δούμε κατά πόσο θα ήταν βιώσιμη 
μια συνολική λύσηαπό όλους τους κτηνοτρόφους για παραγωγή ενέργειας 
από βιοάεριο. Στη μονάδα που επισκεφτήκαμε οι ποσότητες που 
επεξεργάζονται κάθε μήνα είναι πολύ μεγαλύτερες αλλά σίγουρα θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί μια μικρότερη μονάδα παραγωγής ενέργειας από 
όλους τους κτηνοτρόφους της Δυτικής Λεμεσού. Αν λογαριάσουμε ότι έχουμε 
τις απαντήσεις μόνο από 14 κτηνοτρόφους και έχουμε ποσότητες αποβλήτων 
που ξεπερνούς τους 100 τόνους τόνους μηνιαίος, αν λογαριάσουμε όλους 
τους κτηνοτρόφους στη Δυτική Λεμεσό που πρέπει να ξεπερνούν τους 200 
τότε μπορούμε να υπολογισούμε ότι θα έχουμε μια ποσότητα πέραν των 2000 



τόνων κτηνοτροφικών αποβλήτων κάθε μήνα. Αυτή είναι μια ποσότητα που 
αν ενωθεί με άλλα οργανικά απόβλητα της περιοχής μπορεί να παράγει 
τεράστια ποσά ενέργειας μέσα από ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας 
από βιοαέριο.  
 
Ερώτηση 4: Μέταφέρεται κάπου τα κτηνοτροφικά σας απόβλητα;  

Ναι Όχι 

13 άτομα 1 άτομο 

Φαίνεται ότι οι περισσοτέροι κτηνοτρόφοι ασχολούνται ήδη με τη μεταφορά 
των των κτηνοτροφικών αποβλήτων τους και θα ήταν πολύ εύκολο για αυτούς 
να μεταφέρουν τα κτηνοτροφικά τους απόβλητα σε μια μονάδα παραγωγής 
βιοαερίου. Ο ένας που δεν μεταφέρει τα απόβλητα του ήταν και αυτός με τις 
λιγότερες μάνες στο κτηνοτροφικό υποστατικό του.  
 
Ερώτηση 5: Πόσα κοστίζει η μεταφορά τους; 

100 € 100-200€ 200-300€ 300-400€ +500€ 

1 άτομο 2 άτομα 2 άτομο 4 άτομα 5 άτομα 

Μπορούμε να δούμε ότι πέραν από τα έξοδα που έχουν για την ενέργεια τους 
έχουν και ένα άλλο σημαντικό έξοδο για την μεταφορά των κτηνοτροφικών 
τους αποβλητών. Μπορούμε να δούμε ότι αυτό το κόστος αυξάνεται ανάλογα 
με την ποσότητα των κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγει το κάθε 
κτηνοτροφικό υποστατικό. Πιστεύουμε ότι η παραγωγή ενέργειας από 
βιοάεριο μέσα από ένα εργοστάσιο παραγωγής θια ήταν για όλους τους 
κτηνοτρόφους μια συμφέρουσα λύση και για αυτό ξεκινήσαμε στη συνέχεια να 
τους ρωτάμε ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με αυτό το θέμα.  
 
Ερώτηση 6: Σκεφτήκατε πότε ότι μπορείτε να παράξετε ενέργεια από την 
κοπριά μέσω κάποιων διαδικασιών;  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

7 άτομα 7 άτομα 

Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι είχαν ξανακούσει για την ενέργεια από τα 
κτηνοτροφικά απόβλητα (αυτοί που μας είπαν ότι δεν το σκεφτήκαν ήταν αυτή 
που θεωρούν ότι έχουν μικρές ποσότητες κτηνοτροφικών αποβλητών και έτσι 
δεν συμφέρει η παραγωγή ενέργειας από τόσες ποσότητες). Να αναφέρουμε 
απλά ότι τα περισσότερα κτηνοτροφικά υποστατικά ήταν της τάξης μεγέθους 
του κτηνοτροφικού υποστατικού που έχουμε μελετήσει. Αυτοί που το 
γνώριζαν ήταν συνήθως μικρότεροι σε ηλικία από αυτούς που δεν το 
γνώριζαν. 

Ερώτηση 7: Γνωρίζετε ότι ακόμα και μετά την επεξεργασία για παραγωγή 
ενέργειας τα απόβλητα σας μπορούν να γίνουν οργανικό λίπασμα; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

11 άτομα 3 άτομα 

Ακόμα περισσότεροι αυτοί που γνωρίζουν ότι τα οργανικά κτηνοτροφικά 
απόβλητα μπορούν να γίνουν λίπασμα. Αυτές οι απαντήσεις ήταν φυσικό να 
είναι έτσι επειδή σε όλα τα χωριά έχουν την τάση να εναποθέτουν τα 
κτηνοτροφικά απόβλητα σαν λίπασμα στα χωράφια, στα αμπέλια και γενικά οι 
χώροι που παίρνουν τα κτηνοτροφικά τους απόβλητα είναι γεωργικοί χώροι 
και χρησιμοποιούνται σαν λίπασμα. Με αυτή την διαδικασία δεν χάνετε η αξία 



τους σαν λίπασμα αλλά χάνετε όλη η ενέργεια που παράγετε από το μεθάνιο 
και διασκορπίζετε απλά στον αέρα χωρίς να είναι χρήσιμο.  
 
Ερώτηση 7: Θα σας ενδείφερε να μπορούσατε να αξιοποίησετε τα 
κτηνοτροφικά σας απόβλητα (την κοπρία σας) παράγοντας ενέργεια; 

Ναι Όχι 

11 άτομα 3 άτομα 

Είναι ξεκάθαρες οι απαντήσεις των κτηνοτρόφων, οι περισσότεροι από 
αυτούς το έχουν σδκεφτεί σαν λύση στις ενεργειακές τους ανάγκες και όχι 
μόνο. Απλά δεν το έχουν πράξει επειδή δεν τους συμφέρει αν το κάνουν από 
μόνοι τους είναι αρκετά μεγάλη επένδυση,  
 
Ερώτηση 8: Έχετε σκεφτεί ποτέ ή συζητήσατε με άλλους κτηνοτρόφους για τη 
διημιουργία μιας ομάδας με κτηνοτρόφων που έχουν τα ίδια προβλήματα με 
έσας; 

Ναι Όχι 

4 άτομα 10 άτομα 

Βλέπουμε να μην συζητιέται μεταξύ των κτηνοτρόφων το θέμα,ίσως από 
αντιζηλίες ή από πρωσοπικούς εγωισμούς. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να 
αναλάβει ένας Κυβερνητικός φορέας να τους οργανώσει και τότε πιστεύουμε 
ότι όλοι θα βγουν κερδισμένοι μέσα από αυτή την συνεργασία.  
 
Ερώτηση 9: Επενδύετε λαθόλου λεφτά στη μάντρα σας; 

Ναι Όχι 

12 άτομα 2 άτομα 

Όλοι οι κτηνοτρόφοι σχεδόν επενδύουν λεφτά για τα κτηνοτροφικά τους 
υποστατικά. Πιστεύουμε ότι όλοι είναι διαθέσιμοι να επενδύσουν περισσότερα 
λεφτά για να επωγεληθούν στο μέλλον, απλά δεν ξέρουν τον τρόπο.  
 
Ερώτηση 10: Μαζεύετε φύλλα, κλαδία ή άλλα οργανικά απόβλητα είτε στη 
μάντρα σας είτε στα βοσκοτόπια που επισκέπτεστε; Αν όχι είναι εύκολο να το 
κάνετε αν τα χρειάζεστε;  

Ναι Όχι 

2 άτομο 12 άτομα (και τα 12 άτομα απάντησαν ότι ήταν εύκολο αν 
το είχαν ανάγκη να μαζέψουν άλλα οργανικά απόβλητα) 

Οι ερωτήση αυτή έγινε με σκοπό να δούμε κατά πόσο θα ήταν εύκολο να 
μαζευτούν και άλλα οργανικά απόβλητα για τους σκοπούς παραγωγής 
ενέργειας από βιοάεριο. Μέσα από τις απαντήσεις τους μπορούμε να δούμε 
ότι αν χρειαστεί και άλλα οργανικά απόβλητα για την παραγωγή του βιοαερίου 
μπορούν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι να τα προμηθεύσουν.  
 
Ερώτηση 10: Θα σας ενδιέφερε μια πιθανή συνεργασία με άλλους 
κτηνοτρόφους της περιοχής σας για σκοπούς παραγωγής ενέργειας από 
οργανικά απόβλητα; 

Ναι Όχι 

8 άτομα 6 άτομα 

  Αρκετοί επιθυμούν την συνεργασία αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο.  
 
 



Ερώτηση 11: Πώς τροφοδοτείτε με ενέργεια τη μάντρα σας; 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Γεννήτρια  

8 άτομα 6 άτομα 

Περισσότερο ήταν για να δούμε κατά πόσο είχαν τα ίδια ενεργειακά 
προβλήματα με  το υποστατικό που μελετήσαμε. Παρατηρούμε ότι αρκετοί 
παίνρουν ηλεκτρική ενέργεια από την Αρχή ηλεκτρισμού. Αυτοί που έχουν την 
δική τους γεννήτρια είναι και αυτοί που πληρώνουν μεγάλα ποσά για ενέργεια 
στο κτηνοτροφικό τους υποστατικό, αντιμετωπίζοντας έτσι παρόμοια 
προβλήματα με τον κ. Πανίκκο.  
 
Ερώτηση 12: Πόσα λεφτά σπαταλάτε για την ενέργεια στο κτηνοτροφικό σας 
υποστατικό (στην μάντρα σας); 

Μέχρι €500 Περισσότερα από €500 

7 άτομα 7 άτομα 

Αυτή η ερώτηση μπορεί να συνδυαστεί με την ερώτηση 11 και να 
συμπερνάνουμε ότι αυτοί που έχουν την δική τους γεννήτρια (μέσα από τις 
απαντήσεις αυτό διαφάνηκε) είναι αυτοί που πηλρώνουν και περισσότερα 
από 500 ευρώ τον μήνα σε ηλεκτρική ενέργεια στο κτηνοτροφικό τους 
υποστατικό.  
 
Ερώτηση 13: Πιστεύετε ότι σπαταλάτε πολλά λεφτά για την ενέργεια στο 
κτηνοτροφικό σας υποστατικό;  

Ναι Όχι 

10 άτομα 0 άτομα 

Όσα λεφτά και να σπαταλεί ο κάθε κτηνοτρόφος στο κτηνοτροφικό του 
υποστατικό θεωρεί ότι είναι πολλά.  
 
3.2. Γενικά Συμπεράσματα από την έρευνα 
Κάνοντας λοιπόν μια τηλεφωνική συνέντευξη σε κτηνοτρόφους της δυτικής 
Λεμεσού είδαμε πως οι περισσότεροι απ’αυτούς είχαν το ίδιο πρόβλημα όσο 
αφορά το ενεργειακό τους κόστος.  Από την ίδια έρευνα διαπιστώσαμε ότι  θα 
ενδιέφερε τους κτηνοτρόφους μια πιθανή συνεργασία με άλλους 
κτηνοτρόφους της περιοχής για σκοπό παραγωγής ενέργειας από οργανικά 
απόβλητα , από βιοαέριο δηλαδή. Στη προκειμένη περίπτωση όμως θεωρούν 
ότι η οικονομική κρίση θα είναι εις βάρος τους και φοβούνται να κάνουν ένα 
τέτοιο βήμα. Γι αυτό άλλωστε ψάξαμε να βρούμε μια συμφέρουσα λύση για τα 
δικά τους ενεργειακά προβλήματα. Αφού εξετάσαμε τους παράγοντες 
καταλάβαμε ότι η παραγωγή ενέργειας με βιοαέριο που θα ήταν και η πιο 
ενδιαφέρουσα.  
Μια συνολική λύση λοιπόν θα ήταν κάτι που όλοι θα ήταν πρόθυμοι να την 
συζητήσουν. Η συνολική λύση πρέπει να προέλθει από ένα οργανισμό 
(Κυβερνητικό ή μη) που να έχουν εμπιστοσύνη όλοι οι κτηνοτρόφοι. Λόγω της 
φύσης της δουλειάς τους και λόγω του χαμηλού μορφωτικού τους επιπέδου 
είναι δύσκολο να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλο και έτσι θα πρέπει να έρθει 
από τα έξω η πρόταση, από ένα οργανισμό που θα τους οργανώσει σε μια 
εταιρεία για την παραγωγή ενέργειας από Βιοαέριο.  
 
 
 
 



4. Γενικά Συμπεράσματα – Προτάσεις  
Αφού τελειώσαμε με τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις και τα συμπεράσματα μας 
μέσα από αυτές καταλήξαμε στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα για την 
περίπτωση του κτηνοτροφικού υποστατικού που μελετήσαμε αλλά και για την 
περίπτωση όλων των κτηνοτροφικών υποστατικών παρόμοιου τύπου:  

 Οι κτηνοτρόφοι έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα τα οποία 
επιδεινώθηκαν με την οικονομική κρίση 

 Σε όλα τα κτηνοτροφικά υποστατικά σπαταλούνται μεγάλα ποσά 
ενέργειας που θα μπορούσαν να καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας  

 Οι κτηνοτρόφοι γενικά ενδιαφέρονται για πιθανές συνεργασίες αλλά δεν 
εμπιστεύονται και εύκολα τους άλλους κτηνοτρόφους (χαρακτηριστική 
η απάντηση από πολλούς: εγώ θέλω αλλά οι άλλοι εν θα δεκτούν να 
κάνουμε έτσι πράμα!!!)  

 Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια 
ελκυστική λύση για όλους  

Μέσα από την επίσκεψη μας στη μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαερίο 
εντυποσιαστήκαμε από την όλη διαδικασία και είδαμε ότι όλα μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν φτάνει να υπάρχει η θέληση και η οργανώση. Μας 
εντυποσίασε το γεγονός ότι μέσα από την βρωμιά και την δυσοδία μπορούν 
να παραχτούν τεράστια ποσά ενέργειας και στο τέλος να χρησιμοποιηθούν 
όλα για ανακύκλωση είτε με τη παραγωγή κόμποστ, είτε με ανακύκλωση 
γυαλλιού, αλουμινίου, σιδήρου κ.α.  
 
Προτάσεις 
Τελειώνοντας καταλήξαμε στις πιο κάτω προτάσεις για την κάθε περίπτωση:  

 Για το κτηνοτροφικό υποστατικό του κ.Πανίκκου αλλά και κάθε 
παρόμοιο κτηνοτροφικό υποστατικό 

Συγκεκριμένα για την περίπτωση του κτηνοτροφικού υποστατικού του κ. 
Πανίκκου: Η γεννήτρια που χρησιμοποιεί είναι πολύ μεγάλης ισχύος και την 
χρησιμοποιεί ακόμα και το βράδυ αν θέλουν να δουν λίγη τηλεόραση ή απλά 
να ανάψουν το φώς. Αυτό πρέπει όπωσδηποτέ να αποφεύγεται. Πως θα 
καλύψει όμως τις ενεργειακές του ανάγκες; 
Στη Κυπριακή αγορά κυκλοφορούν αρκετές εταιρείες που ασχολούνται με την 
ηλιακή ενέργεια και τα φωτοβολταικά. Ρωτήσαμε σε αυτές τις εταιρείες τις 
τιμές και είδαμε ότι για ένα σύστημα της τάξεως των 2KW  με μπαταρίες για 
να λειτουργεί σαν αυτόνομο δεν στοιχίζει περισσότερο από 4000 ευρώ. 
Κρίνοντας λοιπόν από τα ενεργειακά δεδομένα του κου Πανίκκου που 
πληρώνει περισσότερα από 500 ευρώ κάθε μήνα σε πετρέλαιο για την 
γεννήτρια μπορούμε να πούμε ότι αν τοποθετήσει ένα αυτόνομο σύστημα 
φωτοβολταικών για τις μικρές ενεργειακές του ανάγκες τότε θα μπορέσει να 
γλυτώσει σε πετρέλαιο από 300 μέχρι 400 ευρώ τον μήνα. Θεωρήσαμε ότι την 
ώρα που θα δουλεύουν η μηχανή του γαλέματος και τα ψυγεία το πρωί θα 
πρέπει να λειτουργεί την γεννήτρια για δύο ώρες. Όλες τις επόμενες ώρες οι 
ενεργειακές του ανάγκες θα καλύπτονται από το φωτοβολταικό σύστημα. Με 
αυτό τον τρόπο ο κ. Πανίκκος θα κάνει απόσβεση όλου του κόστους που θα 
δώσει για το σύστημα της ηλιακής ενέργειας σε ένα με δύο χρόνια και στη 
συνέχεια θα έχει απαμβλύνει το πρόβλημα του οριστικά.  
Φυσικά αυτό θα μπορούσε να γίνει και με συνδυασμό της ηλιακής ενέργειας 
με μια μικρή ανεμογεννήτρια (το κάναμε σαν πρόταση όταν όμως το 



αναφέραμε στον κ. Πανίκκο δεν τον ενδιέφερε να επεκταθεί περισσότερο). 
Φαίνετε ότι στο τέλος έχουν αποκτήσει όλοι περισσότερη εμπιστοσύνη στην 
ηλιακή ενέργειά. Για να μπορέσουμε να παραστήσουμε τις προτάσεις μας με 
ένα απλό και ευφάνταστο τρόπο για την περίπτωση του κτηνοτροφικού 
υποστατικού που μελετήσαμε τις αναπαραστήσαμε σε μια μακέτα. 
Φωτογραφίες από την κατασκευή της μακέτας παρουσιάζονται στο 
παράρτημα 2.  
 

 Για την ομάδα των κτηνοτρόφων της Δυτικής Λεμεσού  
Σαν γενική λύση τώρα για όλους τους κτηνοτρόφους και όλα τα κτηνοτροφικά 
υποστατικά της δυτικής Λεμεσού σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας από  
βιοαέριο.  
Είδαμε ότι δεν συμφέρει οικονομικά για μικρές μονάδες αλλά αν ήθελαν και 
άλλοι θα μπορούσε να γίνει; Όπως είδαμε μέσα από τα ερωτηματολόγια που 
κάναμε στους κτηνοτρόφους Όλοι είχαν ενεργειακό πρόβλημα στα 
κτηνοτροφικά τους υποστατικά. Παράγονταν μεγάλα ποσά αποβλήτων που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής 
Βιοαερίου αλλά κανένας δεν ήθελε να αναλάβει να την ευθύνη για να τους 
οργανώσει (όλοι μας έλεγαν μα οι άλλοι δεν θα δεχτούν) 
Ποια είναι η λύση τότε; 
 Ίσως αν βρεθεί ένας Κυβερνητικός ή ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός να 
τους οργανώσει να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία και να κάνουν 
κάτι οργανωμένο. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουν οφέλη και από την 
παραγωγή ενέργειας αλλά και από το κόμποστ που θα παράγουν.   
Ποιες οι προτάσεις μας τώρα για την συγκεκριμένη περίπτωση;  
Η παραγωγή βιοαερίου μπορεί  να είναι συμφέρουσα λύση  μόνο αν γίνει 
μέσω μια ομάδας η οποία θα αποτελείται από αρκετούς κτηνοτρόφους διότι 
όλοι θα συμβάλουν οικονομικά στην πραγματοποίηση  της ιδέας, για ένα μόνο 
κτηνοτροφικό υποστατικό δεν είναι συμφέρουσα λύση.  
 

 Για τους αρμόδιους στο Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση.  

Όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω, η επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής 
ενέργειας από βιοαέριο μας εντυπωσίασε θα θέλαμε να προτείνουμε στους 
αρμόδιους να εντάξουν την συγκεκριμένη επίσκεψη στο εργοστάσιο μέσα στις 
εκπαιδευτικές εκδρομές. Είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές θα εντυπωσιαστούν 
και θα αλλάξουν κατά πολύ οι απόψεις τους για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και την περιβαλλοντική τους στάση γενικά.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δικά μας οφέλη  
Θα τελειώσουμε την εργασία παραθέτοντας τα δικά μας οφέλη μέσα από την 
ανάμιξη μας με αυτήν την εργασία που ομολογούμενος μας απόσπασε αρκετό 
από τον ελεύθερο μας χρόνο από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Μάρτιο 
του 2014. Η εμπειρία που αποκτήσαμε με την εμπλοκή μας σε αυτή την 
ερευνητική εργασία είναι αρκετά μεγάλη. Συγκεκριμένα για τους σκοπούς της 
έρευνας μας έχουμε εμπλακεί σε όλα τα στάδια της έρευνας και μπορούμε να 
πούμε ότι αυτό μας βοήθησε στα πιο κάτω:  
1. Αρχικά αποκτήσαμε τη δεξιότητα της χρήσης ποικίλων πηγών 

πληροφόρησης. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, την έρευνα στο 
διαδίκτυο και γενικά την οποιαδήποτε μορφή πληροφόρησης μάθαμε  να 
χρησιμοποιούμε πολλές πηγές πληροφόρησης αλλά και τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών. Πέραν όμως από τη σωστή εκμάθηση του διαδικτύου 
μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε σωστά προγράμματα όπως: 

 Το επεξεργαστή κειμένου (word) για τη σωστή γραπτή παρουσίαση 
της έρευνας τους  

 Προγράμματα παρουσίασης (power point) για να μπορέσει να 
παρουσίαση την εργασία του μέσα από μια ηλεκτρονική 
παρουσίαση 

 Photoshop, κ.α. 
Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι τα αποτελέσματα της εργασίας μας 
παρουσιάστηκαν στο 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Μαθητών Καθηγητών για τις 
Θετικές Επιστήμες που έγινε στο ξενοδοχείο Columbia resorts στο Πισσούρι 
από τις 21 μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2014. Τα αποτελέσματα τα 
παρουσιάσαμε σε παρουσίαση καθώς ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα του 
συνεδρίου, υπό μορφή αφίσας αλλά και με την κατασκευή μας που 
παρουσιάσαμε στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου. Η αφίσα και η κατασκευή 
παρουσιάζονται σαν παραρτήματα 1 και 2 στην εν λόγω εργασία.   
2. Μέσα από την συνεργασία μας με τους συμμαθητές μας μπορέσαμε να 
φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Βλέπαμε τα αποτελέσματα μας να 
γίνονται καλύτερα μέσα από την συνεργασία μεταξύ μας και με τον 
συντονιστή καθηγητή. Έτσι και εμείς, αν σε αρκετές φορές βρεθήκαμε σε 
διαφωνίες με τα μέλη της ομάδας μας στο τέλος με την συνεργασία και την 
υπομονή καταλήξαμε στις καλύτερες αποφάσεις για την επίτευξη του σκοπού 
μας. 
3. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι η απόκτηση της αυτοπεποίθησης και 
της αυτοεκτίμησης. Πλέον ο μαθητής αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του 
μέσα από τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις που έμαθε από μόνος του. 
4. Να αναφέρουμε ακόμα και την τριβή μας με τους κτηνοτρόφους η 
οποία μας έδωσε αρκετή αυτοπεποίθηση αλλά μας βοήθησε να καταλάβουμε 
και τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου και των επαγγελματιών σήμερα 
στη Κύπρο.  
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χοιροστασίου διαφορετικής πυκνότητας στη μεσόφιλη περιοχή, Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2010.  

11.  Νινακοπούλου Φωτεινή, Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε 
εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη, Τμήμα 
Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 2010.  

12. Για να μπορέσουμε νε ενημερωθούμε για την κατάσταση της αγοράς σήμερα 
στη Κύπρο πήραμε πληροφορίες από τις πιο κάτω ιστοσελίδες (αναφέρουμε 
ορισμένες από αυτές):  

 http://www.animaliagenetics.com/AboutUs.aspx 

 http://www.ioannoualternative.com/?gclid=CKGfvcSw87wCFUoOwwod
qhoAfQ 

 http://www.cie.org.cy/#arxiki 

 http://www.cea.org.cy/TOPICS/Renewable%20Energy/RES_CY_greek
.pdf 

 http://www.thrift-energy.com/ 
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Παράρτημα 1: Φωτογραφίες από την κατασκευή της μακέτας με 
ενσωματωμένες τις προτάσεις μας 

 

 
 

 
 
 
 



Παράρτημα 2: Αφίσα  

 


