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Δομή παρουσίασης

• Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο

επίπεδο

• Σπάταλο κυπριακό ενεργειακό μοντέλο?

• Πρόοδος στην Κύπρο αναφορικά με τις

τεχνολογίες ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής

• Κοιτάζοντας μπροστά



Νέα δεδομένα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, 2013



ΗΠΑ παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου
/σχιστολιθικού αερίου

Η συγκέντρωση παραγωγής μη συμβατικών πηγών ενέργειας έχει επίδραση και έξω
από τις ΗΠΑ
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Πηγή: OECD/IEA 2013



Το παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα πρόκειται να
αλλάξει

Η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ αναμένεται να ξεπεράσει την παραγωγή
ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο το 2015 και θα φθάσει σχεδόν αυτή του

γαιάνθρακα το 2035
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Πηγή: OECD/IEA 2013



Μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας

Οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν με τις ψηλότερες να
υφίστανται στην ΕΕ και την Ιαπωνία, πολύ ψηλότερες από αυτές στην Κίνα και ΗΠΑ

Μέσες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά, 2035
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, 2013



Υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο στην τελική
κατανάλωση ενέργειας

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



Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο στην
Κύπρο το 2012

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



Εκπομπές CO2 στην Κύπρο λόγω της
κατανάλωσης ενέργειας 2009-2012



Τελική κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρο ανά
είδος καυσίμου
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Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
οικιακοί καταναλωτές – 2013 (excluding taxes)

Πηγή: Eurostat (2013)



Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
βιομηχανικοί καταναλωτές – 2013 (excluding
taxes)

Πηγή: Eurostat (2013)
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Συνολικό μερίδιο ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση
ενέργειας – Εθνικοί στόχοι



Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ

• Οικιακά Φωτοβολταϊκά με τη μέθοδο του

συμψηφισμού

• Αυτοπαραγωγή από φωτοβολταϊκά

• Οικιακά φωτοβολταϊκά και

Φωτοβολταικά πάρκα μέχρι 150 kW

• Μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα μέσω

μειοδοτικού διαγωνισμού



ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ
(net metering)

To 2013 υποβλήθηκαν αιτήσεις για net-
metering ως ακολούθως:

• 2.992 αιτήσεις από μη ευάλωτους
συνολικής δυναμικότητας 8.860
kW

• 1.899 αιτήσεις από ευάλωτους
καταναλωτές. Εγκρίθηκαν οι 1.886
συνολικής δυναμικότητας 5.281kW

• 23 αιτήσεις από τοπικές αρχές
• Μέχρι τον Ιανουάριο του 2014

υπέβαλαν αίτηση και σχέδια προς
το ΔΣΔ, για έλεγχο της
εγκατάστασης, 1.940 αιτητές εκ
των οποίων είχαν συνδεθεί 1.494
(1.357 χωρίς χορηγία,133 με
χορηγία και 4 Τοπικές Αρχές)

Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας (2014)



Αυτοπαραγωγή από
Φωτοβολταϊκά

• Όσο αφορά την αυτοπαραγωγή, με βάση

πληροφόρηση από την ΡΑΕΚ λήφθηκαν

41 αιτήσεις συνολικής δυναμικότητας

1,4MW

• Δεν έχει ακόμη συνδεθεί κάποιο σύστημα

Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας (2014)



Οικιακά φωτοβολταϊκά και Φωτοβολταικά πάρκα
μέχρι 150 kW συνδεδεμένα με το δίκτυο (2007-
2013)

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΤΑΡΙΦΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)

0,205 430 2.876
0,225 86 710
0,383 189 1.804
0,335 2 38
0,34 32 4.007
0,36 108 2.056
0,31 17 2.038
0,28 336 2.203
0,25 414 14.154

Total
1.614

573 ΦΒ μέχρι 150kW 29.891

Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας (2014)



Μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα μειοδοτικού
διαγωνισμού

• Όσον αφορά τον μειοδοτικό διαγωνισμό

εγκρίθηκαν 24 έργα συνολικής ισχύος 50

MW.

• Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο

έλεγχος ενός έργου ισχύος 1,5MW και θα

συνδεθεί με το δίκτυο την Δευτέρα

31/3/14

• Άλλα 3 έργα αναμένεται να συνδεθούν

το επόμενο δίμηνο συνολικής ισχύος

5,2MW

Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας (2014)



ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΉ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 3 άδειες ηλιοθερμικών

σταθμών

• Vimentina Ltd - 15MW (Μονάγρι-Λεμεσός)

• Vimentina Ltd - 10MW (Μονάγρι –Λεμεσός)

• AC Cyprus Power Thermal Ltd-50MW

(Ακρωτήρι)

Αίτηση στα πλαίσια της πρώτης φάσης του

NER300:

• P.F.X.T Thermosolar Renewables Ltd - 50,76

MW (Αβδελερό-Λάρνακα)

Πηγή: ΡΑΕΚ (2014)



ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗΘ
• Δεκατρείς (13) σταθμοί παραγωγής βιοαερίου

από κτηνοτροφικά απόβλητα λειτουργούν
σήμερα στην Κύπρο, παράγοντας ηλεκτρική και
θερμική ενέργεια (από το 2007).

• Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών
παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικά
απόβλητα οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο
δίκτυο της ΑΗΚ ανέρχεται  στα 9,7 ΜW
(Δεκέμβριος 2013).

• H μέση μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
των σταθμών βιοαερίου είναι περίπου 3.136
ΜWh, ενώ η μηνιαία παραγωγή θερμικής
ενέργειας από τους σταθμούς αυτούς εκτιμάται
στις 1.700ΜWh.

• Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)
έχει παραχωρήσει μέχρι σήμερα συνολικά 17
άδειες για κατασκευή σταθμών βιοαερίου από
κτηνοτροφικά απόβλητα για παραγωγή
ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος
14,9ΜW.



ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

• Στην Κύπρο υπάρχουν εγκατεστημένα,

μέχρι το τέλος του 2013, πέντε αιολικά

πάρκα (Ορείτες, Αλέξιγρος, Αγία Άννα,

Κόσιη και Καμπί) που βρίσκονται σε

πλήρη λειτουργία με εγκατεστημένη ισχύ

146,7 MW.

•



ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

• Πρόκειται για μία εμπορική πιλοτική μονάδα (Fratelli Giorgo Ltd)
με εγκατεστημένη ισχύ εξόδου 240kW, βάσει των αποτελεσμάτων
της οποίας (παραγωγή ενέργειας – οικονομικό κόστος) θα
αποφασισθεί κατά πόσο βιώσιμη και εφικτή είναι η μελλοντική
ανάπτυξη ενός Πάρκου Κυματικής Ενέργειας συνολικής
δυναμικότητας έως και 200MW στην περιοχή Πωμού της Πάφου.

• Το εμπορικό πιλοτικό έργο κυματικής ενέργειας αποτελείται
κυρίως από το θαλάσσιο τμήμα, το αποκαλούμενο σκάφος YETI,
και ένα μικρό τμήμα χερσαίας μορφής το οποίο αποτελείται κυρίως
από την όδευση του καλωδίου έως τη σύνδεσή του με το δίκτυο της
ΑΗΚ. Στην περίπτωση μελλοντικής επέκτασης σε Πάρκο
Κυματικής Ενέργειας το χερσαίο τμήμα του έργου θα
συμπεριλαμβάνει επίσης χώρο στον οποίο θα εγκατασταθούν
ηλεκτρονικές διατάξεις καθώς επίσης και το σύστημα ελέγχου των
παραμέτρων του Θαλάσσιου Τμήματος (PLC System).

Πηγή: I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd.



ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τα εκτιμώμενα μεγέθη του διαθέσιμου ενεργειακού
δυναμικού, προσδιορίστηκαν μέσω του
ερευνητικού έργου E-WAVE, είναι μικρότερα από
αυτά που εμφανίζονται στη Βόρεια ακτογραμμή
της Ευρώπης, όπου εμφανίζεται σήμερα η
μεγαλύτερη κινητικότητα σε θέματα κυματικής
ενέργειας, δίνουν όμως ένα αξιόλογο
ενεργειακό δυναμικό με μειωμένη ποσοστά
αβεβαιότητας-μεταβλητότητας  γεγονός που
καθιστά την δυτική ακτογραμμή της Κύπρου
ελκυστική για παραγωγή ενέργειας από τον
θαλάσσιο κυματισμό υπό την προϋπόθεση της
σωστής επιλογής των κατάλληλων τεχνικών
εργαλείων-μηχανών παραγωγής κυματικής
ενέργειας.

Πηγή:http://www.oceanography.ucy.ac.cy/ewave/



Ανακεφαλαίωση

2009 2010 2011 2012
Average household electricity consumption (kWh) 4.155 3.873 3.693 3.647
Average household energy consumption (MWh) 9,85 9,25 8,79 8,70
Share of renewable energy sources on Final Energy
Consumption (%) 7,3% 7,8% 9,0% 9,9%

Increase/Decrease of energy Consumption based on
2009 (%) 0,0%

-1,2% -8,8% -14,7%
National Average Electricity Consumption per capita -
based on total elec. Consumption (kWh) 5.997 5.717 5.351 5.007

Share of renewable energy sources on Electricity
production (%) 0,5% 1,3% 3,6% 5,5%

Tonnes of CO2 emmisions 7.073.643 6.906.020 6.387.955 5.996.262



Κοιτάζοντας μπροστά!
• Έμφαση στην εξοικονόμηση

ενέργειας
• Αξιοποίηση της βιομάζας στερεών

απορριμμάτων
• Αξιοποίηση αν είναι εφικτό των

μεγάλων ποσών waste heat
(παράγονται περίπου 1.700.000
kWh θερμικής ενέργειας τον μήνα
και σχεδόν το 50% της θερμικής
ενέργειας δεν αξιοποιείται).

• Γραφειοκρατία/Διαδικασίες
αδειοδότησης

• Δυνατότητες ηλεκτρικού δικτύου



Ευχαριστώ για την
προσοχή σας
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Οδός Λεύκωνος 10-12
Λευκωσία 1011
info@cea.org.cy
www.cea.org.cy

"Ενεργειακό Γραφείο"


