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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(ΑνΑΔ)

«Αποθήκευση ενέργειας: Υφιστάμενη κατάσταση και τεχνολογίες αποθήκευσης»
11 Δεκεμβρίου 2014, Λευκωσία

Διάρκεια 8 ώρες, Κωδικός Προγράμματος Π006468

Σκοπός:
Να καταρτίσει τεχνικά ενδιαφερόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για τον ρόλο της
αποθήκευσης ενέργειας και τις διαθέσιμες τεχνολογίες αποθήκευσης.

Στόχοι:
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης το οποίο στοχεύει στην
κατάρτιση των εμπλεκόμενων μηχανικών ή τεχνικών του ιδιωτικού τομέα ή των μηχανικών/τεχνικών των
δημοτικών υπηρεσιών/ οργανισμών, για τη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας, τις προοπτικές και
εμπόδια για την ανάπτυξη αποθήκευσης ενέργειας στο σύστημα της Κύπρου, στις τεχνολογίες
αποθήκευσης ενέργειας και τα πεδία εφαρμογής τους και στα συστήματα αποθήκευσης και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το πρόγραμμα κατάρτισης, απευθύνεται σε μηχανικούς, τεχνικούς που διαχειρίζονται θέματα
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, δικτύων, συνδεσμολογίας.

Εκπαιδευτές:

Ο Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου από την Κύπρο, είναι κάτοχος των πτυχίων του
πανεπιστημίου UMIST: Πτυχίο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
Master of Science (MSc) στα Συστήματα Ισχύος και Doctor of Philosophy (PhD).
Εργάστηκε στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου από τον Μάρτιο του 1979 μέχρι τον
Νοέμβριο 2013 και αφυπηρέτησε από τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή
Δικτύων και του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Κύπρου. Είναι μέλος
της Επιτροπής Καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας
SmartGrids, της Επιτροπής Καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής

Πλατφόρμας ΦΒ, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EURELECTRIC, μέλος της
Επιτροπής των Διαχειριστών Συστήματος Διανομής της EURELECTRIC και πρόεδρος του CIGRE Κύπρου.
Διετέλεσε δραστήριο μέλος της Διοικούσας και του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και του ΣΕΜ Κύπρου.
Μέσα από την μακρά πείρα του στην ΑΗΚ; τη στενή και συνεχή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου
αλλά και την ενεργό συμμετοχή του στην EURELECTRIC και τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες
SmartGrids και ΦΒ είναι συγγραφέας δεκάδων εκθέσεων τεχνικού περιεχομένου με σχετικές
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου



Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357-22667716/26 Fax +357-22667736 email: info@cea.org.cy web: www.cea.org.cy

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων -
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1979.
Αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Α.Π.Θ. το 1997. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. στον Τομέα
Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με

αντικείμενο την ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα.
Εργάστηκε σαν εξωτερικός συνεργάτης στη βιομηχανία και σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Είναι
μέλος του ΤΕΕ, της ΙΕΕΕ, του IET, της CIGRE, του ΣΜΗΒΕ, της ΕΕΔΕ και του ΕΙΠ.

Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης:
 Διαλέξεις - Παρουσιάσεις
 Συζήτηση
 Επίλυση αποριών

Μέσα κατάρτισης:
 Αίθουσα διαλέξεων
 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 LCD projector και screen
 Χαρτοπίνακας (flip chart)
 Τηλεόραση για προβολή
 Ασπροπίνακας (whiteboard)
 Σημειώσεις

Σύνολο ωρών κατάρτισης: 8 ώρες

Ημερομηνίες και ώρες:
11 Δεκεμβρίου 2014, 9.00 πμ-6.15μμ

Γλώσσα Σεμιναρίου:
Ελληνικά

Χώρος διεξαγωγής:
Αίθουσα διαλέξεων 1 - Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, Λευκωσία

Θα δοθούν στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικά Συμμετοχής.

Κόστος:
 Για δικαιούχους επιχορήγησης από ΑνΑΔ:

Μικρές Επιχειρήσεις
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: 100€

Καθαρό κόστος συμμετοχής: 48,75€

Μεσαίες Επιχειρήσεις
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: 87,50€

Καθ. κόστος συμμετοχής: 61,25€

Μεγάλες Επιχειρήσεις
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: 75€

Καθαρό κόστος συμμετοχής: 73,75€

 Για μη δικαιούχους επιχορήγησης από ΑνΑΔ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 125€+ 19% ΦΠΑ = 148,75€

Δρ Γρηγόρης Παπαγιάννης
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Εγγραφές:
Μπορείτε να δηλώσετε το προκαταρκτικό σας ενδιαφέρον συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο φαξ
22667736 το έντυπο συμμετοχής που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του παρόντος ενημερωτικού
φυλλαδίου, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014.

Το ΕΝΤΥΠΟ 7(ΠΕ) της ΑνΑΔ “ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ”, θα πρέπει να μας αποσταλεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2014.

Διαρρύθμιση Χώρου:
Classroom Style

Αξιολόγηση Προγράμματος:
Με το πέρας του σεμιναρίου θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών κα
Μαρία Ιωαννίδου στα τηλέφωνα: 22667716, 22667726, φαξ 22667736 ή email
maria.ioannidou@cea.org.cy

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ.
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αποθήκευση ενέργειας: υφιστάμενη κατάσταση και τεχνολογίες αποθήκευσης

11 Δεκεμβρίου 2014
9:00-10:00 Ενότητα 1: Εισαγωγή - Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
Παρουσίαση του Νόμου 211(Ι)/2012 περί ρύθμισης της αγοράς
ηλεκτρισμού νόμου καθώς και του Νόμου Ν112(Ι)/2013 που προνοεί την
προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ καθώς και σχετικά στοιχεία
του περί ηλεκτρισμού Νόμου.

Δρ Βενιζέλος
Ευθυμίου

10:00-11:00 Ενότητα 2: Εθνικό Ενεργειακό Σύστημα με ορίζοντα το 2020 – Ρόλος της
αποθήκευσης ενέργειας. Προοπτικές και εμπόδια για την ανάπτυξη
αποθήκευσης ενέργειας στο σύστημα της Κύπρου.
Θα παρουσιασθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ, οι
προβλέψεις για το ενεργειακό μίγμα της Κύπρου μέχρι το 2020 καθώς και
οι μελλοντικοί σχεδιασμοί, οι Κανόνες αγοράς καθώς και οι εγγυήσεις
προέλευσης. Θα αναπτυχτούν οι περιορισμοί που έχει το εθνικό σύστημα
για την ηλεκτροπαραγωγή και οι λόγοι που θα πρέπει να αναπτυχθεί η
αποθήκευση ενέργειας.

Δρ Βενιζέλος
Ευθυμίου

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ
11:15-12:15 Ενότητα 3. Βασικές Αρχές αποθήκευσης

Αρχές που διέπουν τις μεθόδους αποθήκευσης ενέργειας. Αυτές
περιλαμβάνουν την αποθήκευση της ενέργειας ως θερμότητα, σε
μεταβατική φάση και αναστρέψιμες χημικές αντιδράσεις, και σε
οργανικά καύσιμα και το υδρογόνο, ένα σημαντικό φορέα ενέργειας. Οι
αρχές που εμπλέκονται στην αποθήκευση της ενέργειας σε μηχανικά,
ηλεκτροστατικά και μαγνητικά συστήματα, ηλεκτροχημικά συστήματα
αποθήκευσης με έναν τρόπο που δεν απαιτεί την προηγούμενη
κατανόηση της ηλεκτροχημείας.

Δρ Γρηγόρης
Παπαγιάννης

12:15-13:30 Ενότητα 4. Τεχνολογίες Αποθήκευσης
Τεχνολογία αποθήκευσης με πεπιεσμένο αέρα (CAES), τεχνολογία
χημικής αποθήκευσης αερίων καυσίμων, υδρογόνου και μεθανίου
(Power-to-Gas), αποθήκευση με αντλισιοταμίευση. Αυτό περιλαμβάνει
τόσο τα παραδοσιακά συστήματα μπαταρίας και τις πρόσφατες εξελίξεις,
με ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ σημαντικές και ταχέως εξελισσόμενες,
μπαταρίες λιθίου. Συγκριτικό κόστος και εφαρμογές.

Δρ Γρηγόρης
Παπαγιάννης

13:30-14:15 Γεύμα
14:15-16:00 Ενότητα 4. Τεχνολογίες Αποθήκευσης (Συνέχεια) Δρ Γρηγόρης

Παπαγιάννης
16:00-16:15 Διάλειμμα για καφέ
16:15-17:15 Ενότητα 4. Τεχνολογίες Αποθήκευσης (Συνέχεια) Δρ Γρηγόρης

Παπαγιάννης
17:15-18:15 Ενότητα 5: Το σύστημα ηλεκτρισμού της Κύπρου σε συνθήκες μεγάλης

διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ – Παρούσα κατάσταση και προοπτικές - Η
πρόκληση των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας.
Θα αναλυθούν τα προβλήματα ευστάθειας του ηλεκτρικού δικτύου σε
διάφορα σενάρια ανάπτυξης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, ο ρόλος
των έξυπνων δικτύων και μετρήσεων καθώς και οι τεχνικά εφικτές λύσεις
αποθήκευσης ενέργειας στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων των μικρών
συστημάτων αποθήκευσης. Θα αναλυθεί επίσης το πλαίσιο κινήτρων που
ίσως να πρέπει να αναπτυχθεί για ραγδαία ανάπτυξη της αποθήκευσης
ενέργειας.

Δρ Βενιζέλος
Ευθυμίου
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αποθήκευση ενέργειας: υφιστάμενη κατάσταση και τεχνολογίες αποθήκευσης

11 Δεκεμβρίου 2014
Προσωπικά Στοιχεία Συμμετέχοντα:
 Κύριος  Κυρία
Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................ ......................................................
Εταιρεία/οργανισμός:.........................................................Θέση Εργασίας:....................................................................
Διεύθυνση:........................................................................................................................................................................
Πόλη:.......................................................................................Ταχ. Κώδικας:...................................................................
Απευθείας τηλέφωνο:..........................................................Απευθείας τηλεομοιότυπο:.................................................
Email: ................................................................................................................................................................................
Αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων: .........................................................................................................
Αρ. Εγγραφής στο Μητρώο Εφόρου Εταιριών: ................................................................................................................

Υπεύθυνος για την εγγραφή (σε περίπτωση που διαφέρει από τον συμμετέχοντα):
 Κύριος  Κυρία
Ονοματεπώνυμο:............................................................................................ ..................................................................
Απευθείας τηλέφωνο:..............................................................Απευθείας τηλεομοιότυπο:.............................................
Email: ............................................................................................................................. ...................................................

Κόστος Συμμετοχής:
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 125 ευρώ+Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου,
διαλείμματα για καφέ και φαγητό, σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης

 Για δικαιούχους επιχορήγησης από ΑνΑΔ:
 Μικρές Επιχειρήσεις
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: 100€
Καθαρό κόστος συμμετοχής: 48,75€

 Μεσαίες Επιχειρήσεις
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: 87,50€
Καθαρό κόστος συμμετοχής:61,25€

 Μεγάλες Επιχειρήσεις
Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: 75€
Καθαρό κόστος συμμετοχής:73,75€

Πολιτική ακυρώσεων:
Οι συμμετοχές που ακυρώνονται γραπτώς 7 ημέρες πριν από την έναρξη του Σεμιναρίου δεν έχουν επιβάρυνση. Οι
συμμετοχές που ακυρώνονται σε λιγότερο από 7 ημέρες πριν από την έναρξη του Σεμιναρίου θα τιμολογούνται
κανονικά. Αντικατάσταση συμμετεχόντων είναι δεκτή.

Τρόπος πληρωμής: (οι πληρωμές πρέπει να γίνονται πριν την έναρξη του Σεμιναρίου)
Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου:................................................................................................. ..
 Με επιταγή, μετά την έκδοση τιμολογίου (οι επιταγές πρέπει να εκδίδονται στο «Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών»)
 Μετρητά

Άλλες πληροφορίες:
 νηστίσιμο  χορτοφαγικό γεύμα  άλλη πληροφορία......................................................

Παρακαλώ αναφέρετε σε συντομία το λόγο συμμετοχής σας στο συγκεκριμένο σεμινάριο:
............................................................................................................................. ...............................................................
................................................................................................................................................ ............................................
............................................................................................... ............................................................................................

Παρακαλώ να ενημερώνομαι για άλλα σεμινάρια που διοργανώνονται από το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών
 Ναι  Όχι
σε περίπτωση «ναι», ποιό τρόπο προτιμάτε  email  fax


