
 

SREC 

Καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης, για βελτίωση του ισοζυγίου των ΑΠΕ στην Κύπρο 

H αποθήκευση ενέργειας είναι μια τεχνολογία που συνοδεύει τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Αποτελεί σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια να αυξηθεί το μερίδιο ΑΠΕ που εγχέεται 

στα δίκτυα. Σε απομονωμένα δίκτυα, όπως αυτό της Κύπρου, η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας, 

θεωρείται επιτακτική ανάγκη για λόγους ασφάλειας, τροφοδοσίας, αξιοποίησης των υποδομών, 

εισροής ΑΠΕ, μείωσης εκπομπών, εγχώριας προστιθέμενης αξίας και αειφορίας. 

 

Το έργο SREC έχει ως στόχο να αναδείξει τις καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης με σκοπό να 

επιτευχθεί η βελτίωση του ισοζυγίου των ΑΠΕ στην Κύπρο στο σύστημα μεταφοράς (π.χ. κεντρικό 

σύστημα αποθήκευσης ενέργειας). 

 

Οι Επιστημονικοί και Τεχνολογικοί Στόχοι του έργου είναι οι εξής: 

• Επιλογή και αξιολόγηση πιθανών εφαρμογών αποθήκευσης στην Κύπρο, λαμβάνοντας 

υπόψη: 

 Τεχνολογική εξέλιξη 

 Θέματα βελτιστοποίησης του δικτύου 

 Δυνατότητα προγραμματισμού 

 Διαθεσιμότητα πόρων 

Θα επιλεγεί μέσω οικονομικής τεχνικής ανάλυσης, τουλάχιστον μία τεχνολογία αποθήκευσης, με 

μέγιστη δυνατότητα διείσδυσης ΑΠΕ.  

• Δημιουργία πιθανών σεναρίων ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης / υβριδικών 

συστημάτων, σε ολόκληρη την Κύπρο για την επίτευξη μεριδίου διείσδυσης ΑΠΕ κατά τουλάχιστον 

50% μέχρι το 2030. 

• Δημιουργία ενός εικονικού μοντέλου ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου, ενσωματώνοντας 

συστήματα αποθήκευσης / υβριδικά συστήματα και αξιολογώντας το αναφορικά με την ευελιξία και 

λειτουργικότητα του από τη μια , και την αποδοτικότητα χρήσης πόρων και σχετικής εξοικονόμησης 

από την άλλη. 

• Παροχή ενδελεχούς επισκόπησης σχετικά με την χωρητικότητα του δικτύου, την διαχείριση 

του, το οικονομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την δημόσια αποδοχή και να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

που υπάρχουν από την διείσδυση των ΑΠΕ-Αποθήκευσης ενέργειας στην αγορά ηλεκτρισμού. 

• Παροχή ενός συγκεκριμένου συνόλου οδηγιών για την υποδομή ή άλλων μέτρων που πρέπει 

να υλοποιηθούν, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια για επιτυχή μέγιστη διείσδυση ΑΠΕ.  

• Παροχή ενός συνόλου πιθανών ευκαιριών επένδυσης συστημάτων αποθήκευσης / 

υβριδικών συστημάτων, τις οποίες η Κύπρος μπορεί να αποφασίσει να δημοπρατήσει, 

προσελκύοντας σημαντικές ταμειακές ροές και αντιμετωπίζοντας ενεργειακά ζητήματα με βιώσιμο 

τρόπο.  



• Παροχή μέσων ευελιξίας στο ηλεκτρικό δίκτυο, μειώνοντας την τυπική καθημερινή και 

εποχιακή διακύμανση που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής 

ενέργειας, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργική σταθερότητα και ασφάλεια και βελτιώνοντας την 

αποδοτική τους χρήση. 

• Αξιολόγηση τουλάχιστον δύο σεναρίων για πιθανή εφαρμογή συστημάτων αποθήκευσης 

ή/και υβριδικών συστημάτων, τα οποία θα περιληφθούν στο συνολικό πλαίσιο, 

συμπεριλαμβανομένων των μελετών, νέων επενδύσεων και των αδειών. Έτσι, από τη μία πλευρά θα 

παραδοθούν ελκυστικές και ελάχιστου κινδύνου δοκιμαστικές εφαρμογές, για ανάπτυξη από 

πιθανούς επενδυτές, καθώς και σημαντική τεχνογνωσία και δοκιμαστικές περιπτώσεις για τις 

κυπριακές αρχές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την άλλη. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ. 
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SREC 

SREC - Storage and Renewables Electrifying Cyprus 

It is widely known that penetration of renewables in autonomous and/or weak grids is a difficult task 

because of the weak correlation between demand side and Renewable Energy Sources (RES) 

availability. Additionally, it has been widely proved that storage of electricity can significantly improve 

the correlation between demand side and RES availability thus improving the possibility of RES 

penetration in the autonomous system. Several researchers and results from applications have shown 

that additional benefits exist when storage can be applied. These benefits include easier planning of 

the operation of the conventional power plants, maintenance scheduling, minimizing stand-by 

operation units. 

Despite the above benefits there is not yet a coherent and streamlined frame for the promotion and 

support of storage applications especially under the current EC directives, in Cyprus. This definitely 

results in a bottleneck regarding the development and operation of storage systems and consequently 

forms a major roadblock for the development and penetration of renewables in Cyprus. 

SREC project aims in building upon current knowledge on technological advances in storage and 

hybridization possibilities and technologies, as well as knowledge generated through dedicated 

research performed in the past e.g. projects, such as STORIES, an Intelligent Energy Europe project on 

“Addressing barriers to Storage technologies for increasing the penetration of Intermittent Energy 

Sources”. Moreover, applications of smart grid technologies can be found across the world, from 

isolated islands to very large integrated systems. For developed countries, smart grid technologies can 

be used to upgrade, modernize or extend old grid systems, while at the same time providing 

opportunities for new, innovative solutions to be implemented. For developing and emerging 

countries, smart grid technologies are essential to avoid lock-in of outdated energy infrastructure, 

attract new investment streams, and create efficient and flexible grid systems that will be able to 

accommodate rising electricity demand and a range of different power sources. 
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