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Σκοπός της Παρουσίασης 

 Η Παρουσίαση στοχεύει στην ανάλυση  των βασικών 
παραμέτρων   που αφορούν τη  λειτουργία του Ηλεκτρικού 
Συστήματος της Κύπρου,  κατά κύριο λόγο την Εγκατεστημένη 
Ισχύ και τη  Ζήτηση Φορτίου,   όπως έχουν διαμορφωθεί με 
βάση τα  σημερινά  δεδομένα  λόγω και της διείσδυσης των ΑΠΕ. 

 

 Αυτές οι παράμετροι  επηρεάζουν τη Μέγιστη Επιτρεπόμενη 
Διείσδυση ΑΠΕ και κατ’ επέκταση την ασφαλή λειτουργία του 
Συστήματος. 
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Το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 
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Υψηλή Τάση Μέση Τάση 
 

Χαμηλή Τάση 
 

132 kV & 66 kV 11 kV & 22 kV 240 V / 415V 

1. Σύστημα Μεταφοράς / Διανομής 



Το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 

5 

Τεχνολογία Μονάδας 
Παραγωγής 

Σταθμός 
Παραγωγής 

Αριθμός 
Εγκατεστημένη 

Δυναμικότητα (MW) 

Συμβατικές Μονάδες 

Ατμοστρόβιλοι Βασιλικός 
Δεκέλεια 

3 x 130 MW 
6 x 60 MW 

390 
360 

Μονάδες 
Συνδιασμένου Κύκλου 

Βασιλικός 2 x 220 MW 440 

Αεριοστρόβιλοι Βασιλικός, Δεκέλεια 5 x 37,5 MW 187,5 

ΜΕΚ Δεκέλεια 6 x 16,7 MW 100,2 

1478 MW 

ΑΠΕ 

Αιολικά Πάρκα 6 Αιολικά Πάρκα  
(από τα οποία τα 5 εμπίπτουν στον 
έλεγχο & παρακολούθηση του ΔΣΜΚ) 

157,5 

Φωτοβολταϊκά 
Συστήματα 

Συνδεδεμένα στο Σύστημα Διανομής 68,8 

Συστήματα Βιομάζας Συνδεδεμένα στο Σύστημα Διανομής 9,7 

236 MW 

ΣΥΝΟΛΟ: 1714 MW 

2. Σύστημα Παραγωγής 



Το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 
3. Ζήτηση ηλεκτρικού φορτίου 
Ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος 
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Το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
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Το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 
4.  Μέγιστη & ελάχιστη ζήτηση φορτίου κατά το 2014 
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 Μέγιστη Ζήτηση Συστήματος (με εκτίμηση παραγωγής ΑΠΕ στο Σύστημα Διανομής:  910 MW  

 (2013: 840ΜW) 

 Ελάχιστη Ζήτηση Συστήματος (με εκτίμηση παραγωγής ΑΠΕ στο Σύστημα Διανομής):  251 MW  

 (2013: 247MW) 



Το Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 

9 

5.  Καμπύλες διάρκειας φορτίου 2009 - 2014 
       (Load Duration Curves) 

2013 και 2014: Για το 75% του χρόνου το φορτίο ήταν χαμηλότερο από 550MW. 



Ένταξη ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 

I. Αιολικά Πάρκα:  6 από τα οποία τα 5 είναι συνδεδεμένα στο Σύστημα 
Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής με  Μετασχηματιστή ΥΤ/ΜΤ. 
Παρακολούθηση και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο από το  ΔΣΜΚ μέσω 
του ΣΤΗΔΕ  στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) . 157,5ΜW  
 

II. Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα: 69 MW μικρά Φ/Β συστήματα που 
είναι συνδεδεμένα στη ΜΤ και ΧΤ. Για τα τρία Φ/Β συστήματα υπάρχει 
δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου από το ΔΣΜΚ μέσω του ΣΤΗΔΕ. 
 

III. Συστήματα Βιομάζας: 10 MW συστήματα βιομάζας συνδεδεμένα στο 
Σύστημα Διανομής. 

 

Εγκατεστημένη Δυναμικότητα από ΑΠΕ:  

236 MW,  ̴14% της Συνολικής Εγκατεστημένης Δυναμικότητας 
Παραγωγής 
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       Εγκατεστημένη Δυναμικότητα ΑΠΕ (Απρίλιος 2015) 
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Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας 

 Το ΕΚΕΕ στελεχώνεται από 14 μηχανικούς, με 24ωρη βάρδια 

 Παρακολουθεί και ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του Ηλεκτρικού 
Συστήματος 

 Το Σύστημα Τηλεχειρισμού και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ) είναι το κύριο 
εργαλείο του ΕΚΕΕ για σκοπούς παρακολούθησης, ελέγχου, διενέργειας 
χειρισμών (π.χ. άνοιγμα/ κλείσιμο διακοπτών) στο Σύστημα σε πραγματικό 
χρόνο 

 Αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεχειρισμού και Διαχείρισης Ενέργειας 
(ΣΤΗΔΕ): 

 Το νέο ΣΤΗΔΕ τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο 2014 

 Οι εργασίες αναβάθμισης έγιναν κυρίως κατά το έτος 2014 και συνεχίζονται 
ακόμη εργασίες μέχρι την πλήρη παραλαβή και αποδοχή του ΣΤΗΔΕ από την 
εταιρεία ΑΒΒ  

 Το έργο αυτό το οποίο κόστισε συνολικά  1.3  εκ ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από 
την ΕΕ με ποσοστό 95%  (85% στο ΔΣΜΚ και 10% στο κράτος) 



(Φωτογραφία: πρόσφατη αναβάθμιση του ΣΤΗΔΕ) 
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Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας 



Ένταξη ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 
     1.  Προκλήσεις 
 

 Μείωση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2010, περίπου κατά 20-25% (κυρίως 
λόγω της οικονομικής κρίσης) 

 Χαμηλά επίπεδα φορτίου κατά τη διάρκεια της νύχτας και  των πρωϊνών ωρών, ειδικά 
κατά την Άνοιξη & Φθινόπωρο => προβλήματα σε σχέση με την ελάχιστη σταθερή 
φόρτιση των δεσμευμένων συμβατικών Μονάδων Παραγωγής αλλά  και τη χαμηλή 
αδράνεια του Συστήματος 

 Μεγάλες και απρόσμενες μεταβολές στην αιολική ηλεκτροπαραγωγή  σε διάστημα 
μερικών λεπτών => απαίτηση για μεγάλες ποσότητες  στρεφόμενης εφεδρείας 

 Ψηλοί Ρυθμοί Μεταβολής ανά λεπτό/ δευτερόλεπτο (per minute Ramp Rates) της 
αιολικής ηλεκτροπαραγωγής που  επηρεάζουν τη ρύθμιση συχνότητας 

 Οι προβλέψεις αιολικής ηλεκτροπαραγωγής παραμένουν  σε ορισμένες περιπτώσεις 
ακόμη αναξιόπιστες 

 Η μεγάλη διείσδυση Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) στο Σύστημα Διανομής επηρεάζει τη ροή 
φορτίων στις αναχωρήσεις 11kV και κατ’ επέκταση επηρεάζει τη λειτουργία του Σχεδίου 
Απόρριψης Φορτίου Λόγω Υποσυχνότητας, που αποτελεί, μαζί με την εφεδρεία, το 
κύριο εργαλείο του Συστήματος για συγκράτηση της πτώσης της συχνότητας και 
ανάκαμψη της στα επιτρεπτά επίπεδα μετά από μια διαταραχή.  

  Μεγάλες συμβατικές μονάδες βάσης που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του 
Συστήματος 
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Ένταξη ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 

  2.   Περικοπές ΑΠΕ 

 
 Με τα σημερινά δεδομένα το απόλυτο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο της 

συμβατικής παραγωγής είναι σήμερα 200MW.Σε χαμηλά επίπεδα φορτίου, η 
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Αιολική Διείσδυση καθορίζεται κυρίως από την ελάχιστη 
σταθερή φόρτιση των δεσμευμένων συμβατικών Μονάδων Παραγωγής 
 

 Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να διατηρήσει την ασφάλεια του 
Συστήματος, ο ΔΣΜΚ έχει πρόσφατα αναπτύξει και υλοποιήσει δική του 
εφαρμογή στο ΣΤΗΔΕ για αυτόματη περικοπή της αιολικής ηλεκτροπαραγωγής 
 

 Η περικοπή αιολικής ηλεκτροπαραγωγής κατά το 2013 και το 2014 ανήλθε 
περίπου στο  1% της συνολικής αιολικής ηλεκτροπαραγωγής (κατ’ έτος) 
 

 Σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι περικοπές ΑΠΕ 
επιτρέπονται μόνο όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία 
του Συστήματος 
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Ένταξη ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 
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Ένταξη ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 
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 3.   Ρεκόρ Διείσδυσης ΑΠΕ 
 

       Στις  22/3/2015, 10:00 π.μ: Διείσδυση ΑΠΕ 47%  της συνολικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ισχύος (408ΜW).  

 

 Αιολικά Πάρκα: 138MW (34%) 

 

 Φωτοβολταϊκά Συστήματα: 49ΜW (12%) 

 

 Συστήματα βιομάζας: 4 MW (1% ) 

 

 Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής: 217MMW (53%)  

 

 

 



Ένταξη ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 

17 

    3. Ρεκόρ Διείσδυσης ΑΠΕ 
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Ένταξη ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου 

      3.  Ρεκόρ Διείσδυσης ΑΠΕ 
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  3. Ρεκόρ Διείσδυσης ΑΠΕ 
Μείγμα Παραγωγής στις 22/3/2015 

 

 



Γενικά Σχόλια 
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1. Δεδομένα 
 Μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για τα επόμενα χρόνια. Επάρκεια 

παραγωγής 

 Οι ΑΠΕ προκαλούν κόστος στη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου 

 Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της φύσης και ιδιαιτερότητας του Συστήματος της 
Κύπρου, που είναι ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ  (π.χ. κόστος επιπρόσθετης 
εφεδρείας υπό ορισμένες συνθήκες, κόστος από τη μη βέλτιστη δέσμευση μονάδων 
παραγωγής σε ορισμένες περιπτώσεις δηλ. οικονομικές μονάδες που δεν δεσμεύονται 
με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η απορροφούμενη ενέργεια από ΑΠΕ)  αλλά και εξαιτίας 
της διακοπτόμενης και απρόβλεπτης παραγωγής ΑΠΕ 

 Βάσει της υφιστάμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο ΔΣΜΚ είναι 
υποχρεωμένος να απορροφά όλη την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ, 
εκτός εάν τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του Συστήματος. 

 Ο ΔΣΜΚ οφείλει ταυτόχρονα, διά νόμου, να λειτουργεί το Σύστημα κάτω από 
συνθήκες ασφάλειας, αξιοπιστίας και οικονομίας.  

 Τεχνικοί Περιορισμοί του Συστήματος (πχ τεχνικά ελάχιστα των συμβατικών μονάδων) 
τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τη Φάση Προγραμματισμού και τη Φάση 
Λειτουργίας. 



Γενικά Σχόλια 
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2. Συμπεράσματα 
 

 Η συμβατική παραγωγή πρέπει να συνυπάρχει με την παραγωγή ΑΠΕ  για να προσφέρει την 

αναγκαία εφεδρική κάλυψη, ως αποτέλεσμα της πολύ χαμηλής αξιοπιστίας της αιολικής 

παραγωγής και της περιορισμένης αξιοπιστίας της φωτοβολταϊκής παραγωγής, που αποτελούν 

τις βασικές συνιστώσες διείσδυσης παραγωγής από ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου.  

 

 Αντικειμενικός στόχος του ΔΣΜΚ είναι η μεγιστοποίηση της Διείσδυσης ΑΠΕ κάτω από 

συνθήκες ασφάλειας, αξιοπιστίας και οικονομίας  στη βάση της  Μέγιστης  Επιτρεπόμενης  

Διείσδυσης  ΑΠΕ.  

 

 Η Μέγιστη Επιτρεπόμενη Διείσδυση ΑΠΕ αποτελεί συνάρτηση της σύνθεσης των συμβατικών 

μονάδων και της φόρτισης  του Συστήματος, δηλ. διαφέρει για κάθε επίπεδο φόρτισης του 

Συστήματος 

 

 Η προτεραιότητα κατανομής της αιολικής διείσδυσης προκαλεί ήδη σημαντικό κόστος στα 

πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος, λόγω της ανάγκης για αποσύνδεση 

οικονομικών μονάδων βάσης και της ανάγκης για τήρηση πρόσθετων κοστοβόρων εφεδρειών. 

 

 Το Ηλεκτρικό Σύστημα είναι μικρό και απομονωμένο και ως εκ τούτου  για να μπορεί να 

λειτουργεί με ασφάλεια αλλά ταυτόχρονα και με οικονομία, χρειάζεται ένα αυστηρό ρυθμιστικό 

πλαίσιο,  στα πλαίσια ενός αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ, όπου θα 

καθορίζονται οι ποσότητες των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στη βάση εμπεριστατωμένης 

τεχνοοικονομικής μελέτης που θα εξετάζει μεταξύ άλλων παράγοντες όπως η ασφάλεια και η 
ευστάθεια του Συστήματος.  



Παραγωγή Νορβηγίας ανά τύπο για  μια 
τυπική ημέρα Ιουνίου 2015 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 
European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 


