Ευφυή συστήματα συμψηφισμού
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Το έργο
Το έργο «Ευφυή συστήματα συμψηφισμού για προώθηση και
βέλτιστη ενσωμάτωση φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο δίκτυο
ηλεκτροδότησης της Κύπρου» με το ακρωνύμιο SmartPV
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
του προγράμματος LIFE. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα
που εγκρίθηκε κάτω από την ενότητα «Πολιτική περιβάλλοντος
και διακυβέρνηση» και συμβάλλει στην υλοποίηση της
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και στην ανάπτυξη
καινοτόμων ιδεών, τεχνολογιών, μεθόδων και ενεργειακών
πολιτικών.
Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1/7/2013 - 31/12/2017
Συνολικός προυπολογισμός: € 1.219.838
Ευρωπαϊκή συνεισφορά: € 568.464
Ιστοσελίδα έργου: www.smartpvproject.eu

https://twitter.com/SmartPV_Project
www.facebook.com/smartpvproject
www.linkedin.com/groups?home=&gid=6512391&trk=anet_ug_hm
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Στόχος
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ενός συστήματος
Τιμολογιακής Διαχείρισης της Ενεργειακής Ζήτησης (price-based Demand Side Management
scheme) για την προώθηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
ειδικότερα των φωτοβολταϊκών (ΦΒ) στο ενεργειακό μείγμα της Κύπρου.

Ιστορικό

Για πολλά χρόνια οι παραγαναλωτές
(καταναλωτές / παραγωγοί) της Κύπρου διέθεταν
συμβόλαια για εξαγορά της παραγωγής τους
από φωτοβολταϊκά, αλλά λόγω της ταχείας
μείωσης του κόστους των φωτοβολταϊκών
συστημάτων, το Υπουργείο Ενέργειας και η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)
αποφάσισαν να εισαγάγουν ένα καινούργιο,
για τα δεδομένα, σύστημα Συμψηφισμού
Μετρήσεων (ΣΜ) παραγωγής-κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας (net-metering scheme)
για τους παραγαναλωτές οικιακής χρήσης.
Το σύστημα ΣΜ που λειτουργεί σήμερα στην
Κύπρο είναι μοναδικό, με την έννοια ότι οι
παραγαναλωτές καλούνται να καλύψουν
το κόστος του ηλεκτρικού συστήματος για
τις υπηρεσίες που προσφέρουν μέσω μιας
ετήσιας πληρωμής ανά εγκατεστημένο kWp (5
kWp για οικιακούς καταναλωτές). Μέσω του
προτεινόμενου συστήματος Τιμολογιακής
Διαχείρισης της Ενεργειακής Ζήτησης (ΤΔΕΖ),
η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και η ΡΑΕΚ
στόχευσαν στη βελτίωση του συστήματος ΣΜ
με τη δημιουργία νέων ενεργειακών πολιτικών
που μπορούν να ωφελήσουν τόσο το δίκτυο
όσο και τους παραγαναλωτές που αναπόφευκτα
θα αναπτυχθούν στο εγγύς μέλλον.

Γιατί είναι σημαντικό το
σύστημα Τιμολογιακής
Διαχείρισης της
Ενεργειακής Ζήτησης;

Το σύστημα ΤΔΕΖ ορίζεται ως η
τροποποίηση της καταναλωτικής ζήτησης
ενέργειας μέσω διάφορων μεθόδων
όπως οικονομικά κίνητρα και αλλαγές
συμπεριφοράς μέσω εκπαίδευσης. Το
σύστημα
ΤΔΕΖ
θεωρείται σημαντικό
στοιχείο των μελλοντικών έξυπνων δικτύων
και είναι ένα πολύ δημοφιλές σύστημα
έξυπνης ενεργειακής τιμολόγησης που
εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες. Μεταξύ
των διαφορετικών συστημάτων ΤΔΕΖ , η πιο
διαδεδομένη μέθοδος είναι η εφαρμογή
Δυναμικής Διατίμησης (Time-of-Use tariff,
ToU tariff). Η Δυναμική Διατίμηση είναι
μια ενεργειακή διατίμηση κατά την οποία
το κόστος χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας
αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας αλλά
είναι προκαθορισμένο και σταθερό ως
προς την τιμή του. Τυπικά, ο χρόνος
χωρίζεται σε περιόδους αιχμής (peak),
μέσης (shoulder) και εκτός αιχμής (off-peak)
που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο. Κατά
τις περιόδους αιχμής η τιμή ηλεκτρικής
ενέργειας είναι πιο ψηλή. Μειώνοντας τη
ζήτηση ενέργειας σε ώρες αιχμής, μειώνεται
το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
και έτσι το όφελος μεταβιβάζεται στο
καταναλωτή.

3

Πώς εφαρμόζεται

το σύστημα
Τιμολογιακής
Διαχείρισης της
Ενεργειακής Ζήτησης;
Προς στήριξη αυτού του έργου, έχουν επιλεγεί
τριακόσιοι παραγαναλωτές από ολόκληρη την
Κύπρο, που αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα των κυπρίων κατοίκων που συνδέονται
με το δίκτυο, προκειμένου να γίνει
πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ΤΔΕΖ.
Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν γεωγραφικά
διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την Κύπρο,
προκειμένου να καλύψουν διαφορετικές
κοινωνικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες,
με τα 2/3 των καταναλωτών να κατοικούν
σε αστικές περιοχές και το 1/3 σε αγροτικές
περιοχές. Επίσης έχουν εγκατασταθεί
έξυπνοι μετρητές στα υποστατικά κάθε
συμμετέχοντα για τη καταγραφή δεδομένων
κατανάλωσης και παραγωγής. Η ανάλυση
των ενεργειακών προφίλ κάθε παραγαναλωτή
ήταν ζωτικής σημασίας για την κατανόηση
των διακυμάνσεων της ενεργειακής ζήτησης
που θα οδηγήσει στην επιλογή μιας ορθής
πολιτικής που θα είναι αποδεκτή και
ευεργετική για όλους. Επιπλέον, η χρήση
έξυπνων μετρητών παρείχε τη δυνατότητα
καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας για
τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την περίοδο
πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος ΤΔΕΖ.

Μετεωρολογικοί
Σταθμοί
Εκτός από τους παραγαναλωτές, το
πιλοτικό δίκτυο περιλαμβάνει δεκαεπτά
μετεωρολογικούς σταθμούς καλύπτοντας
όλες τις γεωγραφικές πτυχές του
νησιού
συμπεριλαμβανομένου
τις
αστικές, αγροτικές, ορεινές, πεδινές και
παραθαλάσσιες τοποθεσίες. Σκοπός είναι
η συλλογή πραγματικών μετεωρολογικών
δεδομένων που επιτρέπουν ακριβείς
προβλέψεις
της
παραγωγής
των
φωτοβολταϊκών συστημάτων, οδηγώντας
στον υπολογισμό ενός αξιόπιστου προφίλ
κατανάλωσης, όταν αυτό αδυνατεί
να μετρηθεί επακριβώς. Ο επακριβής
υπολογισμός της κατανάλωσης είναι
εύκολος όταν υπάρχουν δεδομένα για την
παραγωγή.

Μετεωρολογικοί
Σταθμοί

Γεωγραφική τοποθεσία των συμμετεχόντων και της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών
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Πώς αξιολογείται η Δυναμική Διατίμηση;
Η μείωση της ενεργειακής ζήτησης σε ώρες
αιχμής δεν μειώνει αναγκαστικά τη συνολική
κατανάλωση ενέργειας, αλλά αναμένεται να
μειώσει την ανάγκη μελλοντικής επένδυσης
για επέκταση του δικτύου. Ως εκ τούτου,
η εφαρμογή Δυναμικής Διατίμησης στον
οικιακό τομέα θα πρέπει να είναι σε θέση
να μειώσει την ενεργειακή ζήτηση σε ώρες
αιχμής, εάν αυτή υιοθετείται από τους
καταναλωτές. Η καταγραφή ενεργειακών
δεδομένων είναι σημαντική για την ανάπτυξη
βέλτιστης Δυναμικής Διατίμησης η οποία
μπορεί να επιτύχει την επιθυμητή μείωση
της ζήτησης σε περιόδους αιχμής. Η συλλογή
δεδομένων κατανάλωσης άρχισε το 2015 και
το έτος αυτό ορίζεται ως το έτος αναφοράς
(reference year). Η ετήσια συνολική
ζήτηση του νησιού αντιπροσωπεύει το
αρχικό σενάριο (initial scenario) και κάθε
αλλαγή στην ενεργειακή συμπεριφορά των
συμμετεχόντων θα αντικατοπτρίζεται στο
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον,
για
το
έτος
αναφοράς,
συλλέχθηκαν ενεργειακά δεδομένα από
τους εγκατεστημένους έξυπνους μετρητές
προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η
εφαρμογή Δυναμικής Διατίμησης μπορεί να
ωφελήσει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Η συλλογή των δεδομένων αυτών αποτελεί
το βασικό σενάριο (baseline scenario)
και θα συγκριθεί με το αρχικό σενάριο
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η
κατανάλωση του επιλεγμένου δείγματος είναι
αντιπροσωπευτική της συνολικής ζήτησης
του νησιού. Επίσης, το βασικό σενάριο
μπορεί να αποτελέσει καλό σημείο αναφοράς
για μελλοντικές αξιολογήσεις και για τον
προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων
επιτυχίας για μελλοντική εφαρμογές.
Η σύγκριση μεταξύ των δύο σεναρίων
δείχνει καλή συσχέτιση, υποδηλώνοντας ότι
τα ενεργειακά προφίλ των συμμετεχόντων
μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά
του συνολικού προφίλ της ζήτησης του
νησιού και ως εκ τούτου οποιαδήποτε
βελτίωση που θα προκύψει, λόγω της
πιλοτικής
εφαρμογής
της
Δυναμικής
Διατίμησης θα επηρεάσει θετικά το δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύγκριση μεταξύ του βασικού σενάριο και του αρχικού σεναρίου για την καλοκαιρινή και ενδιάμεση περίοδο
Καλοκαιρινή

Ενδιάμεση
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Πώς αναπτύσσεται η βέλτιστη Δυναμική

Διατίμηση;

Το
ετήσιο
προφίλ
κατανάλωσης
κατηγοριοποιήθηκε σε τρεις εποχές
(χειμερινή, ενδιάμεση και καλοκαιρινή
περίοδος) και πραγματοποιήθηκε ανάλυση
ώστε να προκύψουν οι βέλτιστες ημερήσιες
περίοδοί (αιχμής, μεσαία και εκτός αιχμής)
που περιγράφουν το ενεργειακό προφίλ
κατανάλωσης των συμμετεχόντων.

Στόχος
ήταν
ο
υπολογισμός
των
διαφορετικών τιμών ενέργειας έτσι ώστε ο
ετήσιος λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας
να είναι ο ίδιος με την υπάρχουσα
Σταθερή Διατίμηση στην περίπτωση που
οι
συμμετέχοντες
πραγματοποιούσαν
μηδενικές αλλαγές στα προφίλ κατανάλωσης
τους.

Εκτός από την αναγνώριση των περιόδων,
είναι απαραίτητη η εκτίμηση των
διαφορετικών
τιμών
ενέργειας
που
αντιστοιχούν σε κάθε περίοδο. Οι βέλτιστες
τιμές υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας
μία συνάρτηση βελτιστοποίησης η οποία
παράγει ένα σύνολο μεταβλητών ξεκινώντας
από αρχικές συνθήκες και υπόκειται σε μη
γραμμικούς μεταβλητούς περιορισμούς και
όρια.

Η τιμή αιχμής, η μεσαία και εκτός αιχμής
υπολογίστηκαν στα 18,85, 14,85 και 10,85
€cents/ kWh, αντίστοιχα, εκπληρώνοντας
παράλληλα όλα τα καθορισμένα κριτήρια
βελτιστοποίησης. Επιπλέον, η διάρκεια της
κάθε περιόδου ποικίλει ανάλογα με την
εποχή, με την μεγαλύτερη διάρκεια αιχμής
να συμβαίνει στην ενδιάμεση περίοδο και
τη μικρότερη στη χειμερινή περίοδο.

Δυναμική Διατίμηση (ώρες και τιμές ανά εποχή)

Χειμερινή
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Ενδιάμεση

Καλοκαιρινή

Εκπαίδευση
Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν
ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις
ενεργειακές τους συνήθειες και όλες τις
ενεργειακές συσκευές που χρησιμοποιούν
εντατικά καθώς και τα ευέλικτα φορτία
που βρίσκονται στα σπίτια τους. Ο σκοπός
ήταν οι συμμετέχοντες να προσαρμοστούν
πιο εύκολα στη Δυναμική Διατίμηση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, ειδικά
εκπαιδευμένο προσωπικό πραγματοποίησε
ατομικές επαφές με τους συμμετέχοντες
στα σπίτια τους, όπου έγινε εκπαίδευση
στα θέματα διαχείρισης ενέργειας και
της πιλοτικής Δυναμικής Διατίμησης.
Η εκπαίδευση βασίστηκε στα ατομικά
ενεργειακά προφίλ των συμμετεχόντων
και στο πώς μετατοπίζεται η κατανάλωση
(περιοχή πορτοκαλί) από τις ώρες αιχμής
στις ώρες εκτός αιχμής, εξισορροπώντας
έτσι τη συνολική τους κατανάλωση (κόκκινη
περιοχή). Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες
πληροφορήθηκαν για την δυνατότητα
να πουλήσουν την όποια πλεονάζουσα
παραγομένη ενέργεια (κίτρινη περιοχή) από
τα φωτοβολταϊκά τους συστήματα στην
ίδια τιμή.
Διαδικτυακή εφαρ

μογή

Τεχνική μετατόπισης φορτίου

Διαδικτυακή
Εφαρμογή
Οι έξυπνοι μετρητές, ακόμη και σε
συνδυασμό
με
οικονομικά
κίνητρα,
δεν οδηγούν σε μέγιστη μείωση της
κατανάλωσης. Έτσι, για να μπορέσουν
οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν την
επίδραση της μετατόπισης της ώρας χρήσης
των συσκευών τους, αναπτύχθηκε και
προσφέρθηκε αποκλειστικά σε αυτούς μια
διαδικτυακή εφαρμογή και μια εφαρμογή
Android. Μέσα από την εφαρμογή, οι
συμμετέχοντες ήταν σε θέση να βλέπουν τις
τιμές που αντιστοιχούν σε κάθε περίοδο,
το διμηνιαίο λογαριασμό ηλεκτρικής
ενέργειας, τόσο για την Σταθερή όσο και
για την Δυναμική Διατίμηση, αλλά και να
συγκρίνουν τα ενεργειακά τους προφίλ με
εκείνα που συλλέχθηκαν ένα χρόνο πριν
από την πιλοτική εφαρμογή της Δυναμικής
Διατίμησης.
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Πιλοτική εφαρμογή
Η προτεινόμενη Δυναμική Διατίμηση
εγκρίθηκε από την ΑΗΚ (Διανομή), την
ΑΗΚ (Προμήθεια) και την Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για ένα έτος
πραγματικής πιλοτικής εφαρμογής αρχής
γενομένης την 1η Ιουλίου 2016.

Σύγκριση του προφίλ ζήτησης μεταξύ του βασικού
σεναρίου και της περιόδου πιλοτικής εφαρμογής
της Δυναμικής Διατίμησης

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν θετικά
προς
στο
έργο
πραγματοποιώντας
μετατόπιση της κατανάλωσής τους από τις
περιόδους αιχμής σε ώρες εκτός αιχμής,
ενώ ο διμηνιαίος λογαριασμός ηλεκτρικού
ρεύματος ήταν πάντα χαμηλότερος σε
σύγκριση με την ισχύουσα Σταθερή
Διατίμηση.

Σύγκριση του διμηνιαίου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας
μεταξύ Σταθερής και Δυναμικής Διατίμησης
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Συναντήσεις με τους
συμμετέχοντες

Ο κύριος στόχος των συναντήσεων ήταν οι
συμμετέχοντες να μοιραστούν την εμπειρία
τους με το έργο. Οι συμμετέχοντες παρείχαν
τα σχόλια τους αλλά και πιθανές συστάσεις
βάσει της εμπειρίας που απέκτησαν από
την ενεργή συμμετοχή τους στο έργο.
‘Έμφαση δόθηκε στους συμμετέχοντες που
δεν κατέγραψαν θετικά αποτελέσματα,
που σημαίνει ότι χρειάζονταν περαιτέρω
εκπαίδευση για να μπορέσουν να λάβουν
όλα τα πιθανά οφέλη.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις
συζητήσεις των συναντήσεων λαμβάνονταν
πάντοτε υπόψη για τη βελτίωση του έργου.
Ημερίδα με τους ενεργειακούς φορείς
και τους συμμετέχοντες που έλαβε χώρα
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συναντήσεις με εστιασμένες ομάδες συμμετεχόντων

9

Αναδιαμόρφωση της Δυναμικής Διατίμησης
Μετά από έξι μήνες εκτεταμένης ανάλυσης
των αποτελεσμάτων και λαμβάνοντας
υπόψη τα σχόλια και τις συστάσεις που
έδωσαν οι συμμετέχοντες, η προτεινόμενη
Δυναμική Διατίμηση επανασχεδιάστηκε με
στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία
στους συμμετέχοντες ώστε να ενισχυθούν
τα πιθανά οφέλη ενώ παράλληλα να

διατηρήσει την ομαλή λειτουργία του
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και να
μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
Η
πιλοτική
εφαρμογή
της
αναδιαμορφωμένης Δυναμικής Διατίμησης
ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2017.

Αναδιαμορφωμένη Δυναμική Διατίμηση (ώρες και τιμές ανά εποχή)

Χειμερινή
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Ενδιάμεση

Καλοκαιρινή

Αποτελέσματα
Μετά από ένα χρόνο πιλοτικής εφαρμογής, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε
ότι η εφαρμογή της Δυναμικής Διατίμησης, η ατομική και ομαδική εκπαίδευση των
συμμετεχόντων αλλά και η έγκαιρη λεπτομερής ενεργειακή πληροφόρηση που επιτεύχθηκε
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής δημιούργησαν κίνητρα στους συμμετέχοντες να
μετατοπίσουν τη ζήτηση ενέργειας από τις περιόδους αιχμής σε περιόδους εκτός αιχμής.
Έτσι, βελτιώνοντας την κατανόηση των ενεργειακών αναγκών τους, κατάφεραν να μειώσουν
την κατανάλωση ενέργειας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κατανάλωσης κατά τις ώρες αιχμής
του έτους πιλοτικής εφαρμογής μειώθηκε κατά 3,19%, 1,03% και 1,40%, σε σύγκριση με το
έτος αναφοράς, για τη καλοκαιρινή, ενδιάμεση και χειμερινή περίοδο αντιστοίχως.

Επιπλέον, η αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς διερευνήθηκε συγκρίνοντας τη
μέση ετήσια κατανάλωση των συμμετεχόντων με την υπόλοιπη Κύπρο. Συγκεκριμένα,
δημιουργήθηκε ένα δεύτερο σύνολο οικιακών καταναλωτών με παρόμοια επίπεδα
κατανάλωσης με το δείγμα των συμμετεχόντων του έργου SmartPV. Η αναλογία της ετήσιας
μέσης κατανάλωσης του δείγματος των συμμετεχόντων του έργου SmartPV με την μέση
ετήσια κατανάλωση για το δεύτερο δείγμα αξιολογήθηκε τόσο για το έτος αναφοράς όσο
και για το έτος πιλοτικής εφαρμογής. Τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης έχουν δείξει
σημαντική μείωση κατά 2,18% στην συνολική κατανάλωση ενέργειας των συμμετεχόντων
στο έργο SmartPV, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους καταναλωτές της Κύπρου. Αυτή η
αλλαγή συμπεριφοράς υποδεικνύει ότι οι ενέργειες που έγιναν στα πλαίσια του έργου,
οι οποίες περιλάμβαναν εκπαίδευση, πληροφόρηση και αξιοποίηση των κινήτρων που
δόθηκαν μέσω Δυναμικής Διατίμησης, βοήθησαν τους συμμετέχοντες να μειώσουν τα
επίπεδα κατανάλωσης τους.
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Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

Κοινωνικοοικονομικές
Επιπτώσεις

Η
περιβαλλοντική
ανάλυση
των
αποτελεσμάτων παρουσιάζει μια συνολική
τάση μείωσης των εκπομπών CO2 ανά
έτος (μέση μείωση κατά 12,4% ετησίως).
Επιπλέον, κατά την περίοδο υλοποίησης
του έργου, τα αποτελέσματα δείχνουν μια
μέση διμηνιαία μείωση των εκπομπών CO2
κατά 11,2%.

Η ανάλυση των κοινωνικών αποτελεσμάτων
αποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες του
έργου SmartPV είχαν θετικό αντίκτυπο στις
αντιλήψεις, τις στάσεις και την ενεργειακή
συμπεριφορά των συμμετεχόντων.

Αν η Κύπρος επιτύχει τον εθνικό της στόχο,
όσο αφορά τις ΑΠΕ, για το 2020 αναμένεται
μια πρόσθετη μείωση από την υλοποίηση
των δράσεων του έργου σε μεγαλύτερη
κλίμακα.
Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσμάτων
δείχνει σημαντική εξοικονόμηση από
πλευράς κόστους εκπομπών αερίων για την
Κύπρο όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
που στοχεύουν σε υψηλότερα επίπεδα
διείσδυσης φωτοβολταϊκών.

Οι
καταναλωτές
που
συμμετείχαν
σε
δραστηριότητες
εκπαίδευσης
εξοικειώθηκαν περισσότερο με το σύστημα
ΤΔΕΖ που εφαρμόστηκε μέσω του έργου
και η μεγάλη πλειοψηφία ανέφερε ότι
η συμπεριφορά τους σε σχέση με την
κατανάλωση
ενέργειας
επηρεάστηκε
σημαντικά.
Επιπλέον, η εμπειρία των συμμετεχόντων
με το έργο είχε θετικό αντίκτυπο καθώς
είναι διατεθειμένοι και ενδιαφέρονται να
επεκτείνουν τη συμμετοχή τους στο έργο
μετά την επίσημη λήξη του ακόμη και χωρίς
την ασφάλεια πληρωμής του χαμηλότερου
διμηνιαίου
λογαριασμού
ηλεκτρικής
ενέργειας.

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
6%
Καθόλου πρόθυμοι
17%

Πολύ πρόθυμοι
30%

Ελαφρώς
πρόθυμοι
3%

Προθυμία για
επέκταση της
συμμετοχής τους
στο έργο

Σε περιορισμένο βαθμό
11%
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Αρκετά πρόθυμοι
33%

Εκδήλωση έναρξης έργου στις 16 Οκτωβρίου 2013

Δραστηριότητες

δικτύωσης και
προώθησης του έργου

Οι στόχοι και τα αποτελέσματα του
προγράμματος παρουσιάστηκαν, τόσο
στην Κύπρο όσο και εκτός, σε ενεργειακούς
φορείς που δεν αποτελούν εμπλεκόμενα
μέρη με το έργο.
Συνάντηση δικτύωσης με το EcoGrid τον Μάιο του 2016

Επιπλέον, το έργο διαδόθηκε μέσω άρθρων
σε επιστημονικά περιοδικά και μέσω
διαδικτύου, ενημερωτικών δελτίων και
πολλών παρουσιάσεων σε συνέδρια.
Μια άλλη δίοδος επικοινωνίας είναι ο
ενεργός ιστοσελίδα του έργου στην οποία
παρουσιάζονται όλα τα παραδοτέα του
έργου (ειδήσεις, αναφορές και ενημερωτικό
υλικό) και είναι διαθέσιμα για κατέβασμα.

Ημερίδα ενέργειας από την Deloitte στις 5 Ιουνίου 2015
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Ενέργειες μετά τη

Εργαλείο πρόβλεψης ΦΒ ενέργειας

λήξη του έργου
(After LIFE)

l Οι αναπτυγμένες, μέσα από το έργο,
υποδομές και εργαλεία (ανάπτυξη και
αξιολόγηση Δυναμικών Διατιμήσεων,
λογισμικό πρόβλεψης ΦΒ ενέργειας,
διαδικτυακή εφαρμογή) θα προσφέρουν
ένα μεγάλο πεδίο δοκιμών για τη χάραξη
μελλοντικών ενεργειακών πολιτικών.
l Αξιοποίηση
της
αποκτηθείσας
τεχνογνωσίας σε ολόκληρη τη χώρα.
l Διεύρυνση της γνώσης
γεωγραφικές περιοχές.

σε

άλλες

l Η εισαγωγή της αποθήκευσης ενέργειας,
των
ηλεκτρικών
οχημάτων,
των
έξυπνων συσκευών και των “ενεργών”
καταναλωτών θα αλλάξει δραστικά το
ενεργειακό τοπίο → ήρθε η ώρα να
αλλάξουμε και εμείς.

Διαδικτυακή Εφαρμογή

Λογισμικό ανάπτυξης Δυναμικών Διατιμήσεων

Λογισμικό αξιολόγησης Δυναμικών
Διατιμήσεων
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Ατομικά βήματα, ΤΕΡΑΣΤΙΑ Συμβολή
Εάν περισσότεροι καταναλωτές ακολουθήσουν τα βήματα για την επιτυχή διαχείριση της
ενεργειακής ζήτησης , τότε μπορούν να αναπτυχθούν νέες ενεργειακές πολιτικές που θα
οδηγήσουν στην προώθηση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας ξεκινώντας έτσι ένα μεγάλο
βήμα προς τη διάσωση του πλανήτη.

- Νέες ενεργειακές πολιτικές
- Προώθηση της ΦΒ τεχνολογίας
- Διάσωση του πλανήτη

Μείωση του λογαριασμού
ηλεκτρικού ρεύματος
Συμβολή στη βελτίωση της
λειτουργίας του δικτύου και στη
μείωση των εκπομπών αερίων
Αλλαγή του ενεργειακού προφίλ
Δυνατότητα παρακολούθησης
των ενεργειακών τους
δεδομένων
Εξατομικευμένη
εκπαίδευση

Η αλλαγή του
ενεργειακού
μέλλοντος
εξαρτάται
από τον
καθένα μας

Ερωτηματολόγια
Κάθε νοικοκυριό είναι
εξοπλισμένο με έξυπνο
μετρητή
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