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•Έκταση 20 τετρ. χλμ και μήκος ακτών 24 χλμ

•Μόνιμοι κάτοικοι ~30 και το καλοκαίρι ~200-
250

•Ημιορεινό - υψηλότερη κορυφή 378 μ

•Μερικώς επαρκή υδάτινα αποθέματα, πιθανά
προβλήματα στο μέλλον για κάλυψη
επισκεπτών

•15 περίπου μικροί οικισμοί, από τους οποίους
σημαντικότεροι είναι ο Ποταμός, τα
Χαρχαλιανά, τα Γαλιανιανά, τα Μπατουδιανά
και τα Σκαριανά

•Συνδέονται μεταξύ τους με αρκετά καλό οδικό
δίκτυο, ενώ το νησί διαθέτει και ελικοδρόμιο.

Το Νησί των Αντικυθήρων



Ηλεκτρικό Σύστημα Αντικυθήρων (1/4)
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ΩΡΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
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• Ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση 250-300ΜWh

• Αιχμή κατανάλωσης 100-120kW

• Κάλυψη αποκλειστικά από τον ΤΣΠ της ΔΕΗ

• 4 θερμικές μονάδες, 90kW εκάστη, καύσιμο diesel

• Κόστος παραγωγής ενέργειας ~1.5€/kWh ή 1500
€/ΜWh

• Απουσία συστήματος SCADA – ελλιπής
καταγραφή δεδομένων παραγωγής/κατανάλωσης

• Κυρίως οικιακές καταναλώσεις – δημοτικός
φωτισμός – μικρές ξενοδοχειακές μονάδες

• Αναμενόμενη αύξηση κατανάλωσης έως και
200% λόγω λειτουργίας του Παρατηρητηρίου
Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής του Ε.Α.Α.
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Ηλεκτρικό Σύστημα Αντικυθήρων (2/4)
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Ηλεκτρικό Σύστημα Αντικυθήρων (3/4)
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Ηλεκτρικό Σύστημα Αντικυθήρων (4/4)
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Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής

ü Το νησί των Αντικυθήρων λόγω της γεωγραφικής του θέσης έχει
επιλεχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΑΓΓΑΙΑ) που
θα υλοποιήσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

ü Η συστηματική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κλιματικής
Αλλαγής αναμένεται να υπερτριπλασιάσει την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου.

ü Για λόγους περιβαλλοντικής συμβατότητας και περιορισμού του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος δεν είναι επιθυμητή η χρήση
συμβατικών καυσίμων (πετρελαίου) ώστε να μην επιβαρύνεται η όλη
ερευνητική προσπάθεια με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
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Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής
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Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής
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Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής
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Ανάγκη Αειφορικής Ενεργειακής Λύσης 

• Η ανάπτυξη και λειτουργία του
Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής
και του Έργου ΠΑΓΓΑΙΑ δημιουργούν
την ανάγκη αειφορικής ενεργειακής
λύσης στο νησί.

• Η περιβαλλοντική συμβατότητα της
παρεχόμενης ενέργειας επιβάλλεται
από την αυξημένη ενεργειακή ζήτηση
του έργου αλλά και την ανάγκη της
κατάλληλης –για λόγους συμβολισμού-
αειφορικής ενεργειακής διαχείρισης σε
ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ακριβώς λόγω της
φύσης και της εμβέλειας του έργου.



Η πρότυπη Υβριδική Λύση TILOS-Horizon 2020



Υλοποίηση Υβριδικού Σταθμού νήσου Τήλου

Σύστημα Διαχείρισης Ζήτησης



Έξυπνοι Μετρητές & Διαχείριση Ζήτησης



Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Εγκατάσταση και Μικρών Αυτόνομων-Διεσπαρμένων Φ/Β Συστημάτων
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Προτεινόμενη Λύση (1/4)

• Δημιουργία έξυπνου δικτύου με σκοπό τη
μέγιστη συνεισφορά ΑΠΕ και μηδενισμό των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

• Υβριδικός Σταθμός σε συνδυασμό με Ενιαίο
Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (Μικρός
Φ/Β σταθμός – Συσσωρευτές – Έξυπνοι
μετρητές και πιθανή συμμετοχή και άλλων
μικρών πιλοτικών εγκαταστάσεων ΑΠΕ).

• Μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και
επεκτάσιμα χαρακτηριστικά.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΤ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Φ/Β 
ΣΤΑΘΜΟΣ

• Παραμονή του υφιστάμενου ΤΣΠ – Περιορισμένη Λειτουργία & Ελαχιστοποίηση 
Κατανάλωσης Καυσίμου, άρα και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

• Κοινωνική αποδοχή, Ενίσχυση της δημοτικότητας/φήμης του νησιού, Παρουσία 
Επιστημονικών Ομάδων υψηλών προδιαγραφών, Νέες θέσεις εργασίας.
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Προτεινόμενη Λύση (2/4)
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Προτεινόμενη Λύση-Παρούσα Κατάσταση (3/4)

• Φ/Β πάρκο συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος 400-500kWp

• Σύγχρονους συσσωρευτές (π.χ. τύπου Li-
ion) με δυνατότητα βαθέων εκφορτίσεων και
αυξημένης ενεργειακής απόδοσης,
συνολικής χωρητικότητας έως 2000 kWh

• Τους απαραίτητους ηλεκτρονικούς
μετατροπείς για τη διασύνδεση του
φωτοβολταϊκού πάρκου και μετατροπείς
αμφίδρομης λειτουργίας για τη λειτουργία και
διασύνδεση των συσσωρευτών του σταθμού.

• Το σύστημα απομακρυσμένης λειτουργίας
(SCADA) του ΥΒΣ, καθώς και το Σύστημα
Ενεργειακής Διαχείρισης του ΥΒΣ.



19

Προτεινόμενη Λύση-Παρούσα Κατάσταση (4/4)

Υλοποίηση έργου σε χρονικό 
ορίζοντα 1.0-1.5 έτους

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 
έργου της τάξης του 1.5 M€
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Προκαταρκτικά Συμπεράσματα-Προτάσεις

ü Η λειτουργία του υφιστάμενου ΤΣΠ των Αντικυθήρων χαρακτηρίζεται
περιβαλλοντικά-ενεργειακά προβληματική, υψηλό κόστος, κλιματική αλλαγή.

ü Για λόγους περιβαλλοντικής συμβατότητας και περιορισμού του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής προτείνεται η εγκατάσταση υβριδικής
ενεργειακής λύσης βασισμένης στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας,
κατάλληλων διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας και πρωτοποριακών
συστημάτων διαχείρισης ζήτησης (Tilos-Horizon 2020).

ü Η προτεινόμενη λύση εξασφαλίζει σε ποσοστό έως και 90% την ενεργειακή
αυτονομία όχι μόνο του ΠΑΓΓΑΙΑ αλλά και ολόκληρου του νησιού, με κόστος
στα επίπεδα του 1.5M€, χρόνου υλοποίησης εντός του πλαισίου
εγκατάστασης του επιστημονικού εξοπλισμού και με την αμέριστη στήριξη
της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας.



Ευχαριστώ 
για την Προσοχή σας


