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EKETA (CERTH)

Ο ρόλος του ΕΚΕΤΑ στο INSULAE : Αναπαραγωγή των σχεδίων δράσης σε άλλα Νησιά και δράσεις εκπαίδευσης του 
εργαλείου σχεδιασμού των επενδύσεων

✓ Προσωπικό: 800+ στην πλειοψηφία τους μηχανικούς & επιστήμονες

✓ Κύκλος εργασιών: 30+ εκατ Ευρώ / έτος

> 30% από διμερείς συμβάσεις βιομηχανικής έρευνας

> 60% από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα και

< 10% από κυβερνητική θεσμική χρηματοδότηση

✓ Δημοσιεύσεις: >500/έτος – Ετεροαναφορές: >7100/έτος

✓ Απόδοση Επενδύσεων: Η υψηλότερη ανάμεσα στα ερευνητικά κέντρα >12:1 για κάθε ένα ευρώ

κυβερνητικής χρηματοδότησης. 63% των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στην

Κεντρική Μακεδονία

✓ Κέντρο Αριστείας: Top-20 (10η) των Ερευνητικών Κέντρων της ΕΕ, σε αριθμό ανταγωνιστικών

έργων (2007-σήμερα), 300+ ενεργά έργα/έτος (>5000 συνολικά)

✓ Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας: Έξυπνο σπίτι μηδενικών εκπομπών, Κυκλική οικονομία,

βιομηχανική συμβίωση

✓ Startups: 10

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΙΝΕΒ)

ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΙΒΟ)

Ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται
μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς
φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Περιοχές έρευνας
❖ Ενέργεια
❖ Περιβάλλον
❖ Βιομηχανία
❖ Μηχατρονική
❖ Πληροφορική & 

Επικοινωνία

❖ Μεταφορές και 
βιώσιμη κινητικότητα

❖ Επιστήμες Υγείας
❖ Αγροβιοτεχνολογία
❖ Έξυπνες καλλιέργειες
❖ Ασφάλεια



Artelys

Ιδρύθηκε το 2000

Η Artelys είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλών και λογισμικού που 
ειδικεύεται στην υποστήριξη αποφάσεων, στη μοντελοποίηση και στη βελτιστοποίηση 
ενεργειακών συστημάτων

Βασικές λύσεις λογισμικού:

Περισσότερες πληροφορίες: www.artelys.com

80+ ειδικοί

15-25% του προϋπολογισμού 
αφιερωμένο στην

έρευνα και ανάπτυξη 

Artelys Crystal Super Grid – Σχεδιασμός μεγάλων ενεργειακών 
συστημάτων-> Βάση για τα μοντέλα METIS που αναπτύχθηκαν για 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Artelys Crystal City – Γενικός προγραμματισμός σχεδιασμού 
σε επίπεδο πόλης. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πόλεις όπως 
Παρίσι, Λυών, Γκρενόμπλ κλπ.

Ο ρόλος της Artelys στο INSULAE: Ανάπτυξη του εργαλείου επενδυτικού σχεδιασμού Artelys Crystal Island 

http://www.artelys.com/


ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (PPCR SA)

2020

H ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1998 με χαρτοφυλάκιο 50 έργων ΑΠΕ
έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 200 MW. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι η μοναδική ελληνική εταιρείαπου
δραστηριοποιείται σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική, βιομάζα)

Προσωπικό Ομίλου ΔΕΗ: ~ 15.000
Προσωπικό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες: ~ 70

αιολική
ενέργεια

υδροηλεκτρική 
ενέργεια &
υβριδικά

βιομάζα

ηλιακή 
ενέργεια

γεωθερμική 
ενέργεια

495 kt200 MW 450 GWh 28 PV 
stations 33 M€

Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και πάροχος ηλεκτρικής της παραγωγής ενέργειας και
ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς φορείς στην Ευρώπη. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες πηγές είναι ο
αναπτυξιακός κλάδος του ομίλου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με φιλόδοξο
σχέδιο επέκτασης στο εγγύς μέλλον

29 W/P
17 

SHPP

Ο ρόλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο INSULAE: Παραμετροποίηση των νήσων αναφοράς, Υποστήριξη των Ψαρών ως νησί 
αναφοράς και υποστήριξη σε θέματα ΑΠΕ



• Να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αναπτύξει ευκαιρίες στα νησιά για την ενεργειακή τους 
μετάβαση και να μειώσει την εξάρτησή τους από τις τεχνολογίες άνθρακα

• Κύρια εργαλεία: Καινοτόμες και state of the art τεχνολογικές λύσεις σε συνδυασμό με
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT)

• Τεχνολογικές λύσεις: 7 Σχέδια Δράσης
• Σε πιλοτική ανάπτυξη στις νησιώτικες περιοχές

• Επιλογή νησιών πιλότων, για ανάπτυξη των σχεδίων δράσης τα οποία αντιμετωπίζουν διαφορετικά 
προβλήματα μεταξύ τους αλλά συχνά προβλήματα σε όμοια νησιά

• Η αναπαραγωγή των λύσεων θα δοκιμαστεί σε νησιά ακολούθους. Έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούν να 
δοκιμαστούν στο σύνολο των νησιών της ΕΕ.

• Πλατφόρμα ΤΠΕ (ICT): Εργαλείο σχεδιασμού επενδύσεων - Investment Planning Tool
• Εφαρμογή λογισμικού με οπτική αναπαράσταση χαρτών και ενεργειακών μονάδων/στοιχείων δικτύου

• Εύκολο στη χρήση, κατάλληλο για δοκιμές σεναρίων με δυνατότητες βελτιστοποίησης και δημιουργία 
καινοτόμων σχεδίων δράσης

• Ικανό να ποσοτικοποιήσει τις διάφορες επιπτώσεις σχεδίων δράσης με ενεργειακούς, περιβαλλοντικούς και 
οικονομικούς όρους
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INSULAE: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής



Το έργο INSULAE

• 3 Νησιά Πιλότοι

• Unije (Κροατία) Πολύ μικρό νησί 16.8km2 85 κάτοικοι

• Bornholm (Δανία) Μεγάλο νησί 588km2 περίπου 40,000 κάτοικοι

• Madeira (Πορτογαλία) Πολύ μεγάλο νησί 801km2 262,000 κάτοικοι

• 4 Νησιά Ακόλουθοι

• Ψαρά (Ελλάδα) Μικρό νησί 44.5km2 περίπου 400 κάτοικοι

• Norderney (Germany) Μικρό νησί/πυκνοκατοικημένο 26.3km2 5500 κάτοικοι

• Menorca (Spain) Μεγάλο νησί 695.7km2 93,400 κάτοικοι

• Maria Galante (France) Μεσαίο νησί 170km2 περίπου 11,000 κάτοικοι

• 26 εταίροι από 10 χώρες

• € 12 εκ ευρώ προϋπολογισμός
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1. Κοινή διαχείριση υβριδικού συστήματος ΑΠΕ-Αποθήκευσης

2. Έξυπνη και ολοκληρωμένη διαχείριση συστημάτων ενέργειας και νερού

3. Ενίσχυση των κοινοτήτων μέσω τεχνολογιών 5G και IoT για υπηρεσίες ευελιξίας

4. Ανάπτυξη δικτύων DC για συγκεκριμένες εφαρμογές

5. Εγκατάσταση συστημάτων βασισμένα στη βιοενέργεια

6. Έξυπνη φόρτιση και εφαρμογή V2G

7. Αποθήκευση ενέργειας και ηλεκτρονικά ισχύος για τη σταθεροποίηση των αδύναμων 
δικτύων και μικροδικτύων
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Τα σχέδια δράσης



UC1 – Κοινή διαχείριση υβριδικού συστήματος ΑΠΕ-Αποθήκευσης

• Φ/Β – Ηλεκτρικός συσσωρευτής

• Βέλτιστη τεχνική σύνδεση με το δίκτυο

• Παροχή επικουρικών υπηρεσιών

• Μείωση αιχμής

• Μείωση Αποκοπής ΑΠΕ
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Unije - Κροατία



UC2 – Έξυπνη και ολοκληρωμένη διαχείριση συστημάτων ενέργειας και νερού

• 7 kW Φ/Β εγκατάσταση στη μονάδα αφαλάτωσης
• Η μονάδα είναι έτοιμη για λειτουργία

• Εφαρμογή και δοκιμή στρατηγικών διαχείρισης παραγωγής νερού

• Μείωση στα λειτουργικά/ενεργειακά κόστη
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Unije - Κροατία
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UC3 – Ενίσχυση των κοινοτήτων μέσω τεχνολογιών 5G και IoT για υπηρεσίες ευελιξίας

• Ένας μεγάλος αριθμός από Energy Boxes έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες

• Το Energy Box είναι ένας έξυπνος ελεγκτής πολλαπλών χρήσεων βασισμένος στο Raspberry Pi, ικανός 
να διαχειριστεί έξυπνες συσκευές και αισθητήρες – Κατασκευασμένος από εταίρο του INSULAE

• Υλοποιεί δράσεις απόκρισης της ζήτησης, έξυπνα συμβόλαια, smart contracts και
μικρο-συναλλαγές

• Συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες του δικτύου
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Unije - Κροατία



UC4 – Μετάβαση σε δίκτυα DC

• Παροχή επικουρικών υπηρεσιών από ηλεκτρικούς συσσωρευτές

• Καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ λόγω μείωσης απωλειών μετατροπών

• Μείωση της επίδρασης της γρήγορης φόρτισης των EVs στο δίκτυο
διανομής

• Μείωση του κόστους εξοπλισμού λόγω λιγότερων ηλεκτρονικών ισχύος
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Bornholm - Δανία

Conventional AC Connections Using DC Technology



UC5 – Εγκατάσταση συστημάτων βασισμένα στη βιοενέργεια

• Επίδειξη πως μπορούν να διασυνδεθούν διαφορετικοί κατανεμημένοι ενεργειακοί πόροι   
(βιοαέριο, αιολική και ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρικά οχήματα και αποθήκες θερμότητας) 
προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τον άνθρακα

• Βασική ιδέα
• Αναερόβια χώνευση

• Αποθήκευση βιοαερίου

• Συμπαραγωγή ισχύος και θερμότητας

• Συμπληρωματικές μελέτες
• Δυναμική συμπεριφορά συστήματος

• Μεθανοποίηση του βιοαερίου

• Παραγωγή υδρογόνου
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Bornholm - Δανία

Πηγές ζωικών αποβλήτων

Παραγωγή βιοαερίου



UC6 – Έξυπνη φόρτιση και εφαρμογή V2G

• Η Madeira είναι μη διασυνδεδεμένο νησί. Η ηλεκτροκίνηση μεγάλης κλίμακας είναι πρόκληση.

• Εγκατάσταση 7 φορτιστών – Βέλτιστη κατανομή τους στο νησί
• 50kW Πλήρως V2G (τεχνολογίας καρβιδίων πυριτίου) – Κατασκευασμένος από εταίρο 

• 4 x 10kW φορτιστές V2G 

• 2 x 50kW έξυπνηςκαι ταχείας φόρτισης

• Το κέντρο ελέγχου του τοπικού παροχέα ενέργειας (EEM)
θα ορίζει την ισχύ της φόρτισης (setpoint) με βάση 
την αποκοπή ΑΠΕ και τις στρεφόμενες εφεδρείες

• Το σύστημα διαχείρισης φόρτισης θα μπορεί να
μεταβάλλει τα setpoints με βάση τις ανάγκες
(αναμενόμενες στάθμες μπαταρίας, χρόνου αναχώρησης) 
και την παραγωγή ΑΠΕ (από το κέντρο ελέγχου)

• Κινητοποίηση χρηστών
• Επικοινωνία με τοπικούς αντιπροσώπους ηλεκτρικών οχημάτων για την προώθηση του έργου

και την εύρεση ενδιαφερομένων χρηστών στη δοκιμή τεχνολογιών V2G και έξυπνης φόρτισης
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Madeira - Πορτογαλία



UC7 – Αποθήκευση ενέργειας και ηλεκτρονικά ισχύος για τη σταθεροποίηση των αδύναμων 
δικτύων και μικροδικτύων

• Μια συγκεκριμένη και απομονωμένη περιοχή στο έχει προβλήματα ασθενές δικτύου

• Η εγκατάσταση νέων γραμμών / υποδομών έχει μεγάλο κόστος

• Ηλεκτρικός συσσωρευτής 100kWh με 100kW αντιστροφέα θα εγκατασταθεί στον τοπικό 
υποσταθμό

• Συνεχής παρακολούθηση του υποσταθμού ΥΤ/ΧΤ έτσι ώστε να εκτιμηθεί η επίπτωση του 
συσσωρευτή στο δίκτυο

• Τάση, συχνότητα, ισχύς
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Madeira - Πορτογαλία

Curral das Freiras



• Δημιουργία μοντέλου που περιλαμβάνει όλους τους
φορείς ενέργειας του νησιού (παραγωγούς, καταναλωτές, 
δίκτυα)

• Ορισμός σεναρίου βάσης (Business as usual) για την 
αξιολόγηση των επεμβάσεων

• Αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
επιπτώσεων των εξεταζόμενων επεμβάσεων μέσω 
βασικών δεικτών απόδοσης νησιών (KPI), και με τη 
βοήθεια ανάλυσης κόστους-οφέλους (CBA)

• Προτάσεις συνδυασμού επεμβάσεων → Σχέδια δράσης
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Εργαλείο σχεδιασμού επενδύσεων - Investment Planning Tool



Αναμενόμενα οφέλη για τα νησιά και τα ενδιαφερόμενα μέρη

Σχεδιασμός και σύγκριση σεναρίων με μια ολιστική προσέγγιση για τη 
δημιουργία της βέλτιστης ενεργειακής μετάβασης

 Αξιολόγηση αειφορίας
 Ποσότητα ενέργειας που παράγεται και καταναλώνεται, εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, επίπεδα διείσδυσης ΑΠΕ

 Πολλαπλοί φορείς ενέργειας, απόκριση ζήτησης, αποθήκευση ενέργειας

 Αξιολόγηση ασφάλειας εφοδιασμού
 Χρήση δικτύου, εισαγωγές, κλιματολογικές συνθήκες, διακοπές λειτουργίας

 Οικονομική αξιολόγηση
 Έξοδα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

 Αξιολόγηση για πολλά έτη
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Χρονοδιάγραμμα έργου

2020

• Βοηθός 
μοντελοποίησης 
νησιών

• Ενεργειακό 
σύστημα 

• Madeira, 
Bornholm and 
Unije

S1 2021

• Ενότητα 
δημιουργίας 
σεναρίων 
(Σχεδιασμός 
επενδύσεων)

• Εφαρμογή σε
Madeira, 
Bornholm και
Unije

S2 2021

• Εφαρμογή σε 
Ψαρά, Maria-
Galante, Menorca 
και Nordenrey

• Έτοιμη έκδοση 
του εργαλείου 
Artelys Crystal 
Island
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Έναρξη 
Σεμιναρίων

Χρήσης 
Εργαλείου



Μοντέλο αγοράς

▪ Εγκατεστημένη 
χωρητικότητα/ισχύς ανά 
τεχνολογία

▪ Τεχνοοικονομικά 
χαρακτηριστικά των 
τεχνολογιών (έξοδα Ο&Μ, 
απόδοση, διαθεσιμότητα, κτλ)

▪ Ζήτηση ενέργειας (ή αριθμοί 
π.χ οδηγοί EVs)

▪ Τιμές καυσίμων ή άλλα 
(φυσικό αέριο, πετρέλαιο 
κ.λπ.)

▪ Τιμές εκπομπών αερίων

Δεδομένα εισόδου Αποτελέσματα

Σκοπός

Η ελαχιστοποίηση του 
λειτουργικού κόστους σε 

ετήσια βάση

Βελτιστοποίηση

▪ Ανάλυση της ωριαίας 
λειτουργίας του συστήματος

▪ Εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου

▪ Αποκοπή ΑΠΕ

▪ Ενεργειακές ανάγκες που δεν 
καλύφθηκαν

▪ Λειτουργικά κόστη
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Μη διαθέσιμη τοπολογία δικτύου



Παράδειγμα - Madeira

 Σύγκριση δύο σεναρίων με διαφορετική εγκατεστημένη ισχύ αιολικών

19

Σενάριο 1: 45.1 MW Α/Γ
Σενάριο 2: 81.1 MW Α/Γ



Παράδειγμα - Madeira

 Ετήσια ενεργειακή παραγωγή ανά τεχνολογία για τα 2 σενάρια
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Παράδειγμα - Madeira

 Παραγωγή ενέργειας σε ετήσια βάση – Αποκοπή ΑΠΕ
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Αποκοπή



Μοντέλο κόμβων

▪ Περιγραφή του δικτύου μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας (γραμμές, 
μετασχηματιστές) και των 
παραμέτρων τους (αντίσταση, 
επαγωγή, δυναμικότητα κλπ)

▪ Δυναμικότητες σε κάθε κόμβο

▪ Τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά 
των τεχνολογιών (έξοδα Ο&Μ, 
απόδοση, διαθεσιμότητα, κτλ)

▪ Ζήτηση ενέργειας (ή αριθμοί π.χ 
οδηγοί EVs)

▪ Τιμές καυσίμων ή άλλα (φυσικό 
αέριο, πετρέλαιο κ.λπ.)

▪ Τιμές εκπομπών αερίων

Δεδομένα εισόδου Αποτελέσματα

Σκοπός

Η ελαχιστοποίηση του 
λειτουργικού κόστους σε 
ετήσια βάση με λύση του 
προβλήματος ροής ισχύος 

(Optimal Power Flow problem)

Βελτιστοποίηση

▪ Ανάλυση της ωριαίας 
λειτουργίας του συστήματος σε 
κάθε κόμβο

▪ Εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου

▪ Αποκοπή ΑΠΕ

▪ Ενεργειακές ανάγκες που δεν 
καλύφθηκαν

▪ Λειτουργικά κόστη
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Διαθέσιμη τοπολογία δικτύου



Παράδειγμα - Madeira

 Χρήση δικτύου, μέση εκμετάλλευση κάθε γραμμής/κλάδου
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Φόρτιση κλάδων



Αναπαραγωγή σχεδίων δράσης και εκπαίδευσης

• Η εμπειρία που θα έχει συσσωρευτεί από τα 7 σχέδια δράσης, θα αποτελέσει τη βάση 
για την αναπαραγωγή τους στα περισσότερα Ευρωπαϊκά Νησιά

• Οι δυνατότητες αναπαραγωγής τους θα αξιολογηθούν με βάση τις αναμενόμενες 
επιπτώσεις για κάθε σχέδιο δράσης

• Τα σχέδια δράσης θα είναι προκαθορισμένα μέσα στο εργαλείο σχεδιασμού των 
επενδύσεων για εφαρμογή σε άλλα νησιά

• Επικύρωση του εργαλείου χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από τα νησιά ακολούθους 
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Εκπαίδευση στο εργαλείο σχεδιασμού των επενδύσεων

• Οι εκπαιδευτικές δράσεις στη χρήση του εργαλείου, αφορούν τους

• Ευρωπαϊκά νησιά και τους δημόσιους φορείς τους (Δήμους, περιφέρειες, δημοτικές εταιρείες)

• Τοπικούς παράγοντες

• Επενδυτές και εταιρίες

• Πανεπιστήμια/εκπαιδευτικά ιδρύματα 

• Εργαστήρια και σεμινάρια θα οργανωθούν σε πολλά νησιά της ΕΕ ή / και στο Διαδίκτυο

• Αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2021
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ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ!
Επικοινωνήστε μαζί μας!

kartalidis@certh.gr

mailto:kartalidis@certh.gr


Ευχαριστούμε!

Επικοινωνία:

Name Email Company

Αβραάμ Καρταλίδης kartalidis@certh.gr CERTH

Jeanne FAUQUET jeanne.fauquet@artelys.com Artelys

Απόστολος Αντωνιάδης aantoniadis@ppcr.gr PPCR

Το παρόν έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Horizon 2020 με αριθμό συμβολαίου 824433
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