
ΠΡΑΗΝΟ ΝΖΗ 

Αε ηξάηεο 

Γξ. Όιγα Παξίζε 

Σκήκα Σερλνινγηψλ ΑΠΔ & Τδξνγφλνπ 

 
ΚΑΠΔ 



Ζ θαηλνηνκία ηνπ έξγνπ αθνξά θπξίσο ζηε κεγάιε δηείζδπζε ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ΑΠΔ ζην απηφλνκν αζζελέο δίθηπν 

ηεο λήζνπ ηνπ Αγ. Δπζηξαηίνπ. 

Σν έξγν «Πξάζηλν Νεζί – Αε ηξάηεο» απνηειεί εξεπλεηηθφ-επηδεηθηηθφ 

έξγν, ζην νπνίν ζα εθαξκνζηνχλ ηερλνινγηθά ψξηκεο ηερλνινγίεο 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαζψο θαη ηερλνινγίεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. 

Σν έξγν 



•   Δίλαη κηθξφ λεζί, (θάησ απφ 250 θαηνίθνπο) θαη απηφ βνεζάεη ζηελ 

εθαξκνγή ζε κεγάιν βαζκφ πθηζηακέλσλ ηερλνινγηψλ νη νπνίεο ζα 

πξνζαξκνζζνχλ ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο.  

 

•   Έρεη ειεγρφκελεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο (Δηήζηα δήηεζε ελέξγεηαο 

1073MWh, κέγηζηε δήηεζε ηζρχνο 360kW, κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε 

4MWh) 

 

•   Ο Αε-ηξάηεο είλαη ηφπνο κε κλήκεο θαη ζπκβνιηζκνχο. πλδέεηαη κε 

κηα ηαξαγκέλε πεξίνδν ηεο λεψηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Θέινπκε λα 

ζπκβνιίδεη πιένλ θαη ην πέξαζκα ηεο ρψξαο ζε κηα λέα επνρή. Μηα 

επνρή πξνφδνπ, θαηλνηνκίαο, ζεβαζκνχ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

πνιηηψλ θαη ζην πεξηβάιινλ. 

 

Γηαηί επειέγε ν Αε-ηξάηεο 



Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Ο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηα 

8.903.498,57 €.  

 
 

 

Υξεκαηνδφηεζε – Πξνυπνινγηζκφο  



Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

ην λεζί πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο: 

  

1) ειεθηξνπαξαγσγήο,  

2) κεηαθνξψλ,  

3) απηφλνκσλ ζηαζεξψλ εθαξκνγψλ,  

4) ζηελ θάιπςε ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα κε 

ρξήζε ηερλνινγηψλ ΑΠΔ θαη  

5) εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα κε θχξην ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

εμάξηεζεο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα θαη ηελ εηζαγσγή θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ.  

 



Σνκέαο 1 - Ζιεθηξνπαξαγσγή (1) 

Σν πξνβιεπφκελν ζχζηεκα ειεθηξνδφηεζεο ηνπ λεζηνχ ζα απνηειείηαη 

απφ ηνλ ήδε εγθαηεζηεκέλν ζεξκηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο, κε ηε ζεκεξηλή 

ηνπ ζχλζεζε, ην θνξηίν ηνπ λεζηνχ θαη ην πβξηδηθφ ζχζηεκα 

ειεθηξνπαξαγσγήο.  



Σνκέαο 1 - Ζιεθηξνπαξαγσγή (2)  

Σν πβξηδηθφ ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο ζα πεξηιακβάλεη: 

 

• Γχν αλεκνγελλήηξηεο (Α/Γ) ζπλνιηθήο ηζρχνο 500-800 kW 

• Φσηνβνιηατθφ (Φ/Β) ζηαζκφ ζπλνιηθήο ηζρχνο 100-250 kWp 

• Κεληξηθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κε ζπζζσξεπηέο ζπλνιηθήο 
ελέξγεηαο 4000-6000 kWh 

• χζηεκα απνζήθεπζεο κε ζπζζσξεπηέο ζηε ζέζε ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ 

• Κεληξηθφο ακθίδξνκνο αληηζηξνθέαο ηζρχνο πεξίπνπ 600 kVA  

• Μνλάδα ειεθηξφιπζεο γηα ηελ παξαγσγή πδξνγφλνπ νλνκαζηηθήο 
ηζρχνο ηεο ηάμεο ησλ 100 kW 

• Γεμακελή απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ ζε αέξηα κνξθή ππφ πίεζε 
ρσξεηηθφηεηαο 200 kg. 

• 2 Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε (Ζ/Ε) πδξνγφλνπ ηζρχνο 75 kW έθαζην  

• Κεληξηθφ ζχζηεκα επνπηείαο, ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ειεθηξνδφηεζεο ηνπ λεζηνχ 

• Πξφζζεηα ζπζηήκαηα θαη δηαηάμεηο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ 

 



Σνκέαο 2 - Μεηαθνξέο (Ορήκαηα Τδξνγφλνπ) 

 

 

 

• χζηεκα αληιηψλ γηα παξνρή πδξνγφλνπ (πδξνγνλάδηθν)  

• Πεξνλνθφξν κε θπςέιε θαπζίκνπ  

• 2 δίηξνρα πδξνγφλνπ 

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ρξήζεο πδξνγφλνπ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

ζηνλ Αε ηξάηε είλαη ε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα έλαλ 

νινθιεξσκέλν ζηαζκφ πιήξσζεο νρεκάησλ κε πδξνγφλν, ν νπνίνο ζα 

κπνξεί λα θαιχπηεη θαη κειινληηθά ηελ εθηεηακέλε ρξήζε νρεκάησλ 

πδξνγφλνπ ζην λεζί. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζηαζκνχ πιήξσζεο νρεκάησλ κε 

πδξνγφλν ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα εμνπιηζκνχ: 



Σνκέαο 2 - Μεηαθνξέο (Ζιεθηξηθά Ορήκαηα) 

• 3 εκπνξηθά ειεθηξηθά νρεκάηα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα είλαη ιεσθνξείν) γηα 

ρξήζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο  

• 5 ειεθηξηθά ζθνχηεξ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη πξνο ελνηθίαζε ζηνπο επηζθέπηεο 

ηνπ λεζηνχ  

 

Γηα ηελ θφξηηζε ησλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη ησλ ζθνχηεξ ζα θαηαζθεπαζζεί 

ζηαζκφο θφξηηζεο, ζην ρψξν ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο (Φ/Β) επί ζηεγάζηξνπ, δηαζηάζεσλ 6 κ. επί 10 κ., ζε 

θεληξηθφ θνηλνηηθφ ρψξν εχθνια πξνζβάζηκν απφ ην θνηλφ.  

Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζα αλέξρεηαη ζηα 10 kWp. Ζ 

ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ ζηαζκνχ θφξηηζεο ησλ 3 νρεκάησλ θαη ησλ 5 

ζθνχηεξ ππνινγίδεηαη ζε 25 kW. Ζ δήηεζε ησλ 25 kW, αθνξά ζηε θφξηηζε 

ζπγρξφλσο φισλ ησλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη ζθνχηεξ θάηη πνπ δελ αλακέλεηαη 

λα ζπκβαίλεη ζπρλά, ελψ ε ηζρχο θφξηηζεο ησλ νρεκάησλ ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 

θνξηηζηή θαη ζα κεηψλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θφξηηζεο.  



Σνκέαο 3 - Δπηδεηθηηθέο ζηαζεξέο εθαξκνγέο (1)  

   
• Δπηδεηθηηθή εθαξκνγή θπςέιεο θαπζίκνπ: Σέζζεξεηο κνλάδεο 

θπςειψλ θαπζίκνπ ηχπνπ ΡΔΜ, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 5 kW κε ρξήζε 

θαζαξνχ πδξνγφλνπ σο θαχζηκν, νη νπνίεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα 

θηίξηα ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ . 

 

• Ζιεθηξηθφ ςπγείν: Μηα κνλάδα θπςέιεο θαπζίκνπ ε νπνία ζα θνξηίδεη 

ηε κπαηαξία ειεθηξηθνχ ςπγείνπ. Σν ζχζηεκα ζα είλαη ηζρχνο 300 W 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θηίξην ηεο θνηλφηεηαο.  

 

ην ηνκέα ησλ επηδεηθηηθψλ ζηαζεξψλ εθαξκνγψλ πξνβιέπνληαη νη εμήο 

εθαξκνγέο:  



Σνκέαο 3 - Δπηδεηθηηθέο ζηαζεξέο εθαξκνγέο (2)  

  

 



Σνκέαο 4 - Κάιπςε ζεξκηθψλ, ςπθηηθψλ 

θνξηίσλ θαη ΕΝΥ ζηα θηίξηα (1) 

 

1. Γεκνηηθφ θηίξην Γεκαξρείν-ΚΔΠ- 

ΔΛΣΑ, Γεκνηηθή Αγνξά θαη 

Γεκνηηθφ Καθελείν.  

 

2. ρνιείν Αγίνπ Δπζηξαηίνπ 

 

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε παξνρή 

ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη Εεζηφ Νεξφ 

Υξήζεο (ΕΝΥ) γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα 

παξαθάησ θηίξηα: 

 



Σνκέαο 4 - Κάιπςε ζεξκηθψλ, ςπθηηθψλ 

θνξηίσλ θαη ΕΝΥ ζηα θηίξηα (2) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΣΖΜΑΣΟ: 

 

Γεκνηηθφ Κηίξην-ρνιείν 

Αλνηρηφ θχθισκα φπνπ αληιείηαη λεξφ απφ ηελ παξαγσγηθή γεψηξεζε θαη 

κέζσ ηνπ θεληξηθνχ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο (Κ.Δ.Θ.), απνδίδεη ηε ζεξκφηεηά 

ηνπ ζηηο ΓΑΘ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηα δπν θηίξηα. Ζ κεηαθνξά ηεο 

ζεξκφηεηαο απφ ηνλ Κ.Δ.Θ. ζηηο ΓΑΘ ηνπ θάζε θηηξίνπ ζα γίλεηαη κέζσ ελφο 

δηθηχνπ ην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί εληφο ηνπ νηθηζκνχ. Μεηά ηελ ρξήζε ηεο 

ζεξκφηεηαο ηνπ λεξνχ απηφ ζα επαλεηζάγεηαη ζην έδαθνο κέζσ ηεο 

γεψηξεζεο επαλεηζαγσγήο.  

 

Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο/ςχμεο/ΕΝΥ ηνπ ζρνιείνπ ζα πεξηιακβάλεη εθηφο ηεο 

ΓΑΘ ηα παξαθάησ:   

Θεξκηθφ ειηαθφ ζχζηεκα (ειηαθνχο ζπιιέθηεο) 

Yπεδαθηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο (UTES)  

Γεμακελή δενιίζσλ απνζήθεπζεο ελέξγεηαο 

Γεμακελή απνζήθεπζεο Εεζηνχ Νεξνχ  

 



Σνκέαο 5 - Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα 

θηίξηα (1) 

ΣΟΥΟ: 

•   H ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ θαη ε κείσζε ηνπ θνξηίνπ 
δήηεζεο 

•   Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

 

....γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πξφηππεο θαη νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο αλάπιαζεο 
ζε θιίκαθα νηθηζκνχ 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ: 

•   δηακφξθσζε πξνηάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο επηιεγκέλσλ δεκφζησλ 
θηηξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηνπ θηηξίνπ ηεο 
Μαξαζιείνπ 

•  δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο / αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο κε βηνθιηκαηηθά θξηηήξηα 

 

Η σςνολική πποσέγγιση ενεπγειακήρ αναβάθμισηρ των κτιπίων πεπιλαμβάνει και 
την κάλςψη των ενεπγειακών αναγκών για θέπμανση και ψύξη από ΓΑΘ 

 



Σνκέαο 5 - Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα 

θηίξηα (2) 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ:  

 
• Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ηνηρνπνηίαο 

• Δζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε νξνθήο 

• Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ απφ κνλά ηδάκηα κε μχιηλα θνπθψκαηα 

ζε δηπιά κε θνπθψκαηα αινπκηλίνπ 

• Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ ζπξψλ 

• Σνπνζέηεζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο γηα δξνζηζκφ 

• Καηάιιειε δηακφξθσζε αχιεηνπ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ  

 



Δπραξηζηψ γηα 

ηελ πξνζνρή ζαο. 

oparissis@cres.gr 

www.cres.gr 


