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CETA (Clean Energy Transition Agenda) 

Στρατηγικό σχέδιο 

πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας συμμετοχικής διαδικασίας, στην οποία 
εμπλέκονται όλοι οι σχετικοί και ενδιαφερόμενοι φορείς

Σκοπός 

- να αναλυθεί η δυναμική του νησιού  

- να οριστεί ο στόχος για την ενεργειακή μετάβαση

- να διαμορφωθεί ο τρόπος επίτευξής του

Σχέδιο Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης 



CETA - manual

Αναλυτικό εγχειρίδιο ανάπτυξης Ατζέντας Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης

• Περιγραφή ενεργειακού συστήματος νησιού

• Ενδιαφερόμενοι φορείς

• Πολιτική και νομοθεσία

• Ανάπτυξη οράματος

• Σενάρια ενεργειακής μετάβασης

• Παρακολούθηση

Χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη προετοιμασία του νησιού, ανεξάρτητα από 
παροχή τεχνικής υποστήριξης!

Ήδη κάποια ελληνικά νησιά την έχουν υλοποιήσει (Σίφνος, Χάλκη, Σύμη, Κάσος, 
Σάμος…)

• https://euislands.eu/energy-transition-agenda



CETA - Δομή

Μέρος II: Διαδικασία Ενεργειακής 
Μετάβασης

Στόχος

Διαχείριση Μετάβασης

Εναλλακτικές οδοί μετάβασης

Τομείς ενεργειακής μετάβασης

Παρακολούθηση

Μέρος I: Δυναμική του νησιού
Γεωγραφία, Οικονομία & Πληθυσμιακά 

στοιχεία
Περιγραφή Ενεργειακού Συστήματος
Αποτύπωση Εμπλεκόμενων Φορέων
Πολιτικό, Νομοθετικό και Ρυθμιστικό 

πλαίσιο



CETA - καλές πρακτικές: Χίος

• Δημιουργία CETA

• 2 workshops με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων 

• Δημιουργία ερωτηματολογίου - ως εργαλείο έρευνας - για 
τη συμμετοχή και αποτύπωση των απόψεων των 
εμπλεκόμενων φορέων του νησιού

Ποσοστιαία κατανομή εκπομπών CO2

στο νησί της Χίου 



CETA - καλές πρακτικές: Σίφνος



CETA Σίφνος: Εναλλακτικά σενάρια εγκατάστασης 
Φ/Β και συστήματος αποθήκευσης στο νησί

CETA - καλές πρακτικές: Σίφνος



CETA - καλές πρακτικές: Σίφνος
CETA Σίφνος: Εναλλακτικά σενάρια εγκατάστασης 
ΑΠΕ και συστήματος αποθήκευσης στο νησί



Καταγραφή εγκατεστημένων ηλιακών συλλεκτών 
για ΖΝΧ στον οικισμό του νησιού

CETA - καλές πρακτικές: Χάλκη

Κατανάλωση ενέργειας στο νησί



Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
ενεργειακής μετάβασης

CETA - καλές πρακτικές: Χάλκη

Αξιολόγηση της διαδικασίας για την 
ενεργειακή μετάβαση του νησιού

Τεχνική βοήθεια στη Χάλκη – κατηγορία SHAPE –
‘Electryone project’ - Χωροθέτηση ΑΠΕ, ηλιακή ψύξη, battery 
storage system



CETA - καλές πρακτικές: Κάσος



CETA - καλές πρακτικές: Κάσος
Διαδικασία ενημέρωσης των νησιωτών 
για την ενεργειακή μετάβαση του νησιού



Τεχνική βοήθεια στην Κάσο – κατηγορία SHAPE –
Ηλεκτροκίνηση

CETA - καλές πρακτικές: Κάσος



CETA - καλές πρακτικές: Σάμος
Διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στο νησί

Εξοικονόμηση 
ενέργειας στο νησί



• Δείκτης 1: Σχέδιο Ενεργειακής Μετάβασης - Βαθμολογία: 5 
Υπάρχει ένα Σχέδιο Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης για όλο το νησί, το οποία έγινε δεκτό από 
τη Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ. 

• Δείκτης 2: Στόχος - Βαθμολογία: 5 
Υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο όραμα για όλο το νησί όσον αφορά την καθαρή 
ενέργεια, εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, το οποίο περιλαμβάνει ρητούς στόχους.

• Δείκτης 3: Εμπλεκόμενοι φορείς - Βαθμολογία: 3 
Υπάρχει ισχυρή δέσμευση από μεμονωμένους φορείς, όπως ο Δήμος Ανατολικής και Δυτικής 
Σάμου, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ και λοιποί πολιτιστικοί φορείς του νησιού. 

• Δείκτης 4: Οργάνωση Κοινότητας - Βαθμολογία: 3 
Υπάρχουν ενεργές συνεργασίες μεταξύ του Δήμου Δυτικής Σάμου, της Κάσιος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Κάσου φορέων που εργάζονται για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών δραστηριοτήτων. 

• Δείκτης 5: Χρηματοδότηση - Βαθμολογία: 3 
Έχουν καταγραφεί οι διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης για έργα καθαρής ενέργειας (εθνικοί 
ή ευρωπαϊκοί πόροι, ιδιωτικά δανειακά κεφάλαια, ιδιωτική συμμετοχή). 

• Δείκτης 6: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης - Βαθμολογία: 5 
Έχει ολοκληρωθεί η τεχνική και οικονομική ανάλυση του νησιωτικού ενεργειακού συστήματος 
που περιλαμβάνει μια εκτενή ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία καλύπτει την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη θέρμανση, την ψύξη, τις μεταφορές στο νησί και τις 
μεταφορές από και προς το νησί. 

• Δείκτης 7: Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας - Βαθμολογία: 5 
Τα δεδομένα κατανάλωσης και εκπομπών συλλέγονται τακτικά και περιοδικά από όλους τους 
τομείς του νησιού βάσει τοπικών αναφορών. 

• Δείκτης 8: Σχέδιο δράσης - Βαθμολογία: 3 
Έχουν επιλεγεί οι προτεραιότητες, οι βασικές δράσεις και τα μέτρα για την καθαρή ενέργεια. 

• Δείκτης 9: Πολύ-επίπεδη διοίκηση - Βαθμολογία: 2 
Ορισμένα άλλα επίπεδα διοίκησης λαμβάνονται υπόψη σχετικά με την καθαρή ενεργειακή 
μετάβαση, αν και η αλληλεπίδραση είναι περιορισμένη. 

CETA - καλές πρακτικές: Σάμος

Δείκτες παρακολούθησης για την ενεργειακή μετάβαση



Δικαιούχος έργου: Δήμος Αγίου Ευστρατίου

Υλοποίηση: ΚΑΠΕ

Πρόγραμμα: ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στόχος: >85% διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό 
σύστημα του νησιού με ταυτόχρονη κάλυψη 
αναγκών θέρμανσης 

Π/Υ: 8,5 M€ με ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: Μάρτιος 2017 - Ιούνιος 2022

Άγιος Ευστράτιος 



Άγιος Ευστράτιος 

Διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού 
άνω του 85%, με ταυτόχρονη κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των 
αναγκών θέρμανσης των κατοίκων. 

Εγκατάσταση υβριδικού συστήματος, από Α/Γ 900 kW και Φ/Β 225 kW, 
με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ιόντων λιθίου
2,68 MWh/ 1,34 MW. 

Κατασκευή σταθμού μετατροπής της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας 
των ΑΠΕ σε θερμική ενέργεια, με ηλεκτρικές αντιστάσεις ισχύος 1 MW, 
η οποία θα αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 115οC, σε δεξαμενές 
ζεστού νερού 500 m3. 

Κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης σε ολόκληρο τον οικισμό του 
Αγίου Ευστρατίου, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των 
κατοίκων, μέσω κατάλληλων θερμικών υποσταθμών.



Τήλος 
HYBRID POWER STATION 
WIND TURBINE – 800kW
PV STATION – 160kW
BESS – 2.88MWh/800kW

Σταθμός φόρτισης με ΑΠΕ και 
ηλεκτροκίνηση 

Δημοτικός φωτισμός με ΑΠΕ



Αστυπάλαια 
Πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης

Ηλεκτροκίνηση σε όλες τις 
μεταφορές

“goTOzero” strategy
Ελληνικό Δημόσιο & VW Group



Ικαρία 

Ναέρας - Υβριδικό ενεργειακό έργο Ικαρίας
συνδυάζει την αιολική και την υδραυλική ενέργεια

μείωση ~13.800 tn C02 ετησίως από την ελαχιστοποίηση της 
λειτουργίας του πετρελαϊκού τοπικού σταθμού παραγωγής 
ενέργειας

 Τρεις Α/Γ 900 kW έκαστη 
 ΜΥΗΣ, με έναν υδροστρόβιλο ισχύος 1,05 MW 
 ΜΥΗΣ με δύο υδροστρόβιλους ισχύος 3,1 MW συνολικά, που αξιοποιεί τόσο την 

περίσσεια νερών του ταμιευτήρα όσο και τα νερά που προέρχονται από 
αντλησιοταμίευση (υβριδική ενέργεια). 

 Δύο δεξαμενές νερού χωρητικότητας 80.000 m3 έκαστη και έναν ταμιευτήρα νερού
~910.000 m3

 Αντλιοστάσιο με 12 αντλίες ονομαστικής ισχύος 250 kW έκαστη, οι 4 μεταβλητών 
στροφών. 



Χίος - Ένωση Μαστιχοπαραγωγών
Πρόταση: Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στην 
οροφή των κτιρίων της ένωσης για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας (net metering)

Πρόταση: Αξιοποίηση της 
βιομάζας για κάλυψη 
ενεργειακών αναγκών



Εξοικονόμηση ενέργειας σε ξενοδοχεία

Συνήθεις παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED 
χαμηλής κατανάλωσης.

• Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης 
(BEMS, ανιχνευτές κίνησης, θερμοστάτες κλπ).

• Αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης με αντλία 
θερμότητας υψηλής απόδοσης και χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης.

• Θερμομόνωση της ξενοδοχειακής μονάδας

• Ύπαρξη ενημερωτικών πινακίδων προς τους εργαζομένους και 
πελάτες για τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας

• Συνήθως σύντομος χρόνος απόσβεσης σχετικών επενδύσεων (~2 έτη)

Source: insete.gr



ΑΠΕ σε ξενοδοχεία

Συνήθεις παρεμβάσεις:

• Φωτοβολταϊκά στη στέγη και net-metering

• παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από 
ηλιοθερμικό σύστημα

• Γεωθερμία

Επίσης:

• Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων 
διαχείρισης (Green Key, ISO14001 κλπ)



Καλές Πρακτικές - Τεχνολογικές Λύσεις

https://euislands.eu/sites/default/files/eu_islands_good_practice_IA.pdf

https://www.euislands.eu/sites/default/files/2021-
10/Clean%20energy%20for%20EU%20islands%20Technology%20solutions%20booklet.pdf

https://euislands.eu/sites/default/files/eu_islands_good_practice_IA.pdf
https://www.euislands.eu/sites/default/files/2021-10/Clean%20energy%20for%20EU%20islands%20Technology%20solutions%20booklet.pdf


Σας ευχαριστούμε πολύ!

www.cres.gr www.euislands.eu

http://www.cres.gr/
http://www.euislands.eu/

