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Χαπακηηπιζηικά ηυν νηζιών 
• Το θςζικό, οικονομικο και κοινυνικό 

ζύζηημα ηυν νηζιών είναι πολύ 
εύθπαςζηο απο εξυηεπικέρ αναηαπάξειρ 
λογυ ηυν παπακάηυ σαπακηηπιζηικών : 

• Μικπό μέγεθορ  

• Απομόνυζη απο ηα μεγάλα κένηπα 
αποθάζευν  

• Μικπή δςναηόηηηα επιπποήρ  

• Μεγάλη έκθεζη ζε παγκόζμιερ 
πποκλήζειρ (οικονομικέρ, πολιηικέρ, 
κοινυνικο πολιηιζηικέρ, πεπιβάλλονηικέρ , 
ηεσνολογικέρ ) 

 

 



Σημαζία ηυν νηζιών  

• Τα νηζιά είναι ξεσυπιζηέρ πεπιοσέρ για επίζκετη , ζςσνά 
με μοναδικά σαπακηηπιζηικά και εμθάνιζη   

• Τα νηζιά αποηελούν , ζςνολικά , ζημανηικά ζηοισεία για 
παγκόζμια βιοποικιλόηηηα , βπιζκονηαρ ζε πολλά απο 
αςηά μοναδικούρ ενβιοςρ οπγανιζμούρ ζαν αποηέλεζμα 
ηηρ απομόνυζηρ ηοςρ   

• Ομοια ςπάπσοςν  ζημανηικά πολιηιζηικά ζηοισεία ζε 
πολά νηζιά   

• Τα νηζιά αποηελούν ζημανηική ηοςπιζηική πηγή αλλά 
πποςποθέηοςν ςπεςθςνόηηηα ηυν ηοςπιζηικών 
δπαζηηπιοηήηυν ώζηε να διαηηπηθεί ο θςζικόρ ηοςρ 
πλούηορ 



Δθνικό τέδιο για ηην Δνέργεια και ηο Κλίμα, 

2030 
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Εξζλιξθ τθσ 
εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 

των μονάδων 
θλεκτροπαραγωγισ ζωσ 
το ζτοσ 2030 ςτο βαςικό 

ςενάριο του ΕΣΕΚ 

GW 2020 2030 

Α.Π.Δ. 10,1 19,1 

Αιολικ

ά 

3,6 7 

Φ/Β 3 7,7 



Αιολικό Δσναμικό Ελλάδας 
 





ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 

Σα 60 kW θωηοβοληαϊκών είναι ζαν να 

είταμε 100 ζηρέμμαηα δάζοσς (ηα 2 

ζηρέμμαηα απορροθούν 1,5 ηόνοσς CO2 

ηον τρόνο).  



ΚΤΜΑΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 



 



ΚΤΜΑΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 



ΣΟΥΟ 

• ΔΝΔΡΓΔΙΑ 100% από ΑΠΔ 

    

           ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

    ΜΗ ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ 

 

   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 



 



Η ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΛΤΗ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ (ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ) 

ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ 



Ππώηη ολοκληπωμένη 

πποζπάθεια ζηην θάλαζζα 



MUSICA 
Multiple use of Space for Island Clean Autonomy 

 
“Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot 

demonstrators”. BG-05-2019 

• Ο τελικόσ ςτόχοσ του  MUSICA είναι να μειώςει το αποτφπωμα ανκρακοσ 
ςτα μικρά νθςιά , περιλαμβάνοντασ και τον καλάςςιο χώρο τουσ  
(οικονομία/ οικοςυςτιματα/ καλάςςιεσ περιοχζσ κοντα ςτθν ακτι/ 
ανοικτι κάλαςςα).  

• MUSICA κα πετφχει τουσ παραπάνω ςτόχουσ με τθν χριςθ πλωτισ 
καλάςςιασ καταςκευισ πολλαπλών χριςεων (multiple-use platforms 
(MUPS)) και πολλαπλών χώρικών χριςεων  (multiple-use of space MUS)), 
για να κζςει τισ βάςεισ για ζνα μεταφερόμενο πάρκο Θαλάςςιασ 
Τεχνολογίασ  που κα υποςτθρίηει μιά ςειρα απο δραςτθριότθτεσ που 
ςτθρίηονται ςτθν Γαλάηια Αναπτυξθ. 

• €9εκατ ςυνολικό κόςτοσ,15 οργανιςμοί, διάρκεια 5  χρόνια 



Σηόσοι ηος έπγος 
• Στόχος 1: Συνειςφορά ςτθν διείςδυςθs ςε μεγάλο βακμό ανανεωςιμων 

πθγών ενζργιεσ ςε τοπικό επίπεδο 

• Στόχος 2: Δθμιουργία πλιρουσ ςυςτιματοσ ζξυπνθσ Ενζργειασ 
περιλαμβανομζνθσ πλιρουσ ολοκλιρωςθσ με το υπάρχον θλεκτρικό δίκτυο  

• Στόχος 3:  Επίτευξθ ςθμαντικισ μείωςθσ χριςθσ ενεργειασ που βαςίηεται ςε 
υδρογονάνκρακεσ και ςυμβατικών καυςίμων  

• Στόχος 4: Δθμιουργία καινοτόμου αποκθκευτικοφ χώρου ενεργειασ ςτθν 
πλατφόρμα και χριςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ενζργειασ για όλο το νθςί 
(NeoDyne Ireland).  

• Στόχος 5: Ανάπτυξθ καινοτόμου επιχιερθματικοφ μοντζλου για οικονομικι 
βιωςιμότθτα  και εξζταςθ εφαρμογι τθσ ςτθν Χίο, Gozo of Malta and El 
Hierro of Gran Canaria και τουλάχιςτον ςε 40 EU νθςιά μζχρι 2050.  

• Στόχος 6: Εξζταςθ διαφόρων μθ τεχνθτών ςτοιχείων  και κεμάτων 
προςταςίασ  περιβάλλοντοσ, κανονιςμών, αςφάλειασ 

• Στόχος 7: Μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοχισ των ΑΠΕ ςτα νθςιά και εφαρμογι 
των αρχών Responsible Research and Development(RRI). 



MUSICA Platform 
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Καινοτομίες για μελλοντική χρήση 

One MUSICA serves 4 small islands 
One large island served by 4 

MUSICA 



Καινοηομίερ για μελλονηική 

Χπήζη 



Θέζη πλωηήρ εξέδπαρ 



Κπιηήπια επιλογήρ 

Wind potential  

Wave potential  

Distance from electricity grid  

Distance from water supply network  

Accessibility 

Distance from aquaculture facilities 

Distance from settlements 

Distance from areas of particular  

environmental interest 

Bathymetry  

Sea bottom Soil 

Permissions 



Μεκοδολογία 

 

Site 1 Site 2  Site 3  Site 4  Site 5  

WP WaP DFEG DFWS ACC DFAF SBS DFS PER DFPA BATH 

 

MUP Site selection  

Site 6 



Τελική επιλογή 
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