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Σε πάνω από 80% διαµορφώνεται η εξάρτηση των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών (Μ∆Ν) από το πετρέλαιο, µε το κόστος να καταγράφεται υψηλό και τις 
εκποµπές αερίων ρύπων µεγάλες, επισήµανε ο ερευνητής του Ινστιτούτου 
Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), Αλέξανδρος Περέλλης, υπογραµµίζοντας την 
ανάγκη εξεύρεσης λύσης τουλάχιστον για τα Καστελόριζο, Αγ. Ευστράτιος, 
Οθωνοί και Ερεικούσσα, που όπως διευκρίνισε, δεν πρόκειται να διασυνδεθούν 
στο ηπειρωτικό σύστηµα 
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«Σήµερα, όλα τα Μ∆Ν εξαρτώνται συντριπτικά, κατά περισσότερο από 80%, 

για την ηλεκτροπαραγωγή τους από αυτόνοµους σταθµούς µε πετρελαϊκές 

θερµικές µονάδες», υπογράµµισε χαρακτηριστικά ο κ. Περέλλης, µιλώντας σε 

χθεσινοβραδινή εσπερίδα που διοργάνωσε στο πλαίσιο της 84ης ∆ΕΘ, η 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), µε θέµα «Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά και 

καινοτοµίες στην ηλεκτρική αγορά». 

Ο ίδιος υπενθύµισε ότι έχει τεθεί σε ισχύ Ευρωπαϊκή Οδηγία (2015/2193/ΕΕ) 

για τον περιορισµό των εκποµπών ρύπων από µεσαίου µεγέθους µονάδες 

καύσης που θα οδηγήσει στην οριστική απόσυρση πετρελαϊκών 

ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων από τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά. 

Υπογραµµίζοντας το υψηλό κόστος λειτουργίας των αυτόνοµων θερµικών 

πετρελαϊκών σταθµών ηλεκτοπαραγωγής στα µικρά Μ∆Ν, ο κ. Περέλλης τόνισε 

ότι το µέσο ετήσιο πλήρες κόστος παραγωγής για το 2018 ανήρθε σε 1.387,5 

Euro/MWh στο νησί µε την µικρότερη ζήτηση (Αντικύθηρα) και σε 483,4 

Euro/MWh στο νησί µε τη µεγαλύτερη ζήτηση, µε τα µέση ετήσια κόστη 

ηλεκτροπαραγωγής για την πενταετία 2014 - 2018 να κυµαίνονται από 1.283,9 

Euro/MWh (Αντικύθηρα) µε 451.15 Euro/MWh (Μεγίστη) αντιστοίχως. Το 



«µέσο µηνιαίο µεταβλητό κόστος παραγωγής κυµαίνεται από 239 έως 443 

Euro/MWh για το 2018 και από 188 έως 686 Euro/MWh για την περίοδο 2014 

- 2018, τη στιγµή που η µέση ετήσια οριακή τιµή συστήµατος στο 

διασυνδεδεµένο σύστηµα να διαµορφώνεται στα 60,39 Euro/MWh για το 

2018», σηµείωσε. 

Ειδικότερα για το Καστελόριζο, ο ίδιος επισήµανε ότι είναι αντιµετωπίσιµα τα 

προβλήµατα του υψηλού κόστους ηλεκτροπαραγωγής και των υψηλών 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Παρουσιάζοντας την περίπτωση του 

Καστελόριζου, ο ίδιος αναφέρθηκε στην πρόσφατα ολοκληρωθείσα µελέτη του 

ΙΕΝΕ «Η Ενεργειακή Αυτάρκεια του Καστελόριζου». Συγκεκριµένα, µίλησε για 

τα κριτήρια σχεδιασµού ενός νέου ενεργειακού συστήµατος για τη νήσο, τα 

οποία διαµόρφωσαν και ένα σενάριο βάσης για την εξέλιξη της ζήτησης µε 

εκτενή εξηλεκτρισµό των αναγκών της νήσου και έτος αναφοράς το 2025. 

Ακολούθως, παρουσίασε τη µεθοδολογία διαστασιολόγησης του συστήµατος 

ΑΠΕ και αποθήκευσης, αλλά και το πλήρες σύστηµα µε τα µεγέθη απόδοσης 

του, καθώς και προτάσεις για την τοποθέτηση και τοπολογία σύνδεσής του µε 

το υπάρχον δίκτυο. 

Το προτεινόµενο σύστηµα αποτελεί ένα µικροδίκτυο µε διασπαρµένη 

ηλεκτροπαραγωγή από τρείς ανεµογεννήτριες (3x Α/Γ DWE 250kW) και τρία 

φωτοβολταϊκά πάρκα (2.300kWpµονοκρυσταλικά Φ/Β) και την χρήση δύο 

µονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας µε µπαταρίες λιθίου (2 Χ 2.000 

kWh / 2 Χ 1.000 kW). 

Επίσης, προτείνεται η τεχνική απόκρισης ζήτησης, DSMστα ηλεκτρικά φορτία 

αφαλάτωσης ύδατος, και η συµµετοχή των καταναλωτών στην 

ηλεκτροπαραγωγή µε φωτοβολταϊκά, µε το ολοκληρωµένο σύστηµα ΑΠΕ-

Αποθήκευσης να επιτυγχάνει διείσδυση 93,3% στην ηλεκτροπαραγωγή της 

νήσου. 

Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η προαναφερόµενη λύση χαρακτηρίζεται από το 

υψηλό αρχικό κεφάλαιο 5,5 εκατ. ευρώ της επένδυσης αλλά πολύ χαµηλές 

δαπάνες λειτουργίας, σταθερό κόστος παραγωγής για µια µακρά χρονική 

περίοδο και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού».  

Αναφερόµενος στις προσαρµογές του θεσµικού πλαισίου για τα ενεργειακά 

συστήµατα των Μ∆Ν, ο ίδιος τόνισε ότι αυτές θα πρέπει να γίνουν µέσω ειδικών 

µελετών για κάθε νησί ξεχωριστά, µε κύριους άξονες την ασφάλεια εφοδιασµού, 

την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, την υψηλή διείσδυση ΑΠΕ (70% - 90%) και 

εποµένως την δραστική µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. 
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