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Ευχαριστώ για την πρόσκληση,  
    Θα σας παρουσιάσω μια προσέγγιση που έχουμε σχεδιάσει και ένα πιλοτικό σύστημα 
που υλοποιήσαμε για να τρατάρουμε αυτήν την προσέγγιση σε μια προσπάθεια να 
βοηθήσουμε μικρά απομονωμένα νησιά για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα έλλειψης 
νερού και ενέργειας. Όταν λέμε απομονωμένα νησιά εννοούμε κυρίως αυτά που είναι μη 
διασυνδεδεμένα με το κεντρικό δίκτυο της χώρας η με κάποιο άλλο μεγαλύτερο δίκτυο 
νησιών γύρω. Όποτε το πρόβλημα του νερού όταν θες να το αντιμετωπίσεις θα 
χρησιμοποιήσεις κάποιο σύστημα αφαλάτωσης άρα το μετατρέπεις σε πρόβλημα 
ενέργειας. Όποτε πρέπει να βρούμε μια λύση που να είναι οικονομική και να μην 
επιβαρύνει το περιβάλλον. 
    Στα πλαίσια αυτά στη πρώτη προσέγγιση, τα νησιά έχουν ανανεώσιμη ενέργεια 
διαθέσιμη από τον αέρα , την θάλασσα, τον ήλιο όποτε θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτό 
το πράγμα. Η προσέγγιση ήταν να πάμε μες τη θάλασσα και η ερώτηση συνήθως που μας 
κάνουνε είναι γιατί να πάει κάποιος στην θάλασσα και να πάει πάνω στη στεριά. Οι λόγοι 
είναι κυρίως 3. Ο ένας είναι όταν πας μες τη θάλασσα έχεις περισσότερο αιολικό δυναμικό. 
Επίσης ο δεύτερος είναι ότι είναι πιο στρωτός ο άνεμος άρα έχεις καλύτερη ποιότητα και 
απόδοση. Στη θάλασσα στην Μ. Βρετανία εκεί όσο πηγαίνεις πιο βαθιά τόσο αυξάνεται το 
διαθέσιμο αιολικό δυναμικό. Τέτοια στοιχεία υπάρχουν για όλα τα μέρη του κόσμου εδώ 
υπάρχουν στην Αμερική αντίστοιχα, υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες που δείχνουν αυτό το 
πράγμα, και για την Ελλάδα επίσης υπάρχουν χάρτες. 
    Οι υπόλοιποι λόγοι που ανέφερα προηγουμένως έχουν να κάνουν με το κόστος της 
ενέργειας και όταν υπάρχει ένα θέμα στα δικά μας νερά, επειδή είναι πολύ βαθιά 
επομένως δεν μπορείς να πας με κάτι  σταθερό γιατί απαντάει στο ερώτημα γιατί να είναι 
πλωτή η μονάδα και όχι στερεωμένη στον βυθό της θάλασσας. Αν πάτε στη βόρεια 
θάλασσα  θα πάτε κάτι χιλιόμετρα μέσα και το βάθος θα είναι 5-10 δέκα μέτρα. Εδώ αν πας 
5-10 μέτρα είναι κάποια χιλιόμετρα το βάθος που λέει ο λόγος. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες 
λύσεις που αφορούν πρώτες ανεμογεννήτριες και υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια , είναι 
σε εξέλιξη. Όποτε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς τέτοιες τεχνολογίες. Η βασική 
ιδέα λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσεις ανανεώσιμες πηγές να μειώσεις το κόστος της 
ενέργειας και να μην επιβαρύνεις το περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να φτιάξουμε πρέπει να 
μεταφέρεται εύκολα να είναι εύκολα μεγεθυνόμενο και να είναι και οικολογικό.  
   Σχεδιάσαμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο δουλεύει αυτόνομα δεν χρειάζεται ανθρώπους 
πάνω του για να μειώσει το κόστος της λειτουργίας του και δεν επιβαρύνει με χημικά ή με 
άλλον τρόπο κατά τη διάρκεια της αφαλάτωσης το περιβάλλον. Μπορεί να λειτουργεί με 
παιδαγωγικές συνθήκες, δηλαδή η ιδέα είναι αρκετά απλή .Ο σχεδιασμός  αυτού είναι  
τέτοιος ώστε να είναι αρκετά σταθερό όταν έχει κυματισμό και όταν τον επηρεάζουν τα 
κύματα , περνάει ουσιαστικά από μέσα χωρίς να τον ενοχλούν . Υπάρχει μια μεγάλη 
δουλειά που έγινε για να σχεδιαστεί το κατάλληλο σύστημα σε αυτό. Και εδώ φαίνεται η 
κατασκευή και  υπάρχει η ανεμογεννήτρια που παράγει ενέργεια από τον άνεμο υπάρχουν 
φωτοβολταϊκά συστήματα που παίρνεις το νερό και μέσω της αφαλάτωσης παράγεις 
πόσιμο νερό. Μοιάζει αρκετά απλό έχει αρκετές τεχνικές δυσκολίες που είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε και τις οποίες αντιμετωπίσαμε επιτυχώς.   
     Κάποιες από αυτές σχετίζονται με την μονάδα αφαλάτωσης διότι δεν θέλεις να 
μολύνσεις το περιβάλλον άρα ο λόγος που μολύνουν οι μονάδες είναι κυρίως με τα χημικά 
που χρησιμοποιούνε για να προστατεύουν τα φίλτρα τους και στη συνέχεια αυτά 
αποτίνονται στην άλμη μέσα στη θάλασσα. Και ο άλλος λόγος είναι ακόμα και ένα δεν είχες 



τέτοια πράγματα ή είχες πολύ λίγα αλλά το αλμυρό νερό που απορρίπτεις στην θάλασσα 
μετά επειδή έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση αλατιού είναι βαρύτερο από το υπόλοιπο και 
έτσι κατακάθεται στο νερό και όταν είναι κλειστός ο χώρος και ο κόλπος είναι κοντά στην 
ακτή επιβαρύνει το περιβάλλον. Άρα θα πρέπει να πας βαθιά για να μην το κανείς αυτό και 
να το αποθέτεις στην επιφάνεια της θάλασσας όποτε να μοιάζει λιγάκι με αυτό που κάνει ο 
ήλιος όταν εξατμίζει το νερό. Το σύστημα δουλεύει μόνο του έχει συστήματα 
αυτοματισμού για να μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις μόνο του αλλά 
φυσικά δεν το αφήνεις έτσι έχεις και τον τηλεχειρισμό του , το παρακολουθείς από μακριά 
μπορείς να επεμβαίνεις με μια δομή με κλασικές τεχνολογίες GPRS για να επικοινωνείς και 
αυτοματισμούς αρκετά μέσα στο σύστημα σου. Και στο remote operation ή στο monitor 
που γίνεται υπάρχουν διάφορες οθόνες απόντα συστήματα οπτικού ελέγχου scadsκλπ στα 
οποία παρακολουθείς από μακριά οκά τα δεδομένα. Εδώ βλέπετε μερικές οθόνες από αυτά 
τα συστήματα που υπάρχουν στο πανεπιστήμιο από το οποίο μπορούμε να 
παρακολουθούμε αλλά μπορείς να το παρακολουθείς από οπουδήποτε άλλου μέσω 
Ίντερνετ. Και είναι οι οθόνες τον γραφικών  που μας δείχνουν ακριβώς τα στοιχεία που 
υπάρχουν την κάθε δεδομένη στιγμή και μπορείς να έχεις τον έλεγχο . 
    Φυσικά και πάνω στο πλοίο υπάρχει ένα σύστημα με σενσορες για να μετράει 
παραδείγματος χάριν καταπονήσεις του σκελετού του πλωτού ούτως ώστε να μπορέσεις να 
κανείς κάποιες προβλεπτικές ενέργειας για να δεις αν μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή 
κάποιο πρόβλημα και να το αντιμετωπίσεις έγκαιρα. Είναι δυσκολίες που αφορούν γενικά 
όταν έχεις ένα οποιοδήποτε σύστημα στο οποίο δεν έχεις άνθρωπο δίπλα και πρέπει να το 
αντιμετωπίσεις , εμείς εφαρμόζουμε τέτοιες τεχνολογίες σε αυτό. Ένα σημαντικό στοιχείο 
που είχαμε δει είναι όταν πας να κανείς  μια εγκατάσταση σε ένα μικρό μέρος ή στο νησί 
που κυρίως ζουν από τον τουρισμό. Όταν αυτό που πας να εγκαταστήσεις είναι εύκολα 
μετά φέρσιμο .Μια μόνιμη εγκατάσταση έχει πάντα περισσότερα προβλήματα επειδή οι 
άνθρωποι φοβούνται . 
    Επομένως έχει υλοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα το οποίο είναι οικολογικό . Στην μονάδα 
αφαλάτωσης έχει μια σοβαρή δουλειά μια πεταρισμένη μέθοδο στην οποία μπορούμε να 
μην χρησιμοποιούμε χημικά , κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νερού επομένως να 
μειώνεις και το κόστος δεν χρειάζεσαι άνθρωπο να κάνει αυτή τη δουλειά να προσθέτει τα 
χημικά αλλά κυρίως δεν επιβαρύνεις το περιβάλλον σε αυτό. Το επόμενο βήμα σε αυτό 
είναι ότι θα πρέπει να μειώσουμε το κόστος ανά κυβικό μέτρο παραγόμενου νερού. Ακόμα 
περισσότερο για να γίνει περισσότερα ανταγωνιστικό. Θα σας πω εδώ απλώς ότι όταν 
αναφερόμαστε σε τέτοια μικρά νησιά και το σωστός ενέργειας είναι πολύ υψηλό και το 
κόστος η της μεταφοράς του νερού είναι πολύ υψηλό. Δηλαδή πληρώνει το κράτος 15-30 
ευρώ το κυβικό μέτρο μεταφοράς σε κάποια νησιά το οποίο είναι υπερβολικά μεγάλο. Εάν 
πήγαινες σε αυτά τα νησιά που πηγαίνουμε τώρα σε αυτά σαν κράτος να βάλουμε μονάδες 
αφαλάτωσης κλασικές χρησιμοποιώντας ρεύμα από το υπάρχον δίκτυο του νησιού τότε το 
πραγματικός κόστος της παραγωγής του νερού είναι πάνω από 4 ευρώ. Και λέω το 
πραγματικό κόστος επειδή στα νησιά το ρεύμα επιδοτείται δηλαδή άμα δείτε τα τιμολόγια 
του ηλεκτρικού ρεύματος των νησιών ή των επιχειρήσεων έχουν και κάποια ποσά που 
αφορούν την επιδότηση του ρεύματος  σε νησιά, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα πραγματικό 
κόστος μεγαλύτερο από αυτό που θα αντιμετωπίσει κάποιος εάν παραστήσει μια μονάδα 
αφαλάτωσης. Άρα αν θες να το δεις κεντρικά αυτό το πράγμα πρέπει να δεις το πραγματικό 
κόστος αυτό είναι πάνω από 4 ευρώ άρα ακόμη και αυτό το πρωτότυπο σύστημα είναι 
καλύτερο οικονομικά. Αλλά για να μειώσεις περισσότερο το κόστος πρέπει να το 
μεγαλώσεις άρα κανείς οικονομίες κλίμακας. 
     Το δεύτερο πράγμα θα είναι η χρησιμοποίηση αυτών των MUP που είναι multi used 
platforms που είναι πλατφόρμες πολλαπλών χρήσεων και η ιδέα εδώ  είναι ότι έχεις μια 
υποδομή η οποία είναι αρκετά ακριβή και θα πρέπει να την μοιράσεις σε περισσότερα 
εφαρμογές. Στην ευρωπαϊκή ένωση ειδικά είχαν ξοδευτεί παρά πολλά εκατομμύρια την 



τελευταία δεκαετία σε τεχνολογίες που αφορούν θαλάσσια συστήματα. Όποτε 
δημιουργήθηκε το ερώτημα σε ποια από αυτά αξίζει να συνεχίσει να επενδύει η Ευρώπη. 
Έγινε λοιπόν μια μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί , πανεπιστήμια και διάφοροι σύμβουλοι για να μελετήσουν αυτό το πράγμα 
τεχνοοικονομικά. Τέθηκαν διάφορες τεχνολογίες μια από αυτή είναι αυτό το  project το 
οποίο αξιολογήθηκε και μάλιστα πήρε τον υψηλότερο βαθμό , ο συνδυασμός αυτών των 
τεχνολογιών. Άρα το επόμενο βήμα ήταν ότι έχουμε αφαλάτωση , παραγωγή νερού δηλαδή 
έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας . Να προσθέσουμε και άλλες μονάδες κυματικής 
ενέργειας , και να δώσουμε υποστήριξη και σε άλλες εφαρμογές. Άρα αυτό το project που 
ξεκινάμε τώρα είναι μια μεγάλη πλατφόρμα έχει δίπλα το νερό που παράγει μια την 
ενέργεια που δίνει στην στεριά αλλά και τροφοδοτεί και μια ομάδα ιχθυοκαλλιέργειας. 
Αυτό σημαίνει ότι ο καιρός της πλατφόρμας μοιράζεται  σε περισσότερες  εφαρμογές και 
επομένως το παραγόμενο νερό ανά κυβικό μέτρο είναι λιγότερο. Άρα η προσπάθεια και η 
τεχνολογία που πάει προς αυτήν την κατεύθυνση είναι να χρησιμοποιήσεις περισσότερες 
εφαρμογές σε πλωτές πλατφόρμες. 
Σας ευχαριστώ πολύ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


