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To TILOS καινοτομεί με τη σύναψη της πρώτης Σύμβασης
Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για Υβριδικό Σταθμό σε Μη
Διασυνδεδεμένο Νησιωτικό Ηλεκτρικό Σύστημα!

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε τη σύναψη της πρώτης
στην Ελλάδα Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
για Υβριδικό Σταθμό (ΥΒΣ). Η τελευταία σηματοδοτεί την
έναρξη της δοκιμαστικής περιόδου του ΥΒΣ της Τήλου το
Φεβρουάριο του 2018, και ανοίγει το δρόμο για την
εμπορική αξιοποίηση της ολοκληρωμένης ενεργειακής
λύσης του TILOS και σε επόμενα Ελληνικά αλλά και
Ευρωπαικά νησιά.

Περιεχόμενα
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Το TILOS γενικά
Οι Εξαμηνιαίες μας Συναντήσεις
Πρόοδος του Έργου
Η Κοινοπραξία του Έργου

TILOS
Technology Innovation for the Local Scale,
Optimum Integration of Battery Energy Storage
Το Ευρωπαϊκό έργο "TILOS" αποτελεί σημαντικό καινοτόμο έργο
εφαρμοσμένης έρευνας, το οποίο εγκρίθηκε ως πρώτο ανάμεσα
σε 80 άλλα ανταγωνιστικά έργα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος "Horizon 2020", με επικεφαλής την Ερευνητική
Ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας &
Προστασίας Περιβάλλοντος του ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά. Στο "TILOS"
συμμετέχουν 13 εταίροι από ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια
αλλά και εταιρείες από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (DE, FR, EL, UK, SE,
IT, ES). Το έργο είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών και ξεκίνησε το
Φλεβάρη του 2015, με συνολικό προϋπολογισμό 15M€, εκ των
οποίων περίπου τα 11M€ αποτελούν χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το πλαίσιο "Horizon 2020".

Tilos, the “S” shaped Greek island, located at
the south-eastern part of the Aegean Sea.

Βασικός στόχος του έργου "TILOS" είναι η ανάπτυξη και
λειτουργία ενός έξυπνου ενεργειακού μικροδικτύου στο νησί της
Τήλου, με χρήση ΑΠΕ (αιολική και ηλιακή ενέργεια),
αποθήκευσης ενέργειας (σύγχρονοι συσσωρευτές) και έξυπνης
διαχείρισης μέσω εφαρμογής, εκτός των άλλων, και καινοτόμων
τεχνικών ελέγχου της ηλεκτρικής ζήτησης. H Τήλος είναι ένα
μικρό, πανέμορφο νησί, στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου, με
μόνιμο πληθυσμό 500 περίπου κατοίκων, ενταγμένη στο
σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου και στο ηλεκτρικό σύστημα ΚωΚαλύμνου, από όπου και λαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια μέσω
υποβρυχίων καλωδίων για ικανοποίηση συνολικής ετήσιας
ζήτησης ~3GWh.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 646529.
Οι απόψεις που παρατίθενται στο παρόν φυλλάδιο δεν αντανακλούν απαραίτητα απόψεις της Ευρωπαικής Επιτροπής
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1. Το TILOS γενικά

TILOS @ COP23 & CE4EUIslands

Συνάντηση Αξιολόγησης του έργου σε ΡόδοΤήλο

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, το εναρκτήριο φόρουμ για την

Η δεύτερη Συνάντηση Αξιολόγησης του TILOS πραγματοποιήθηκε στις
16 και 17 Οκτωβρίου 2017, στη Ρόδο και την Τήλο, και φιλοξενήθηκε
από το συντονιστή του έργου, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Κατά τη διάρκεια της
πρώτης ημέρας στη Ρόδο παρουσιάστηκε η πρόοδος των διαφορετικών
Πακέτων Εργασίας, ενώ κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας στην
Τήλο, μέλη της ομάδας του έργου και αξιωματούχοι της Επιτροπής
είχαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν την πρόοδο που σημειώθηκε,
πραγματοποιώντας επισκέψεις σε όλες τις βασικές τοποθεσίες
εγκατάστασης των επιμέρους τμημάτων του υπό ανάπτυξη
μικροδικτύου. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος όλοι οι εταίροι της
κοινοπραξίας, μεταφέροντας με επιτυχία στον υπεύθυνο του έργου κ.
Pangonis, όπως επίσης και στον αρμόδιο για θέματα πολιτικής κ.
Bemtgen, τα επιτεύγματα που έλαβαν χώρα τους πρώτους 30 μήνες
εφαρμογής του έργου.

“Πρωτοβουλία Καθαρής Ενέργειας για τα Νησιά της ΕΕ” (Clean Energy
for EU Islands Initiative) πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης.
Σκοπός της Πρωτοβουλίας είναι να επιταχυνθεί η μετάβαση προς
καθαρότερες μορφές ενέργειας στα νησιά της ΕΕ, εξασφαλίζοντας
ασφαλή και φθηνή ενέργεια στους πολίτες τους. Μετά από
πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας της ΕΕ, D. Ristori, το έργο
TILOS παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή Ιωάννη Κ. Καλδέλλη (ΑΕΙ
Πειραιά ΤΤ) στο πλαίσιο της συνεδρίας "Transitioning Small Islands”.

Το TILOS προσκλήθηκε επίσης στην COP23 UNFCCC, στο πλαίσιο της
Ημέρας Ενέργειας της ΕΕ (EU Energy Day, Βόννη, 16 Νοεμβρίου 2017)
και της συνόδου για τη μετάβαση της Καθαρής Ενέργειας στα Νησιά
(Clean Energy for Island Transition). Στη σύνοδο συζητήθηκαν οι
ευκαιρίες αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης σε
όλα τα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την
Πρωτοβουλία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRIE).

–Εξαμηνιαίασυνάντηση
Συνάντηση στο
2.2. TILOS
Η εξαμηνιαία
στο
Norwich
(24-25
Ιανουαρίου
2018)
Norwich (24-25 Ιανουαρίου 2018)
Η 7η Εξαμηνιαία συνάντηση του TILOS πραγματοποιήθηκε
συναντήσεις
του TILOS στο Κόμο και
στις 24 και 25 Ιανουάριου 2018, στο Norwich της Αγγλίας, και
φιλοξενήθηκε
από (07/17)
το Norwich Business School του
στο
Βερολίνο
Πανεπιστημίου East Anglia (UEA). Η διήμερη συνάντηση
περιελάμβανε τις παρουσιάσεις προόδου του έργου ανά
ενότητα εργασίας, καθώς και συζητήσεις για τις τρέχουσες
εξελίξεις του έργου και τα επόμενα βήματα.
Τα μέλη της κοινοπραξίας εκτίμησαν ιδιαιτέρως την επίσκεψη
στην πανεπιστημιούπολη του UEA, όπου είχαν την ευκαιρία να
εξοικειωθούν με το σχεεδιασμό και τη λειτουργία
ολοκληρωμένης μονάδας συμπαραγωγής και αποθήκευσης
θερμότητας, η οποία προσφέρει ένα σημαντικό επίπεδο
ενεργειακής αυτονομίας, συμβάλλοντας στην κάλυψη τόσο
των ηλεκτρικών όσο και των αναγκών σε θερμότητα, για
ολόκληρο το Πανεπιστήμιο.
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3. Πρόοδος του έργου
•

Εργασίες Εγκατάστασης Συστήματος

Το Δεκέμβριο του 2017 οι επιτόπιες εργασίες στο νησί της Τήλου
προχώρησαν με ταχύ ρυθμό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
παράδοση του συστήματος και η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας
το Φεβρουάριο του 2018. Αυτό κατέστη δυνατό με την υπογραφή της
πρώτης Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για υβριδικό
σταθμό (ΥΒΣ) ΑΠΕ στην Ελλάδα, στις 16 Ιανουαρίου 2018. Η τελική
εγκατάσταση όλων των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, μαζί με
την τοποθέτηση των συσσωρευτών, ολοκληρώθηκαν ομαλά, με το
επόμενο ορόσημο να είναι η σύνδεση του ΥΒΣ με το τοπικό δίκτυο.

•

•

Λογισμικά Προσομοίωσης ΤILOS

Δύο λογισμικά προσομοίωσης έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου
TILOS, με το πρώτο να εστιάζει στα διαφορετικά σενάρια λειτουργίας του
μικροδικτύου της Τήλου, και το δεύτερο, υπό την ονομασία Extended MG
Simulator, να στοχεύει κυρίως στη διερεύνηση διαφορετικών
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για εφαρμογές ΥΒΣ τόσο σε
επίπεδο νησιού όσο και σε επίπεδο αλληλεπίδρασης με αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα
υβριδοποίησης τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας που προσφέρει ο
Extended MG Simulator, επιτρέποντας βελτιωμένη απόδοση καθώς
επέκταση του χρόνου ζωής, ιδιαίτερα σε εφαρμογές συσσωρευτών.

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ζήτησης

Συνολικά 90 Έξυπνοι Μετρητές και Πάνελ Διαχείρισης Ζήτησης έχουν
ήδη εγκατασταθεί σε τοπικές κατοικίες και εμπορικά καταστήματα της
Τήλου από την εταιρεία ESL. Ταυτόχρονα, η ολοκληρωμέμη
πλατφόρμα Διαχείρισης Ζήτησης βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή
της, με επίκεντρο την υλοποίηση του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των
τελικών χρηστών και του κεντρικού συστήματος SCADA στο νησί της
Τήλου. Εν τω μεταξύ, λεπτομερή δεδομένα ζήτησης φορτίου
ανακτώνται τη δεδομένη στιγμή από 40 περίπου τερματικά τα οποία
βρίσκονται τόσος σε οικίες όσο και σε καταστήματα, επιτρέποντας με
τον τρόπο αυτό την επεξεργασία των προφίλ ζήτησης και την άθροισή
τους, τροφοδοτώντας παράλληλα την ανάπτυξη προηγμένων
στρατηγικών διαχείρισης ζήτησης.

•
•

Δημοσκόπηση στα Νησιά του Αιγαίου

Το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε
ευρεία δημοσκόπηση από τη WWF,
με επίκεντρο τη νησιωτική Ελλάδα
και σχετικά ενεργειακά ζητήματα. Το
δείγμα της έρευνας συμπεριέλαβε
περίπου 1000 ερωτηθέντες, από 15
διαφορετικά νησιά του Αιγαίου, οι
οποίοι κλήθηκαν να δώσουν
απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά
με την τρέχουσα ενεργειακή
κατάσταση των νησιών αλλά και την
προοπτική υβριδικών συστημάτων
ΑΠΕ - αποθήκευσης ενέργειας.

]

Εφαρμογή SCADA & EMS

Η διεπαφή του κεντρικού συστήματος SCADA με σχεδόν όλα τα βασικά
τμήματα του μικροδικτύου βρίσκεται σε εξέλιξη, μαζί με την ανάπτυξη
μιας αρχικής εκδοχής του EMS για αυτόνομη λειτουργία του νησιού.
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4. Η Κοινοπραξία του Έργου
Η κοινοπραξία του TILOS είναι μία πολυεθνική προσπάθεια με
συμμετοχή 13 συνολικά ευρωπαϊκών εταίρων από 7
διαφορετικές χώρες (EL, DE, FR, UK, SE, IT, ES). Λόγω αυτής της
γεωγραφικής πολυδιασποράς, το έργο ενσωματώνει
παραδείγματα και καλές πρακτικές από διαφορετικές αγορές,
στρατηγικές και πολιτικές από όλη την Ευρώπη.

Οι εταίροι του έργου
Piraeus University of Applied Sciences Former Technological Educational Institute of Piraeus (TEIP)
http://teipir.gr/; http://sealab.gr/
RWTH Aachen University (RWTH)
https://www2.isea.rwth-aachen.de/de
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
http://www.cea.fr/
Eunice Energy Group (EUNICE)
http://www.eunice-group.com/
Eurosol P&M GmbH (ESL)
http:// http://www.eurosol.eu/
FZSonick S.p.A. (FZSonick)
http://www.fzsonick.com/
Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.Α. (HEDNO)
http://www.deddie.gr/
Instituto Tecnológico de Canarias SA (ITC)
http://www.itccanarias.org/
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
https://www.kth.se/

Συντονιστής του Έργου
Επικεφαλής του έργου είναι η ερευνητική ομάδα του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
(πρώην ΤΕΙ Πειραιά).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δημήτρης Ζαφειράκης
Δ/ση: Θηβών & Π. Ράλλη 250 - Αιγάλεω, 12244
dzaf@teipir.gr και tilos@tiloshorizon.eu
+30-2105381580

University of Corsica Pascal Paoli (UCPP)
http://spe.univ-corse.fr/
University of East Anglia (UEA)
https://www.uea.ac.uk/
World Wide Fund for Nature (WWF)
http://www.wwf.gr/
Younicos (YOUNICOS)
http://www.younicos.com/

Προσεχή συνέδρια και νέα
IRES 2018 / ESE 2018

ICAE 2018

Energy Storage Summit 2018

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος ΑΠΕ (EUROSOLAR) και το
Παγκόσμιο Συμβούλιο για τις ΑΠΕ (WCRE) θα
διοργανώσουν το 13ο Διεθνές Συνέδριο
Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας
(IRES 2018), στις 13-15 Μαίου 2018, μαζί με το
Συνέδριο και την Έκθεση για την Αποθήκευση
Ενέργειας, στο Messe Düsseldorf (Εκθεσιακό
Κέντρο) της Γερμανίας. Το συνέδριο βασίζεται σε
δύο θεματικές πτυχές: την επιστημονική έρευνα
σχετικά με τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας,
το νομικό πλαίσιο, τις πτυχές του δικτύου και της
αγοράς (IRES) και τις επιχειρηματικές και
χρηματοοικονομικές πτυχές για την ανάπτυξη
αυτών των τεχνολογιών στην παγκόσμια αγορά.

Το 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Εφαρμοσμένη
Ενέργεια (ICAE2018) θα πραγματοποιηθεί στις
22-25 Αυγούστου 2018 στο Χονγκ Κονγκ της
Κίνας, με θέμα "Καινοτόμες Λύσεις για
Eνεργειακές Mεταβάσεις". Το ICAE2018 θα
περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και
παρουσιάσεις πόστερ για διάφορα θέματα,
όπως:
• Τεχνολογίες μετατροπής καθαρής ενέργειας
• Διαχείριση ενέργειας, πολιτική, οικονομία και
βιωσιμότητα
• Ενεργειακές Eπιστήμες
• ΑΠΕ και Αποθήκευση Ενέργειας
• Έξυπνα Συστήματα Ενέργειας
•Τεχνολογίες Mείωσης

Η μεγαλύτερη εκδήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου,
αναφορικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των τεχνολογιών
και εφαρμογών της αποθήκευσης ενέργειας,
επιστρέφει στο Λονδίνο, το Φεβρουάριο του 2018. Η
Διάσκεψη Κορυφής για την Αποθήκευση Ενέργειας
απευθύνεται σε επιχειρηματίες, κατασκευαστές,
χρηματοδότες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας,
ερευνητές του χώρου κ.ά, δίνοντας έμφαση σε
εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές της
αποθήκευσης ενέργειας. Φέτος το ενδιαφέρον θα
επικεντρωθεί στην παρουσίαση μελετών περίπτωσης
με επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία θα
μπορούσαν να αναπαραχθούν και σε άλλες
περιπτώσεις.

https://www.eurosolar.de/

http://www.applied-energy.org/icae2018/

http://storage.solarenergyevents.com/

