
Το Ευρωπαϊκό έργο WiseGRID θα βοηθήσει στη μετάβαση της Ευρώπης 

σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω 

της προώθησης και επίδειξης καινοτόμων και έξυπνων τεχνολογιών 

στους τομείς των ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας, ηλεκτροκίνησης, 

ευέλικτης ζήτησης κ.ά. Το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα 

αποτελούν χώρους επίδειξης και αξιολόγησης των τεχνολογιών 

αυτών σε πραγματικές συνθήκες. 
Η Κύθνος, νησί των Δυτικών Κυκλάδων με πληθυσμό 1,632 κατοίκων, αποτελεί 

νησί-πιλότο του έργου. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, είναι υπεύθυνος για το δίκτυο διανομής και 

στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της χώρας (νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα με 

το κύριο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας). 

 

Κύθνος, ένα νησί-

πιλότος για το 

WiseGRID! 

Πεδία 

δοκιμών 

      

 

WG Cockpit: Εργαλείο ελέγχου για 

διανομείς και διαχειριστές 

μικροδικτύων για την καλύτερη 

διαχείριση και εποπτεία των δικτύων 

τους, με στόχο την ευελιξία, την 

ευστάθεια και την ασφάλεια. 

        

 

 

WiseCORP:  Εταιρικό εργαλείο για 

επιχειρήσεις, βιομηχανίες, δημόσιες 

εγκαταστάσεις, καταναλωτές και prosumers 

με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στην 

αγορά ενέργειας. 

 

 

 

Αποθήκευση ενέργειας (WG 

STaaS/VPP): Με αυτό το εργαλείο οι 

καταναλωτές, οι παραγωγοί ή όσοι 

είναι και τα δυο ταυτόχρονα 

(prosumers) έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν ενέργεια αποθήκευσης που 

δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι στην 

αγορά. 

 

 

Electric Vehicle platform (WiseEVP): 

Eργαλείο για εταιρείες κοινοχρησίας και 

διαχείρισης στόλων ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση 

της φόρτισης και αποφόρτισης των 

μπαταριών τους καθώς και τη μείωση των 

ενεργειακών χρεώσεων. 

Στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 

Κύθνου κυριαρχεί το πετρέλαιο ντίζελ και το 

μαζούτ. Συγκεκριμένα: 

• Ο τοπικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, 

κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1964 

• Η εγκατεστημένη θερμική ισχύς είναι 

4.966 MW, με ζήτηση αιχμής 2.7 MW 

• Υπάρχουν 3 γραμμές διανομής μέσης 

τάσης σε επίπεδο τάσης 15 kV  

• Δεν υπάρχει δίκτυο μεταφοράς  

Μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας 

Ηλεκτρική κατανάλωση 

Αποδοτικότητα του δικτύου  

Λογαριασμός ηλεκτρικού 

ρεύματος 
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Υποδομές στην Κύθνο 

? 

Κύθνος 

Πιλότος WiseGRID  
Έξυπνα συστήματα. Ενεργοί πολίτες. 

www.wisegrid.eu 



 

Πιλότος WiseGRID 
Έξυπνα συστήματα. Ενεργοί πολίτες. 

Κύθνος 

Toπικοί εταίροι 

Ο ΔΕΔΔΗΕ, Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και 

ανάπτυξη του δικτύου διανομής στην Ελλάδα. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ διανέμει ηλεκτρικό ρεύμα σε 7.4 εκατομμύρια καταναλωτές, 

γεγονός που τον κατατάσσει στη 5η θέση στις εταιρίες διανομής στην ΕΕ. 

Με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ο ΔΕΔΔΗΕ επιθυμεί να 

συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας και στη  βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα, παρέχοντας 

ενέργεια με αξιοπιστία και αποδοτικότητα.  
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Το ΕΠΕΓΑ, Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο 

Αιγαίου, με έτος ίδρυσης το 2006 και στόχο την παροχή 

υποστήριξης προς τις νησιωτικές κοινότητες στους τομείς των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής 

αποδοτικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων, της 

ορθολογικής χρήσης των πόρων και της διατήρησης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου.  

Το ΕΠΕΓΑ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και λειτουργεί ως 

τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος του Δικτύου Αειφόρων 

Νήσων (ΔΑΦΝΗ), ενός δικτύου με 44 μέλη εκ των οποίων οι 

Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιόνιων Νησιών (ΠΕΔ ΙΝ) 

και 40 νησιωτικοί Δήμοι από το Αιγαίο και το Ιόνιο. Το ΔΑΦΝΗ 

είναι επίσης υποστηρικτής και συντονιστής πολλών 

πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σύμφωνο των Νησιών, 

Πρωτοβουλία Έξυπνα Νησιά, Σύμφωνο για το Κλίμα και την 

Ενέργεια κλπ).  

 

 


