
 

Μεσόγεια 

WiseGRID πιλοτική εφαρμογή 
Ευφυή συστήματα. Οι πολίτες στο επίκεντρο. 

Το ευρωπαϊκό έργο WiseGRID προσδοκεί να συμβάλει στη μετάβαση της Ευρώπης σε 

μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αυξάνοντας τη χρήση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της προώθησης και της επίδειξης 

καινοτόμων και έξυπνων τεχνολογιών. Αυτές θα επιδειχθούν και θα αξιολογηθούν  

υπό πραγματικές συνθήκες στο Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. 

 
Τα Μεσόγεια, μια περιοχή που αποτελείται από τους δήμους Κορωπίου, Λαυρίου, Ν. 

Μακρής και τα διασυνδεδεμένα νησιά Κέα, Άνδρο και Τήνο, αποτελούν μία από τις 

πιλοτικές εφαρμογές. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας στην Ελλάδα, είναι υπεύθυνος για το δίκτυο διανομής σε ολόκληρη τη 

χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Μη Διασυνδεδεμένων Συστημάτων (νησιά που 

δεν είναι διασυνδεδεμένα με το κύριο δίκτυο). 

 

Μεσόγεια, περιοχή 

πιλοτικής εφαρμογής 

για το WiseGRID! 

Τι ακριβώς θα δοκιμαστεί? 

 

InterOperable Platform: Ασφαλής 

πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού για 

εποπτεία σε πραγματικό χρόνο και 

αποκεντρωμένο έλεγχο με στόχο την 

αποτελεσματική λειτουργία του 

ηλεκτρικού δικτύου.  

Cockpit: Το εργαλείο αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές του 

δικτύου διανομής ή μικροδικτύων 

προκειμένου να ελέγχουν, να διαχειρίζονται 

και να παρακολουθούν το δίκτυο, 

βελτιώνοντας την ευελιξία, τη σταθερότητα 

και την ασφάλεια του δικτύου τους. 

 

WiseΗΟΜΕ: Εφαρμογή για 

μεμονωμένους οικιακούς καταναλωτές 

και παραγωγούς ώστε να γίνουν 

ενεργοί παίκτες στην αγορά ηλ. 

ενέργειας. 

  

    

Στα Μεσόγεια, ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά για τη διανομή 

ενέργειας για οικιακή, βιομηχανική, εμπορική και 

αγροτική χρήση, σε δημόσια κτίρια και για τον 

φωτισμό οδών και πλατειών. 

 226.558 Πελάτες. 

 Κατανάλωση ενέργειας: 956.604 MWh στη 

Χαμηλή Τάση και 480.107 MWh στη Μέση 

Τάση. 

 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: 808.235 kVA 

 66.961,40 kW από ΑΠΕ 

 

ΑΠΕ  

Κατανάλωση ηλ. ενέργειας 

Αποδοτικότητα του δικτύου 

Λογαριασμός ηλ. ενέργειας 

 
Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Horizon 2020» υπό τη σύμβαση αριθ. 731205 

Υποδομές στα Μεσόγεια 

www.wisegrid.eu 



Ποιοι τοπικοί εταίροι εμπλέκονται? 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας A.E, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, 

τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ελλάδα. 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε 7,4 εκατομμύρια καταναλωτές και 

είναι η πέμπτη μεγαλύτερη Εταιρία Διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τoν αριθμό των καταναλωτών που εξυπηρετεί. 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε θέλει να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας, καθώς 

και στην ευημερία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε 

ολόκληρη την επικράτεια, με αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική παροχή 

ενέργειας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 

Μεσόγεια 

WiseGRID πιλοτική εφαρμογή 
Ευφυή συστήματα. Οι πολίτες στο επίκεντρο. 

Το ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων 

Επικοινωνιών και Υπολογιστών) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα 

Έρευνας, το οποίο σχετίζεται με τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 

Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο 

Παιδείας με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους 

τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και 

τεχνικών, και στην εφαρμογή του σε ένα εύρος τομέων. Το προσωπικό του 

ΕΠΙΣΕΥ συνίσταται από 40 μέλη ΔΕΠ, 20 μεταδιδακτορικούς επιστήμονες και 120 

συνεργάτες-ερευνητές (συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων διδακτόρων). 

Η Ερευνητική Ομάδα Smart RUE ανήκει στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΣΗΕ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συστάθηκε και λειτουργεί 

υπό την εποπτεία του καθηγητή Νίκου Χατζηαργυρίου και αποτελείται από μέλη 

ΔΕΠ, μεταδιδακτορικούς επιστήμονες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και συνεργάτες-

ερευνητές με υψηλή εξειδίκευση. Η Ομάδα Smart RUE έχει συντονίσει και 

συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών 

προγραμμάτων και μελετών. Έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε διάφορα 

διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και τεχνικά εργαστήρια και διατηρεί 

επιστημονικές και τεχνικές συνεργασίες με πολλά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 

Ιδρύματα, Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού και Βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των έξυπνων δικτύων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 
Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Horizon 2020» υπό τη σύμβαση  αριθ. 731205 


