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Το Ευρωπαϊκό έργο WiseGRID προβλέπει την υλοποίηση καινοτόµων έργων 
που θα βελτιώσουν τις υποδοµές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την Κύθνο σε πεδίο έρευνας και καινοτοµίας.

Πιλοτικές εφαρµογές
       
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.

Μερίδιο ανανεώσιµης ενέργειας

Αποδοτικότητα του δικτύου

Ηλεκτρική κατανάλωση

Λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος

Hλεκτρικό σύστηµα 
       
Στο µείγµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
της Κύθνου κυριαρχεί το πετρέλαιο. 
Συγκεκριµένα:

 Ο τοπικός σταθµός ηλεκτροπαραγωγής,  
 κατασκευάστηκε από τη ∆ΕΗ το 1964

 Η εγκατεστηµένη θερµική ισχύς είναι  
 4.9 MW, µε ζήτηση αιχµής 2.7 MW

 Υπάρχουν 3 γραµµές διανοµής µέσης  
 τάσης 15 kV 

 Eγκατεστηµένες ΑΠΕ: ανεµογεννήτρια  
 0.8 MW, 3 Φ/Β σταθµοί 238 kWp
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To Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) είναι ένας 
µη κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 2008 και υποστηρίζει 
τη νησιωτική τοπική αυτοδιοίκηση στην ωρίµανση και υλοποίηση 
έργων που αφορούν στην αναβάθµιση των υποδοµών σε τοµείς όπως 
η ενέργεια, οι µεταφορές, οι υδατικοί πόροι και τα απορρίµµατα, η 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ενώ παράλληλα προωθεί 
την αξιοποίηση καινοτόµων τεχνολογιών και χρηµατοδοτικών 
εργαλείων. Στο WiseGRID το ΕΠΕΓΑ συµµετέχει µε κύριο ρόλο την 
τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου Κύθνου στο σχεδιασµό και την 
υλοποίηση των προβλεπόµενων επιδεικτικών έργων στο νησί.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon υπό τη συµφωνία επιχορήγησης No 731205

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ, ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη 
του δικτύου διανοµής στην Ελλάδα. 
Μέσω των εργαλείων που θα αναπτύξει το έργο WiseGRID, ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
θα µπορεί να διαχειριστεί µεγαλύτερα µερίδια ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο της Κύθνου καθώς και να εντάξει 
έξυπνες τεχνολογίες όπως συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την σταθερότητα του δικτύου και 
συµβάλλοντας στη µετάβαση του νησιού σε ένα µοντέλο βιώσιµης 
ανάπτυξης. 

Το ∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων ∆ΑΦΝΗ συµµετέχει στο έργο ως 
συνεργαζόµενος εταίρος µε στόχο να µεταφέρει τη γνώση που θα 
παραχθεί στην Κύθνο σε όλα τα νησιά-µέλη του. Το ∆ΑΦΝΗ έχει µέλη 
44 νησιωτικούς ∆ήµους και Περιφέρειες και εργάζεται µε στόχο την 
ολοκληρωµένη και βιώσιµη τοπική ανάπτυξη των νησιών σε εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Toπικοί εταίροι

Το ΕΠΙΣΕΥ, Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων   
Επικοινωνιών και Υπολογιστών, ΕΜΠ αποτελεί µη κερδοσκοπικό 
Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το 
Υπουργείο Παιδείας, µε σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες 
ανάπτυξης σε τοµείς τηλεπικοινωνιών, συστηµάτων υπολογιστών κ.ά. 
Σχετίζεται µε τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΕΜΠ και συµµετέχει ενεργά σε µεγάλο αριθµό έργων 
καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Το ΕΠΙΣΕΥ είναι τεχνικός υπεύθυνος του WiseGRID συνολικά, µε 
σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των 
επιδεικτικών τεχνολογικών εφαρµογών στην Κύθνο.

www.wisegrid.eu


