
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

O Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) σε συνεργασία 

με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) διοργανώνουν από κοινού, την Τρίτη 25 

Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ., μια ανοιχτή εκδήλωση στον χώρο της Περιοχής Μεσογείων του 

ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών έργων GRIDSOL 

και WiseGRID.  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, όπως πολίτες - 

καταναλωτές, παραγωγοί ενέργειας, επενδυτές, ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια. Θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και η εμπειρία που έχουν αποκτηθεί από τα παραπάνω 

δύο προγράμματα μέσα από ενημερωτικές παρουσιάσεις, καθώς και ανοιχτή συζήτηση. 

Παράλληλα, στόχος της εκδήλωσης είναι και η ενημέρωση των πολιτών για την επίδειξη 

των εργαλείων – εφαρμογών του WiseGRID, που θα πραγματοποιηθεί στα Μεσόγεια, όπου 

όλοι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ενεργά μέρος με προτάσεις και 

ερωτήσεις σχετικά με το έργο και τις προτεινόμενες από αυτό λύσεις. 

 

 

 

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό έργο WiseGRID έχει σαν στόχο να παρέχει ένα σύνολο λύσεων και 

τεχνολογιών που θα ενισχύσουν την ευφυΐα, την ευστάθεια και την ασφάλεια ενός 

ανοιχτού Ευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας με επίκεντρο τον καταναλωτή. 

Το έργο προκρίνει τη βελτιωμένη συνδυαστική χρήση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας 

με έναν υψηλό βαθμό διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την 

ενσωμάτωση των υποδομών φόρτισης για περαιτέρω εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης. 

Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του δικτύου τοποθετείται ο πολίτης. Τα προτεινόμενα 

εργαλεία θα δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν κάτω από πραγματικές συνθήκες με 

τέσσερις πιλοτικές εφαρμογές στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ιταλία. Η 

περιοχή των Μεσογείων θα αποτελέσει τμήμα αυτών των δραστηριοτήτων επίδειξης και 

εφαρμογής των αναπτυσσόμενων τεχνολογιών. Έτσι, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν σε αυτό το ενδιαφέρον και πολλά υποσχόμενο έργο, συμβάλλοντας στις 

εξελίξεις και ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά ενέργειας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα www.wisegrid.eu. 

 

 

Οι πολίτες ως ενεργοί συντελεστές και παίκτες στην 
ενεργειακή αγορά  του μέλλοντος 

 



 
 

 

 

 

Το GRIDSOL είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη ενός 

καινοτόμου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλή συμμετοχή Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο οποίος θα αποτελείται από ΑΠΕ (ηλιοθερμία, φωτοβολταϊκά, 

αιολική ενέργεια) σε συνδυασμό με συμβατική μονάδα (αεριοστρόβιλο), κατάλληλο 

σύστημα αποθήκευσης (θερμική και ηλεκτρική αποθήκευση) και κατάλληλο σύστημα 

διαχείρισης. 

Η  απεξάρτηση της παραγωγής ενέργειας από τα ρυπογόνα καύσιμα μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ.  Ένας βασικός περιορισμός για αυτή την αλλαγή 

σχετίζεται με το γεγονός ότι οι ΑΠΕ δεν μπορούν να εγγυηθούν ασφάλεια παροχής 

ενέργειας λόγω της απρόβλεπτης φύσης τους. Η επιζητούμενη σταθερότητα μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της ευέλικτης παραγωγής που μπορεί να παρέχει ένα μοντέλο σαν το 

GRIDSOL, το οποίο προτείνει τη σύζευξη διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ, αποθήκευσης 

ενέργειας και συμβατικής πηγής. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα:  www.gridsolproject.eu 

 

Τα έργα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας  

και καινοτομίας Horizon 2020 υπό τις συμφωνίες επιχορήγησης 

No 731205 και No 727362, αντίστοιχα. 
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