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Τα δίκτυα θα είναι στο επίκεντρο της αγοράς ενέργειας για την επόμενη 
δεκαετία σε Ελλάδα και Ευρώπη
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ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΔΕΔΔΗΕ - ΟΡΑΜΑ

Τα δίκτυα θα λάβουν >40% των επενδύσεων στον τομέα της 
ενέργειας μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.
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Τα δίκτυα θα παρουσιάσουν ανθεκτικότητα έναντι της 
οικονομικής ύφεσης, που ακολουθεί την πανδημία Covid-19.
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Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Τα δίκτυα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο μέλλον του 
κλάδου ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση.

1

Η εξέλιξη των συστημάτων και η προώθηση της τεχνολογίας 
θα δημιουργήσουν ένα νέο κύμα επιχειρησιακής 
βελτιστοποίησης στα δίκτυα.

4

Η αγορά ενέργειας της Ελλάδας κινείται προς ένα πιο 
απελευθερωμένο μοντέλο με σημαντικές μεταβολές στην 
αλυσίδα αξίας και με τη δημιουργία ευκαιριών για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.
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Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θέτει 
φιλόδοξους στόχους για το 2030 απαιτώντας και τις 
αντίστοιχες επενδύσεις στη Διανομή.
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Ελληνικό πλαίσιο

5
Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, όπως αποδεικνύεται από 
βασικούς οικονομικούς δείκτες.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει πρόσφατα τροποποιηθεί σε ένα 
πιο σταθερό σχήμα, ευθυγραμμιζόμενο με τα αντίστοιχα 
Ευρωπαϊκά.
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ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΔΕΔΔΗΕ - ΟΡΑΜΑ

Μετασχηματίζοντας τον ΔΕΔΔΗΕ σε έναν πρότυπο, υψηλής απόδοσης 
Διαχειριστή Δικτύου Διανομής

ΣΤΟΧΟΙ

• Να διασφαλίσουμε την οικονομική, αξιόπιστη και ασφαλή παροχή 
ισχύος στους πελάτες και τις κοινότητες μας

• Να επεκτείνουμε τη στρατηγική μας υποδομή με στόχο ένα 
σύγχρονο και ανθεκτικό δίκτυο

• Να διευκολύνουμε την ενεργειακή μετάβαση, την αποκέντρωση 
και τη ψηφιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ενέργειας 
αναλαμβάνοντας έναν διαμεσολαβητικό ρόλο στην ενοποιημένη 
αγορά

• Να καθορίσουμε πρότυπα αντίστοιχα με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις, τα οποία θα διαμορφώσουν νέες οικονομικές 
συμπεριφορές και θα αυξήσουν την κοινωνική δέσμευση

• Να ενεργήσουμε ως καταλύτης προόδου για την ελληνική 
οικονομία δημιουργώντας αξία για τους ενδιαφερόμενους, τις 
βιομηχανίες και την κοινωνία μας
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Όραμά μας είναι να γίνουμε ένας Διαχειριστής 
Δικτύου Διανομής που καινοτομεί, εμπνέει, είναι 
κοινωνικά υπεύθυνος, λειτουργικά άριστος και 

διευκολύνει την ενεργειακή μετάβαση

Η καινοτομία αναπόσπαστος πυλώνας της Στρατηγικής της εταιρείας



Η Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας (ΔΕΚ) του ΔΕΔΔΗΕ
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ΔΕΚ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

• Η ΔΕΚ είναι η κεντρική μονάδα καινοτομίας του ΔΕΔΔΗΕ.

• Λειτουργεί ως ο διευκολυντής καινοτομίας και συνεργάτης των επιχειρηματικών μονάδων, επιταχύνοντας το
ταξίδι του ΔΕΔΔΗΕ προς έναν σύγχρονο παράγοντα μετάβασης στο Ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

• Στις δράσεις περιλαμβάνονται: η δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας, η Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων, η
προώθηση της κουλτούρας καινοτομίας και της ενδοεπιχειρηματικότητας και η υλοποίηση νέων εφαρμογών



Κόμβος Καινοτομίας για έξυπνα δίκτυα
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

O Κόμβος Καινοτομίας του ΔΕΔΔΗΕ στοχεύει στη διασύνδεση των
βασικών ομάδων ενδιαφερομένων (key stakeholders) στη διανομή της
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ευρύτερα, υλοποιώντας μία σειρά
καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων που θα συνεπάγονται
σημαντικά επιχειρηματικά και κοινωνικά οφέλη.

Αναλυτικότερα οι στόχοι:

• Διασύνδεση και τη δικτύωση μεταξύ όλων των ομάδων ενδιαφερομένων / συνεργαζόμενων φορέων στον τομέα της ενέργειας.

• Να συνδυάσει τις τεχνολογικές ικανότητες του ΔΕΔΔΗΕ με αυτές των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε 

να αντιμετωπιστούν οι μεγαλύτερες προκλήσεις στον κλάδο της ενέργειας (π.χ., ηλεκτροκίνηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του 

δικτύου διανομής, διεσπαρμένη παραγωγή).

• Να υλοποιήσει μία σειρά καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων που θα γεφυρώνουν την παραγωγή επιστημονικής γνώσης με την 

επιχειρηματική πρακτική.

• Να προτείνει νέες κατευθύνσεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον της ενέργειας



Ερευνητικές Δράσεις στον τομέα της Ηλεκτροκίνησης
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ



Ηλεκτροκίνηση και Δίκτυα Διανομής
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Τα ηλεκτρικά οχήματα:

• Πρόκειται για φορτία υψηλών απαιτήσεων σε ενέργεια και ισχύ

• Αθροιστικά αναμένεται να μεταβάλλουν την αιχμή των συστημάτων

• Αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές προκλήσεις στα υφιστάμενα  δίκτυα

• Απαιτούνται καινοτόμες λύσεις (smart charging, V2G) ώστε μέσα από νέες 

ψηφιακές λύσεις, εργαλεία και  διαδικασίες να αποφευχθούν τυχόν επιδράσεις 

στην ομαλή λειτουργία των δικτύων καθώς και οι μεγάλες και πιθανώς 

δαπανηρές αναβαθμίσεις

• Η ευελιξία αναμένεται να είναι είναι το κλειδί



Λύσεις αντιμετώπισης ένταξης ηλεκτρικών οχημάτων στα δίκτυα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ



Βασικά ερευνητικά ερωτήματα στην ηλεκτροκίνηση

10Ιούνιος 2022

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΕΞΥΠΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ V2G

• Η ευελιξία των Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΗΟ) μέσω
έξυπνης φόρτισης (χρονική μετακύλιση) και,
μελλοντικά, στοχευμένης εκφόρτισης μπορούν να
αποτελέσουν λύσεις για τα παραπάνω προβλήματα

• Τέτοια σχήματα απαιτούν κατάλληλες ICT υποδομές
και στο δίκτυο και στο φορτιστή

• Η χρήση της ευελιξίας των ΗΟ από τον διαχειριστή
του δικτύου διανομής πρέπει να απεμπλέκεται από
την παροχή ευελιξίας προς το συνολικό σύστημα
ηλεκτρικής ενέργειας

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΟΥ

• Ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών συνεπάγεται αύξηση
του φορτίου που εξυπηρετούν τα δίκτυα διανομής

• Η φόρτιση ΗΟ (δημόσια, οικιακή, κ.α.) συνεπάγεται
νέα μοτίβα κατανάλωσης που πρέπει να λάβει υπόψιν
ο διαχειριστής

• Η μελλοντική συμμετοχή των ΗΟ σε σχήματα
παροχής ευελιξίας προς το σύστημα ηλεκτρικής
ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει συντονισμένες
αποκρίσεις των ΗΟ που συνεπάγονται επιπλέον
αιχμές και συμφορήσεις



Ερευνητικές πρωτοβουλίες του Κόμβου Καινοτομίας στον τομέα της 
ηλεκτροκίνησης
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

• Κοινή συμμετοχή με Ελληνικά πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας) και πανεπιστήμια του εξωτερικού σε 
ερευνητικές προτάσεις

• Διάθεση υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ για ερευνητικούς σκοπούς 
πανεπιστημίων

• Συνεργασία σε επίπεδο παροχής εμπειρίας και κατευθύνσεων 
από στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ σε συντονισμό της ΔΕΚ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

• Συνεργασίες σε ερευνητικά έργα με διαχειριστές δημόσιων 
σταθμών φόρτισης και παρόχους ενέργειας

• Συνεργασίες με ΦΟ.Σ.Ε.

• Συνεργασίες με Ενεργειακές Κοινότητες

• Συνεργασίες με άλλες εταιρίες υποδομών (π.χ. ΑΔΜΗΕ, 
ΔΕΠΑ)

• Κοινές πιλοτικές εφαρμογές

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Επέκταση του εύρους των διαθέσιμων δεδομένων για 
ερευνητικούς σκοπούς

• Δημιουργία συνεργειών μεταξύ μελών του 
οικοσυστήματος της ηλεκτροκίνησης σε επίπεδο 
δεδομένων

• Εξασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς



Ερευνητικό έργο EV4EU
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

• Ένταξη ΗΟ σε συνθήκες υψηλών ποσοστών
διείσδυσης με έμφαση στον τελικό χρήστη και το
vehicle to everything (V2X)

• Καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος εφαρμογών
ηλεκτροκίνησης:

o επιβατικά vs φορτηγά vs λεωφορεία

o Οικιακή φόρτιση vs δημόσια vs χώροι στάθμευσης

• Τα ΗΟ και οι έξυπνες πόλεις

• Θέματα αγορών και ρυθμιστικού πλαισίου

• Εμπορικά σχήματα γύρω από την ηλεκτροκίνηση
(δημόσια φόρτιση, ΦΟ.Σ.Ε., εικονικοί σταθμοί
παραγωγής, κ.α.

• Τεχνικά θέματα, όπως γήρανση των μπαταριών



EV4EU: Αντικείμενο του έργου
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

• Πιλοτικές εφαρμογές σε:

o Ελλάδα

o Πορτογαλία

o Δανία

o Σλοβενία

• 11 πακέτα εργασίας συνολικά

• 12 Use Cases 

• Έναρξη τον Ιούνιο του 2022

• Διάρκεια 42 μήνες



EV4EU: Ο Ελληνικός πιλότος
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Ελληνικός Πιλότος: 
• ΔΕΔΔΗΕ
• ΔΕΗ
• Εθνικό Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU)
• Citroen
• Συμμετοχή και από άλλους εταίρους

• Πλατφόρμα έξυπνης διαχείρισης δημόσιων φορτιστών

• Νέα σχήματα ευελιξίας από ΗΟ προς τον διαχειριστή δικτύου διανομής → Ευέλικτα συμβόλαια μέγιστης ισχύος 
και χρεώσεις χρήσης δικτύου

• Συνέργειες με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τους δημόσιους φορτιστές → Συνεργασία ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ

• Επέκταση προς τον τελικό χρήστη → Διεπαφή μέσω mobile app

• Έξυπνη φόρτιση στη διάσταση του χώρου και όχι μόνο του χρόνου → Έξυπνες πόλεις



Συνεργασία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ΔΕΔΔΗΕ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΕΔΔΗΕ

Συνέχιση των υπαρχουσών συνεργασιών μεταξύ 
ΠΔΜ και ΔΕΔΔΗΕ σε εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς τομείς καθώς και επέκταση σε νέες 
μελλοντικές συνεργασίες



Ευχαριστούμε


