
Κύθνος  «Έξυπνο Νησί»

Ένα όραμα για την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη



Η Κύθνος
Μικρό μέγεθος (99.3 τ.χλμ – 1608 κάτοικοι)

Εύκολα προσβάσιμο (1,5 ώρα από Λαύριο)

Ηλεκτρικά μη διασυνδεδεμένο, αντιμετωπίζοντας
περιορισμούς στη διείσδυση ΑΠΕ, 
η χρήση των οποίων θα μπορούσε να μειώσει 
αισθητά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Υψηλό κόστος παραγωγής νερού λόγω αφαλάτωσης

Λιγότερο ανεπτυγμένο τουριστικά με περιθώρια 
προώθησης νέων μοντέλων ανάπτυξης με γνώμονα την 
αειφορία, την ανθεκτικότητα και την κυκλική οικονομία. 

Μακρά ιστορία στη φιλοξενία σειράς καινοτόμων 
έργων βιώσιμης ενέργειας 



Παραλίες



Χωριά



Χωριά



ΧωριάΟ μπάλος Κύθνου



Η παραδοσική μουσική



Τό μέλι της Κύθνου



Γαστρονομία 



Αρχαιολογία
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Επιπλέον...
η Κύθνος αποτελεί και ένα «ζωντανό» 
εργαστήριο τεχνολογικής καινοτομίας



1982
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Εγκατάσταση του 1ου αιολικού 
πάρκου στην Ευρώπη (5 x
20kW)

Εγκατάσταση Φ/Β 
συστήματος 100kW με 
μπαταρία για αποθήκευση 
(400kWh)

1983

Mετατροπείς στο Φ/Β 
σύστημα 

1992
Αντικατάσταση Α/Γ (5 x 33kW)

1989

Το ιστορικό

1998

Εγκατάσταση ανεμογεννήτριας 
Vestas 500kW 

Λειτουργία πλήρως 
αυτόματου συστήματος 
ελέγχου SMA

2000

2001

Αποκάτάσταση ανεμογεννήτριας 
(σε εξέλιξη)

2016

Έναρξη Ευρωπαϊκού 
έργου WiseGRID2018

Λειτουργία μικροδίκτύου με Φ/Β 
σύστημα, 



Όραμα για την Τοπική Ανάπτυξη

Η μετάβαση του νησιού σε ένα μοντέλο έξυπνης και βιώσιμης 
ανάπτυξης, που θα βασίζεται στην επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου, καθώς και στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των 
σχετικών δραστηριοτήτων. 

Σε αυτή τη κατεύθυνση ο Δήμος στοχεύει 

• αφενός στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των υποδομών του νησιού 
ενσωματώνοντας έξυπνες και καινοτόμες τεχνολογίες στους τομείς της 
ενέργειας, του νερού, των αποβλήτων, των μεταφορών και της κινητικότητας,

• αφετέρου στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νησιού για 
τη βιώσιμη τουριστική του ανάπτυξη.

13



Το όραμα στην πράξη

1. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός υποδομών
• Έργο έρευνας και ανάπτυξης «Κύθνος Έξυπνο Νησί» σε συνεργασία Δικτύου 

ΔΑΦΝΗ και Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου για την υλοποίηση έξυπνων, 
βιώσιμων  και καινοτόμων συστημάτων και εφαρμογών για τη διαχείριση 
των υποδομών ενέργειας, διαχείρισης υδατικών πόρων, απορριμμάτων και  
μεταφορών. Προϋπολογισμός υποδομών ~6 εκ.€

2. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
• «Ανάδειξη Σπηλαίου «Καταφύκι» Δρυοπίδας Κύθνου» Προϋπολογισμός 

417.353,85 € / ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου – Ένταξη
• «Ψηφιακός Ξεναγός στο λαογραφικό πολιτισμό και την αγροτική οικονομία 

της Κύθνου» Προϋπολογισμός 77.000 € / ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου – Υπό ένταξη
• «Πολιτιστική Διαδρομή Κύθνου» Υπό υποβολή στο ΤΑΠΤΟΚ Κυκλάδων
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Κύθνος – Έξυπνο Νησί



Μάιος 2016
Ανάδειξη και προώθηση της Κύθνου ως «Έξυπνο Νησί» - Επίσκεψη 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)
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Σεπτέμβριος 2016
Παρουσίαση στην Έκθεση «Έξυπνα Νησιά» της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)
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Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων 
δικτύων με σκοπό την επίδειξη 
καινοτόμων έργων στο ηλεκτρικό 
σύστημα της Κύθνου με σκοπό τη 
βελτίωση των υποδομών και της 
ποιότητα ζωής των κατοίκων 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την 
Κύθνο σε πεδίο έρευνας και 
καινοτομίας. 
• Μπαταρίες σε δημόσια κτίρια
• Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων σε δημόσια κτίρια
• Προμήθεια επιδεικτικών ηλεκτρικών 

οχημάτων
• Αυτοματισμοί στην αφαλάτωση για την 

ευέλικτη διαχείριση του φορτίου της

Νοέμβριος 2016
Ευρωπαϊκό έργο WiseGRID
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6-8 Ιουνίου  2017
Ευρωπαϊκή συνάντηση για τα έξυπνα δίκτυα στην Κύθνο
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9 Ιουνίου  2017
Βιώσιμος τουρισμός στην Κύθνο



Στόχος του έργου

Η διερεύνηση και επίδειξη των δυνατοτήτων μικρών απομονωμένων 
περιοχών, όπως είναι τα νησιά, να λειτουργήσουν ως εργαστήρια έξυπνων, 
βιώσιμων  και καινοτόμων συστημάτων και εφαρμογών για τη διαχείριση των 
υποδομών τους (ενέργεια, νερά, απορρίμματα, μεταφορές) και φυσικών 
πόρων.

Τα συστήματα αυτά μπορούν εν συνεχεία να εφαρμοσθούν και σε άλλες 
περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά ή να επεκταθούν σε κλίμακα σε 
μεγάλα, αστικά κέντρα. 

Παραγωγή εγχώριας επιστημονικής γνώσης και έρευνας.

Υποστήριξη υλοποίησης οράματος τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης.
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Υποσυστήματα έργου

1. Έξυπνο ηλεκτρικό σύστημα

2. Έξυπνη ευέλικτη ζήτηση ενέργειας

3. Έξυπνα μικροδίκτυο

4. Έξυπνη διαχείριση υδατικών πόρων

5. Έξυπνη διαχείριση αποβλήτων

6. Έξυπνες μεταφορές και κινητικότητα

7. Έξυπνος οδοφωτισμός

8. Το Κέντρο «Έξυπνη Κύθνος»
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Έξυπνο ηλεκτρικό σύστημα

Στόχος

Η αυτοματοποιημένη και αποδοτική λειτουργία του ηλεκτρικού 
συστήματος της Κύθνου

 Ανάπτυξη και εγκατάσταση Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ)

 Εξασφάλιση υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ και παράλληλα ασφαλής λειτουργίας του 
συστήματος

 Υποστήριξη διείσδυσης, λειτουργίας και ελέγχου μονάδων αποθήκευσης ενέργειας

 Έρευνα εφαρμογής αποθήκευσης σε μικρά νησιωτικά συστήματα 

Υλοποίηση σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Συστήματος ΔΕΔΔΗΕ
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Έξυπνη ευέλικτη ζήτηση ενέργειας

Στόχος

Επίδειξη της δυνατότητας αύξησης της αποδοτικότητας της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιστοποίησης της 
λειτουργίας του συστήματος

• Εγκατάσταση ευφυών και ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών 
(κλιματιστικά και πλυντήρια) στα περισσότερα από τα σπίτια του νησιού

• Εγκατάσταση ευφυών ελεγκτών στα σπίτια για την εποπτεία και τον έλεγχο των 
συσκευών
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Έξυπνα μικροδίκτυα

Στόχος

Η έρευνα των επιπτώσεων λειτουργίας μικροδικτύων με παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είτε σε σύνδεση είτε όχι με μικρό 
νησιωτικό μη διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο

• Παρεμβάσεις ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου μικροδικτύου 
στην περιοχή της Γαϊδουρόμαντρας

• εγκατάσταση μια μικρής ανεμογεννήτριας

• αντικατάσταση υφιστάμενων συσσωρευτών και φωτοβολταϊκών πλαισίων

• Εγκατάσταση ενός νέου μικροδικτύου σε επιλεγμένη περιοχή

• 20 κτίρια με μέση ζήτηση ενέργειας 8 kW ανά νοικοκυριό

• ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών τόσο όσον αφορά την παραγωγή 
ενέργειας όσο και τη διαχείριση του δικτύου
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Έξυπνη διαχείριση υδατικών πόρων

Στόχος

Η έρευνα των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης της λειτουργίας του 
δικτύου ύδρευσης ενσωματώνοντας έξυπνες τεχνολογίες με 
σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας της μονάδας 
αφαλάτωσης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικτύου

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού και μικρής ανεμογεννήτριας σε 
συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για κάλυψη της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων αφαλάτωσης

• Εγκατάσταση συστημάτων μείωσης απώλειες νερού
• Μερική αντικατάσταση των παλαιών αγωγών ύδρευσης 

• Εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων νερού

• Εγκατάσταση πολύ μικρών υδροστροβίλων στο δίκτυο ύδρευσης 

• Εγκατάσταση συστήματος SCADA για τη διαχείριση και παρακολούθηση
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Έξυπνη διαχείριση αποβλήτων

Στόχος

Η βελτιστοποίηση του συστήματος τοπικής συλλογής και 
διαχείρισης αποβλήτων με σκοπό την μετατροπή της Κύθνου σε 
νησί μηδενικών αποβλήτων

• Έρευνα βελτιστοποίησης του συστήματος ανακύκλωσης στερεών 
αποβλήτων που λειτουργεί επί του παρόντος στο νησί

• Υποστήριξη ανάπτυξης της κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων σε 
οικιακό επίπεδο

• Εγκατάσταση, για επιδεικτικούς σκοπούς, μιας αποκεντρωμένης μονάδας 
αναερόβιας χώνευσης μικρής κλίμακας σε συνδυασμό με αερόβιο 
σύστημα MRB για την επεξεργασία τοπικών γεωργικών αποβλήτων με 
σκοπό την παραγωγή βιοαερίου, λιπασμάτων, ύδατος και άλλων πιθανών 
υποπροϊόντων
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Έξυπνες μεταφορές και κινητικότητα

Στόχος

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε χερσαίες και θαλάσσιες 
μεταφορές με σκοπό την αποανθρακοποίηση μέρους των 
μεταφορών στο νησί και την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ στο 
ηλεκτρικό σύστημα
• Εγκατάσταση τουλάχιστον 15 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

(ένας για κάθε οικισμό, μόνιμο ή θερινό)

• Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων προς αντικατάσταση των συμβατικών 
οχημάτων του στόλου του Δήμου

• Εγκατάσταση συστήματος κοινής χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων από τους 
επισκέπτες του νησιού

• Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης στο λιμάνι για την παροχή ενέργειας σε 
μικρό ηλεκτρικό πλοίο, για το οποίο θα γίνει προμήθεια και θα συνδέει το 
λιμάνι με τη διάσημη παραλία της Κολώνας
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Έξυπνος οδοφωτισμός

Στόχος

Ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση το οδοφωτισμού του 
νησιού

• Αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με σώματα υψηλής 
απόδοσης τεχνολογίας LED 

• Χρήση έξυπνων συστημάτων ελέγχου με δυνατότητα προσαρμοστικού 
φωτισμού με προκαθορισμένα πρότυπα (με βάση το χρόνο, την παρουσία 
πεζών ή οχημάτων, συμβάντων, του καιρού)

• Υποδομή SCADA για δυναμικό ασύρματο έλεγχο
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Το Κέντρο «Έξυπνη Κύθνος»

Στόχος

Ανάδειξη ιστορικού και νέων έξυπνων τεχνολογιών καθώς και 
συμβολή στην προώθηση εναλλακτικού επιστημονικού 
τουρισμού στο νησί και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

• Μετατροπή δημόσιου/δημοτικού κτιρίου σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής 
Κατανάλωσης Ενέργειας 

• Εγκατάσταση διαφόρων έξυπνων συσκευών και συστημάτων ελέγχου και 
παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης

• Έκθεση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Εργαστήριο Έξυπνης Εξειδίκευσης το οποίο θα φιλοξενεί εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
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Χρονοδιάγραμμα – Προϋπολογισμός 

• Έναρξη: Αναμένεται τον Απρίλιο 2019

• Διάρκεια: Το έργο θα διαρκέσει 2 χρόνια 

• Προϋπολογισμός: Συνολικά ~8εκ. € εκ των οποίων 6εκ.€ για υποδομές
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Ευχαριστούμε 
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