
Artificial Intelligence
for Next Generation 
Energy

Σύγχρονες Τεχνολογίες 

Τεχνητής Νοημοσύνης και 

Δεδομένων & Χρηματοδοτική 

Στήριξη για την Παροχή 

“AI on Demand” Υπηρεσιών 

στον Ενεργειακό Τομέα

Το έργο I-NERGY χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας 
“Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο της σύμβασης με αρ. 101016508



ΣΤΟΧΟΙ

Φορείς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος και Ενέργειας
(συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και μη τεχνολογικών βιομηχανιών)

OΡΑΜΑ

Στόχος του I-NERGY είναι: 
Να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες της πλατφόρμας AI4EU, και ειδικότερα

Να προσεγγίσει νέες ομάδες χρηστών και να ενισχύσει τη χρήση της 
πλατφόρμας AI4EU, και πιο συγκεκριμένα

Υπηρεσίες ΤΝ που αφορούν πολλαπλούς φορείς 
και πεδία στο χώρο της ενέργειας

Αξιοποίηση & Εμπλουτισμός Πόρων & Εργαλείων ΤΝ 

Το όραμα του I-NERGY είναι να προωθήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στον ενεργειακό 
τομέα παρέχοντας:
i. Ένα ανοιχτό πλαίσιο για την υποστήριξη υπηρεσιών AI-on-Demand στο χώρο της 
ενέργειας, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ΤΝ, Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of 
Things - IoT), σημασιολογικής αναπαράστασης (semantics) και μηχανικής μάθησης 
συνεργατικής προσέγγισης  (federated learning).

ii. Χρηματοδοτική στήριξη σε ΜΜΕ (Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις) μέσω διαγωνισμών 
για την ανάπτυξη νέων περιπτώσεων χρήσης και δομικών τεχνολογικών στοιχείων αλλά 
και νέων υπηρεσιών στο χώρο της ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

I-NET ΤΝ για τη 
βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας των 
ενεργειακών δικτύων

I-DER ΤΝ για την 
παραγωγή ΑΠΕ, τα 
κτίρια, τις συνοικίες, 
τις κοινότητες

I-ENEF ΤΝ για τη 
δημιουργία συνεργειών 
σε ενεργειακούς και μη 
ενεργειακούς τομείς

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TN ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακυβέρνηση & 
Έλεγχος Δεδομένων

Τεχνικές Μηχανικής 
Μάθησης που 

διαφυλάσσουν την 
Ιδιωτικότητα

Τεχνικές Μεταφοράς 
Γνώσης από άλλους 

Φορείς

Τεχνικές 
Προσαρμοζόμενης 

Αυτομάθησης

Μοντέλα AIaaS / 
PaaS / IaaS

να ενισχύσει την ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία γύρω από την ΤΝ. 
να παρέχει μια έξυπνη τεχνολογική υλοποίηση για την αποκεντρωμένη διακυβέρνηση 
ενεργειακών δεδομένων βάσει συμβάσεων.

να επικυρώσει μέσα από μια σειρά πιλοτικών εφαρμογών βασισμένες σε τεχνολογία 
ΤΝ  αιχμής εφαρμογές data analytics του I-NERGY.
να θέσει τα θεμέλια για ένα πανευρωπαϊκό οικοσύστημα ΤΝ για την ενέργεια, 
ενδυναμώνοντας την οικονομία δεδομένων και τις περιπτώσεις χρήσης σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα.



ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

UC 1:
           δικτύου και παρακολούθησης των καιρικών συνθηκών
UC 2: ΤΝ για την πρόβλεψη των φορτίων δικτύου και της ζήτησης με στόχο τον αποτελεσματικό 
           επιχειρησιακό σχεδιασμό
UC 3: ΤΝ για την πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας δικτύων 
           district heating
UC 4: ΤΝ για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης του βαθμού εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο την 
           ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)
UC 5: ΤΝ για τη βελτίωση της λειτουργίας πολλαπλών ενεργειακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων 
           (νοσοκομείο Reina Sofia)
UC 6: Διαλειτουργικές προγνωστικές υπηρεσίες ΤΝ για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
           του εξοπλισμού των Δικτύων Διανομής και της λειτουργίας του δικτύου
UC 7: 

UC 8: Υπηρεσίες ΤΝ σε ενεργειακούς και μη ενεργειακούς τομείς
UC 9: Bέλτιστη προγνωστική συντήρηση των φωτοβολταϊκών μονάδων με τη βοήθεια της ΤΝ και του IoT
UC 10: ΤΝ σε υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
UC 11: ΤΝ για peer-to-peer συναλλαγές ΑΠΕ σε εικονικές ενεργειακές κοινότητες
UC 12: ΤΝ για την υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση και την προσωπική ασφάλεια 
             /ασφάλεια στο σπίτι
UC 13: ΤΝ για τη μείωση του ρίσκου που ενέχουν οι επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας
UC 14: ΤΝ για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
UC 15: ΤΝ για την πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ΑΠΕ και τη ζήτηση ενέργειας σε 
             περιφερειακό επίπεδο

 ΤΝ για τη βελτίωση της προγνωστικής συντήρησης στοιχείων δικτύου βάσει δεδομένων εκτός 

Πρόβλεψη ενεργειακών καταναλώσεων και ευελιξίας δικτύου για τη βέλτιστη διαχείριση ενέργειας 
           σε τοπικές κοινότητες
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Οι εφαρμογές ΤΝ και Ψηφιακών Διδύμων (digital twins) του I-NERGY ταξινομούνται στις 
ακόλουθες τρεις ομάδες υπηρεσιών: i. Δίκτυα Ενέργειας, ii. Κατανεμημένοι Ενεργειακοί Πόροι 
και iii. Ενεργειακή Αποδοτικότητα. 
Το πλαίσιο υπηρεσιών analytics του I-NERGY θα εφαρμοστεί και θα επικυρωθεί μέσω 9 
πιλοτικών εφαρμογών (15 περιπτώσεων χρήσης), σε 8 χώρες.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ANALYTICS 

I-NET 

I-DER

I-ENEF

Αξία πιλότων 
ως προς τις 
ενεργειακές 
υπηρεσίες

ASM (  
/ Διαχειριστές Αγοράς)

Διαχειριστές Δικτύων ΔιανομήςP3
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ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μετά το πέρας των δύο Ανοιχτών Προσκλήσεων, τα επιλεχθέντα έργα θα συμμετάσχουν 
σε ένα Πρόγραμμα Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Programme - TTP) 
λαμβάνοντας υπηρεσίες τεχνικής καθοδήγησης από εταίρους του I-NERGY.

ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

NΟΕ 2021- ΙΑΝ 2022

6 Μήνες

10

OΚT- NOΕ 2022

9 Μήνες

15

TECHNOLOGY 
TRANSFER
PROGRAMME I

TECHNOLOGY 
TRANSFER
PROGRAMME II

Το έργο I-NERGY θα διανείμει μέσω έως και
σε νέα έργα στους ακόλουθους τομείς:

 2 Ανοιχτών Προσκλήσεων  2 εκατομμύρια 
ευρώ 

i-nergy-opencalls.fundingbox.com

www.ai4europe.eu

Εφαρμογές ΤΝ 
στην ενέργεια

Διακυβέρνηση και 
αξιοποίηση δεδομένων 

για ενεργειακές 
υπηρεσίες

Εφαρμογές 
data analytics 
στην ενέργεια

Παρακολούθηση και 
βελτιστοποίηση της 

χρήσης ενέργειας

Προγνωστική 
συντήρηση

Πρόβλεψη 
ζήτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Απώτερος στόχος του I-NERGY είναι να εμπλουτίσει τον κατάλογο πόρων και εργαλείων 
ΤΝ για την ενέργεια της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας παροχής AI-on-demand υπηρεσιών 
(AI4EU). Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του έργου I-NERGY και των Προγραμμάτων 
Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTP) (περιπτώσεις χρήσης, μοντέλα, υπηρεσίες, κ.λπ.) θα 
γίνουν διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας AI4EU.

ΜΜΕ, Startups, Φορείς Συστημάτων 
Ηλεκτρικής Ισχύος και Ενέργειας,
Ερευνητικά ιδρύματα, άλλοι σχετικοί 
φορείς (απαιτούνται τουλάχιστον 2 
οργανισμοί ανά έργο)

ΜΜΕ 
συμπεριλαμβανομένων 
Startups

Δομικά στοιχεία για 
αλγoρίθμους και υπηρεσίες 
ΤΝ και πειράματα 
περιορισμένης κλίμακας 

Νέες υπηρεσίες στη βάση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ 



TΟ ΕΡΓΟ 
Το I-NERGY κλιμακώνει, εξελίσσει και επιδεικνύει καινοτόμες υπηρεσίες και 
εφαρμογές ΤΝ που εκτείνονται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

36 μήνες ( Έναρξη: 1 Ιανουαρίου  2021)

ICT-49-2020 Artificial Intelligence on demand platform

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το έργο I-NERGY χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας 
“Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο της σύμβασης με αρ. 101016508



Επικοινωνία

Συντονιστής  Έργου
Καθ. Ιωάννης Ψαρράς

ICCS, Greece

Υπεύθυνος Διάχυσης
Giuseppa Caruso 
Engineering, Italy

Επισκεφθείτε μας

I-NERGY Community portal

spaces.fundingbox.com/c/I-NERGY 

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

#INERGY_H2020 

inergy_h2020

I-NERGY Project

contact@i-nergy.eu 

i-nergy.eu
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