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Τι ονομάζουμε μικροδίκτυο; 

Ορισμός του μικροδικτύου από ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ* 

 

Τα Μικροδίκτυα περιλαμβάνουν συστήματα διανομής χαμηλής τάσης με 
κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους (μικροστρόβιλοι, κυψέλες 
καυσίμου, φωτοβολταϊκά κ.λπ.) μαζί με συσκευές αποθήκευσης 
(σφόνδυλοι, πυκνωτές και μπαταρίες) και ευέλικτα φορτία.  

 

Τέτοια συστήματα μπορούν να λειτουργούν με μη αυτόνομο τρόπο, εάν 
διασυνδεθούν με το δίκτυο ή με αυτόνομο τρόπο εάν αποσυνδεθούν από 
το κύριο δίκτυο. Η λειτουργία των μικροσυστημάτων στο δίκτυο μπορεί 
να προσφέρει ξεχωριστά οφέλη για τη συνολική απόδοση του 
συστήματος, εάν διαχειρίζεται και συντονίζεται αποτελεσματικά. 
 

* 

“Microgrids: Large Scale Integration of Micro-Generation to Low Voltage Grids”, ENK5-CT-2002-00610. 
2003–2005. 

“More microgrids: Advanced Architectures and Control Concepts for More microgrids”, FP6 STREP, 
Proposal/Contract no.: PL019864. 2006–2009. 

 



Τι ονομάζουμε μικροδίκτυο; 

International Council on Large Electric Systems CIGRÉ  

C6.22 Working Group, Microgrid Evolution Roadmap: 

 

Τα μικροδίκτυα είναι συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που 
περιέχουν φορτία και διασπαρμένες πηγές ενέργειας, (γεννήτριες, 
συσκευές αποθήκευσης, ή ελεγχόμενα φορτία) που μπορούν να 
λειτουργήσουν με ένα ελεγχόμενο, συντονισμένο τρόπο είτε είναι 
συνδεδεμένα με το κύριο ηλεκτρικό δίκτυο δικτύου είτε είναι 
απομονωμένα από αυτό (νησιδοποίηση). 



Από τι αποτελείται ένα 
μικροδίκτυο; 

Το Μικροδίκτυο αποτελείται από μία συστοιχία φορτίων και 
διεσπαρμένων μικροπηγών (σταθμών διεσπαρμένης παραγωγής και 
αποθήκευσης) που λειτουργούν σαν ένα ενιαίο ελεγχόμενο, σύστημα που 
παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα στους καταναλωτές του 
Μικροδικτύου.  

 

Σαν μέρος του δικτύου διανομής έχει ακτινική διαμόρφωση και συνδέεται 
με το δίκτυο μεταφοράς σε ένα σημείο (PCC).  

 

Σκοπός του Μικροδικτύου είναι, μέσω της σωστής διαχείρισης της 
διεσπαρμένης παραγωγής και του φορτίου, να φροντίζει για την 
αποδοτική και συνεχή τροφοδότηση των καταναλωτών.  



Από τι αποτελείται ένα 
μικροδίκτυο; 

Το Μικροδίκτυο περιλαμβάνει διεσπαρμένες μικροπηγές αποτελούμενες 
από συστήματα φωτοβολταϊκών (ΦΒ), ανεμογεννήτριες (ΑΓ), κυψέλες 
καυσίμων (FC), μικροτουρμπίνες (ΜΤ), γεννήτριες πετρελαίου (ΓΠ) και 
μπαταρίες. Καύσιμα χρειάζονται μόνο για τις ΜΤ, ΓΠ και FC ενώ τα ΦΒ 
και ΑΓ τροφοδοτούνται από τη Φύση.  

 

Το Μικροδίκτυο συνήθως λειτουργεί σε κατάσταση σύνδεσης με το 
δίκτυο. Παρόλα αυτά, αναμένεται να υπάρχουν οι κατάλληλες τεχνικές 
ελέγχου, οι σωστές στρατηγικές και ικανοποιητική παραγωγή  για να 
μπορεί να τροφοδοτηθεί τουλάχιστον ένα μέρος του φορτίου σε 
συνθήκες νησιδοποίησης.  

 

Η κάλυψη της ζήτησης του φορτίου μπορεί να γίνει απευθείας από τις 
διεσπαρμένες μικροπηγές ή από το δίκτυο. 
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Μικροδίκτυα και ενεργειακές 
κοινότητες 

Οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες βασίζονται στα μικροδίκτυα 

 

Υπάρχει μακρά παράδοση στην Ευρώπη:  

• Στη Γερμανία υπάρχουν πάνω από 650 Stadtwerke (τοπικές 
ενεργειακές κοινότητες που παρέχουν θέρμανση και ηλεκτρισμό) , 

• Στην Ολλανδία, πάνω από 200 τοπικές πρωτοβουλίες συμμετέχουν 
σε τοπικές ενεργειακές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων και 
περισσότερων από 55 συνεταιρισμών, 

• Στη Δανία εκατοντάδες κοινοτικά συστήματα παραγωγής 
ηλεκτρισμού (ΣΗΘ) και τηλεθέρμανσης, 100 συνεταιρισμοί 
αιολικής ενέργειας.  



Μικροδίκτυα και ενεργειακές 
κοινότητες 

Μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε μικρο-δίκτυα σε πολλές φάσεις και 
από διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη: από τους τελικούς 
καταναλωτές, τους προμηθευτές ενέργειας, τους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής, κλπ. 

 

Η λειτουργία ενός μικροδικτύου καθορίζεται κυρίως από το ποιος θα 
έχει την ιδιοκτησία καθώς και από τους ρόλους των διαφόρων 
παραγόντων.  



Μικροδίκτυα και ενεργειακές 
κοινότητες 

Υπάρχουν 3 κύρια μοντέλα: 

• Εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού ή οι διαχειριστές δικτύων 
διανομής κατέχουν και λειτουργούν το μικροδίκτυο. Αυτό δεν είναι 
δυνατό σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ  

• Παραγωγοί – καταναλωτές κατέχουν και λειτουργούν 
κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους για να ελαχιστοποιήσουν  
την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ή για να μεγιστοποιήσουν 
τα έσοδα τους (Μικροδίκτυα τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων) 

• Οι φορείς συγκέντρωσης ενέργειας (πάροχοι ενεργειακών 
υπηρεσιών) μεγιστοποιούν την αξία των συγκεντρωμένων 
κατανεμημένων ηλεκτρικών πόρων συμμετέχοντας στις τοπικές 
ενεργειακές αγορές.  



Παρουσίαση του έργου PEGASUS 

PEGASUS - Προωθώντας την Αποδοτική Παραγωγή και τις 
Αειφόρες Χρήσεις του Ηλεκτρισμού 

 

1,9 M €  1,5 M €  30 Μήνες 

Προϋπολογισμός 
του έργου 

ERDF / IPA Διάρκεια 
του 

έργου 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  

https://pegasus.interreg-med.eu/ 

E-mail: info.med.pegasus@gmail.com 

 



Εταίροι του έργου 

• Municipality of Potenza (Ιταλία) – Επικεφαλής εταίρος 

• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης, ΚΑΠΕ (Ελλάδα) 

• Malta Intelligent Energy Management Agency, MIEMA (Μάλτα) 

• Energy Agency of Podravje, ENERGAP (Σλοβενία) 

• Design and Management of Electrical Power Assets, DEMEPA (Ιταλία) 

• The Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency, AURA-EE (Γαλλία) 

• Πανεπιστήμιο Κύπρου, UCY (Κύπρος) 

• Municipality Preko, PREKO (Κροατία) 

• Abengoa Innovación S.A., ABENGOA (Ισπανία) 

• European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment, 

FEADRENE (Βέλγιο) 



Φ/Β πλαίσιο 

Φ/Β και αποθήκευση 
σε κτίρια 

Περιοχή του 
ενδιαφέροντος 

Καταναλωτής 

Παραγωγός – 
Καταναλωτής 

Παραγωγός – 
Καταναλωτής –

Αποθήκευση 

Μικροδίκτυο 



Κύριοι στόχοι 
Μέσω των δραστηριοτήτων του, το έργο PEGASUS θα 
οδηγήσει: 

• στην ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των δημόσιων 
αρχών ως προς την υλοποίηση μικροδικτύων σε αγροτικές 
περιοχές και νησιά,  

• στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος από την 
πλευράς της ζήτησης και της προσφοράς ενέργειας για την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στην αγορά ενέργειας σε 
τοπικό επίπεδο, 

• στον καθορισμό ενός συνόλου κριτηρίων αναφοράς και 
προτύπων που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη αειφόρο 
εφαρμογή των μικροδικτύων σε νέες και σε ευρύτερες 
περιοχές.  

 

 



Κύριοι στόχοι 

Το έργο PEGASUS επιδιώκει να αποδείξει ότι είναι 

εφικτή η λειτουργία των μικροδικτύων 

αντιμετωπίζοντας τα τεχνικά ή τα διοικητικά εμπόδια 

που παρεμποδίζουν τη χρήση των μικροδικτύων σε 

μειονεκτικές περιοχές. 



Πιλοτικά μικροδίκτυα 

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι μελέτες / δοκιμές των 

μικροδικτύων στις παρακάτω περιοχές / εφαρμογές: 

• Στο Δήμο της Ποτέντζα στην Ιταλία  

• Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

• Στο νησί Gozo της Μάλτας 

• Στο δήμο Preko της Κροατίας 

• Στην κοινότητα Saint Julien-en-Quint της Γαλλίας 

• Στο αθλητικό πάρκο Ruše στη Σλοβενία 

• Στην κοινότητα του Μεγάλου Ευυδρίου του 

δήμου Φαρσάλων. 



Η "Κοινότητα" του Μεγάλου Ευυδρίου 



Μέγα Ευύδριο 



Μέγα Ευύδριο 



Δημόσια κτίρια 

Στην περιοχή υπάρχουν 4 δημόσια κτίρια.  

 

• Το “Δημοτικό κατάστημα” ήταν ο μεγαλύτερος 
καταναλωτής ενέργειας απορροφώντας περισσότερο 
από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας  

• τους τελευταίους μήνες το κτίριο είναι κλειστό για 
ανακαίνιση και προκειμένου να αλλάξουν κάποιες 
από τις χρήσεις του.  



Σπίτια 

Στην περιοχή υπάρχουν:  

• 300 σπίτια  

• 171 από αυτά κατοικούνται συνέχεια 



Καταστήματα 
Στην περιοχή υπάρχουν 16 καταστήματα. 

Είδος καταστήματος Αριθμός 

Εστιατόρια / Καφέ - μπαρ 6 
Παντοπωλεία 1 
Αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία 2 
Άλλα 7 
Σύνολο 16 



Συνεργασία με τον διευθυντή των 
τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 
Φαρσάλων και με τον εγκαταστάτη 
των μετρητών 

Μέγα Ευύδριο – εγκατάσταση 
μετρητών 



Εγκατάσταση μετρητών 



Μετρητές - αποτελέσματα 

https://engage.efergy.com/dashboard 



Παραγωγή από Φ/Β 

Για το πιλοτικό έργο της περιοχής του Μεγάλου 
Ευυδρίου προβλέπεται η χρήση Φ/Β. 

 

 

 

Σε λειτουργία 

Νο. 
Εγκατεστημένη 

Ισχύς  
(kWp) 

Ηλεκτροπαραγωγή 
(ηλεκτρική ενέργεια) 

(kWh) 
Ιδιοκτήτης 

1 10 12.842 Ιδιώτης 

2 10 12.842 Ιδιώτης 

3 10 12.842 Ιδιώτης 

4 10 12.842 Ιδιώτης 

5 5 6.421 Ιδιώτης 

6 100 128.421 Ιδιωτική εταιρία 

7 100 128.421 Ιδιωτική εταιρία 

8 100 128.421 Ιδιωτική εταιρία 

9 100 128.421 Ιδιωτική εταιρία 

10 100 128.421 Ιδιωτική εταιρία 

 Σύνολο 545 699.894   

Προτεινόμενα  

Νο. 
Εγκατεστημέν

η Ισχύς  
(kWp) 

Ηλεκτροπαραγω
γή (ηλεκτρική 

ενέργεια) (kWh) 
Ιδιοκτήτης 

1 1*9 11.558 Δήμος 

2 75*2,25 216.711 Ιδιώτες 

 Σύνολο 177,75 228.269   



Κατανάλωση 

• Ημερήσια κατανάλωση ηλ. ενέργειας 8.619 kWh  

• Μέγιστη καταναλισκόμενη ηλ. ισχύς 1.486 kW 

• Μεγαλύτερη κατανάλωση παρατηρείται τη χρονική 
περίοδο από 21:00-23:00 για τους μήνες Μάιο- 
Οκτώβριο  

 

Αυτό το προφίλ της κατανάλωσης έχει ιδιαίτερη σημασία, 
επειδή:  

• τις νυκτερινές ώρες η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 
από τα φ/β είναι μηδενική 

• παραγωγή των φ/β στη διάρκεια της ημέρας είναι 
υψηλότερη σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του έτους 
(Νοέμβριος-Απρίλιος). 



Κατανάλωση  

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην «Κοινότητα» 

Είδος καταναλωτή Ετήσια 

κατανάλωσ

η ενέργειας  

kWh 

Μέγιστη 

ισχύς  

kW 

 

Μέση 

ισχύς  

kW 

 

Ελάχιστη 

ισχύς  

kW 

 

Δημόσια κτίρια 13.815 32 1,58 0,01 

Σπίτια και καταστήματα 1.870.251 1283  213 24 

Δημοτικά αντλιοστάσια 368.770 65 42 0 

Δημοτικός φωτισμός 628.705 166 72 0 

Άρδευση (ιδιώτες) 271.630 735 31 0 



Δημοτικά αντλιοστάσια  - εκτίμηση 

Δύο δημοτικά αντλιοστάσια ισχύος 25kW και 40kW 
αντίστοιχα, λειτουργούν το καθένα περίπου 15,5 ώρες 
ημερησίως.  

 

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις 
αντλίες κατά τη διάρκεια ενός έτους λειτουργίας είναι 
368.730 kWh.  



Ιδιωτικά αντλιοστάσια  - εκτίμηση 

• Το Μέγα Ευύδριο είναι κυρίως μια αγροτική 
κοινότητα.  

 

• Για την εκτίμηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 
για άρδευση με ηλεκτρικές αντλίες, θεωρήσαμε ότι σε 
κάθε γεώτρηση είναι εγκατεστημένη αντλία ισχύος 
5kW και λειτουργεί για 3 ώρες την ημέρα κατά τη 
διάρκεια 120 ημερών του έτους 

 

• Ο συνολικός αριθμός των γεωτρήσεων στην περιοχή 
είναι 147.  



Ιδιωτικά αντλιοστάσια  - εκτίμηση 

Αρδευτική περίοδος - Μάιος έως Οκτώβριος.  

 

Θεωρήσαμε ότι από την 1η Μαΐου μέχρι την 30η 
Οκτωβρίου οι καλλιέργειες αρδεύονται για 3 ώρες κάθε 
βράδυ (από τις 20:00 έως τις 23:00). 

 

Κατά τη διάρκεια των ημερών όπου έχουμε «αρκετή» 
βροχόπτωση (περισσότερο από 0,2 mm) καθώς και την 
αμέσως επόμενη ημέρα, οι αγρότες δεν αρδεύσουν τις 
καλλιέργειές τους. 



Ιδιωτικά αντλιοστάσια  - εκτίμηση 

Η υπόθεση αυτή δίνει 118 ημέρες άρδευσης για αυτούς 
τους πέντε μήνες για το 2018 (από το Μάιο έως τον 
Οκτώβριο). 

 

Κάθε μία από τις 147 γεωτρήσεις είναι εξοπλισμένη με 
αντλία 5kW και καταναλώνουν συνολικά 264.600 
kWh/έτος. 



Δημοτικός φωτισμός  - κατανάλωση 

Στην περιοχή υπάρχουν 471 λαμπτήρες για το δημοτικό 
φωτισμό. Ανάβουν 30 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου 
και σβήνουν 50 λεπτά πριν την Ανατολή του ηλίου. 

 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες υπολογίσαμε 
τη μέση ισχύ που καταναλώνεται για το δημοτικό 
φωτισμό ανά δεκαπεντάλεπτο. 

 

Ανάβουν κατά μέσο όρο περίπου 10 ώρες την ημέρα 
και καταναλώνουν συνολικά 629.625 kWh ετησίως. 

 



Υπολογισμός της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας με το HOMER 



Υπολογισμός της κατανάλωσης στο 
πιλοτικό δίκτυο  με το HOMER 



Αποτελέσματα όταν το μικροδίκτυο 
περιλαμβάνει μόνο φ/β 



Διαμόρφωση των παραμέτρων της 
προτεινόμενης κατάστασης 



Κόστος - προτεινόμενη κατάσταση 



Διαφορετικά Φ/Β – Διαφορετικές 
μπαταρίες 

Φ/Β πάνελ – 3 διαφορετικές επιλογές: 

• 0 kWp -  το δίκτυο χωρίς φ/β 

• 545,00 kWp - η υφιστάμενη κατάσταση 

• 722,75 kWp - η προτεινόμενη κατάσταση 

 

Μπαταρίες - 8 διαφορετικές επιλογές (θεωρώντας ότι 1 μπαταρία= 2 kWh): 

• 0 μπαταρίες – 0 kWh 

• 100 μπαταρίες – 200 kWh 

• 200 μπαταρίες – 400 kWh 

• 250 μπαταρίες – 500 kWh 

• 300 μπαταρίες – 600 kWh 

• 400 μπαταρίες – 800 kWh 

• 500 μπαταρίες – 1000 kWh 

• 2500 μπαταρίες – 5000 kWh 



Το δίκτυο με Φ/Β και μπαταρίες 



Διαμόρφωση με αποθήκευση της 
ενέργειας 



Διαμόρφωση με αποθήκευση της 
ενέργειας 



Συμπεράσματα 

• Η πράσινη κοινότητα του Μεγάλου Ευυδρίου δεν 
καταναλώνει αμέσως όλη η παραγωγή από τα Φ/Β. 

• Το γεγονός ότι όλη η ενέργεια που παράγεται κάθε 
στιγμή δεν καταναλώνεται άμεσα οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα σύστημα 
αποθήκευσης της ενέργειας.  

• Αλλά από οικονομική άποψη, για να είναι κερδοφόρο 
ένα τέτοιο σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να 
αυξήσουμε την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. 



Συμπεράσματα 

• Για να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα το μικροδίκτυο 
θα χρειαστεί μια συνεχή ισχύ από ένα σύστημα 
αποθήκευσης ενέργειας της τάξης των 1.500 kW.  

• Για να είναι το ισοζύγιο αγοράς και πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο συνολικά μηδέν, 
είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ανανεώσιμη ενέργεια: θα 
πρέπει να προστεθούν ακόμα 1.000 kWp Φ/Β. Τότε η 
συνολική εγκατεστημένη ισχύς από Φ/Β θα είναι 
1.722,75 kWp.  

• Σε ένα χρόνο, λόγω της παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας θα αποφεύγεται η εκπομπή 560.520 kg CO2. 
 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


