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Παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου EU Heroes  

(EU routes for High pEnetration of solaR PV into lOcal nEtworkS) -1- 

To EU Heroes είναι ένα ευρωπαϊκό συνεργατικό πρόγραμμα που προσπαθεί να κάμψει τα 
τεχνοοικονομικά εμπόδια που ανθίστανται στην ανάπτυξη κοινοτικών Φ/Β έργων 

 

 Ministerie Van Economische Zaken (RVO) – Netherlands (Lead) 

 Centre for Renewable Energy Sources and Saving Foundation (CRES) – Greece 

 Deutsche Energie-Agentur GmbH (DENA) – Germany 

 CREARA Consultores LS (CREARA) – Spain 

 The Energy Saving Trust Ltd (EST) – UK 

 Perspektyviniu Technologiju Taikomuju Tyrimu Institutas (PROTECH) – Lithuania 

 Polish Energy Conservation Agency (KAPE) – Poland 

To EU Heroes επιδιώκει τη ζύμωση διαφορετικών ενεργειακών αγορών που 
παρουσιάζουν: i) ανομοιογενή βαθμό ωριμότητας στην ανάπτυξη κοινοτικών 
ενεργειακών έργων, ii) διαφορετικές πολιτικές κοστολόγησης της ενέργειας και iii) 
διαφορετικό βαθμό ωφέλειας από τις ηλεκτροπαραγωγικές επιδόσεις των ηλιακών 
Φ/Β συστημάτων 

Η ομάδα εργασίας του EU Heroes είναι μια σύμπραξη 7 οργανισμών από όλη την 
Ευρώπη : 



Παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου EU Heroes  

(EU routes for High pEnetration of solaR PV into lOcal nEtworkS) -2- 

Τι είναι οι ηλιακές Φωτοβολταϊκές κοινότητες: Article 22, Renewable Energy 
Directive (RED II) 

Ένα σύνολο ανθρώπων ή/και οργανισμών που συνεργάζονται για την παραγωγή, 
αποθήκευση, διανομή και εν γένει αξιοποίηση της ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας για 
σκοπούς άλλους από τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης και οι οποίες 
προσφέρουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη 

Οι ηλιακές φωτοβολταϊκές κοινότητες οφείλουν να έχουν τα ακόλουθα τρία 
χαρακτηριστικά: 

Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν επανεπενδύονται σε δραστηριότητες που 
έχουν κοινωνικά ή περιβαλλοντικά οφέλη 

1 

Είναι δημοκρατικές (και χωρίς αποκλεισμούς) κοινότητες που επιτρέπουν στα μέλη 
τους (πολίτες) να διαδραματίζουν έναν ρόλο στη λήψη αποφάσεων και να 
συμμετέχουν στα οφέλη του έργου, συχνά μέσω της από κοινού ανάληψης του 
σχεδίου 

2 

Επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν το περιβαλλοντικό όφελος των Φ/Β εγκαταστάσεων, 
αξιοποιώντας αποτελεσματικά την παραγόμενη ενέργεια. Συνήθως 
ιδιοκαταναλώνουν τουλάχιστον ένα μέρος της τοπικά παραγόμενης ενέργειας (μέσω 
μοντέλων "prosumer") και διαχειρίζονται δραστικά τον παραγωγικό χαρακτήρα των 
διαλειπουσών ΑΠΕ 

3 



Παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου EU Heroes  

(EU routes for High pEnetration of solaR PV into lOcal nEtworkS) -3- 

Στόχος του EU Heroes είναι να φέρει σε επαφή τους διαχειριστές των ηλεκτρικών 
δικτύων, τους δυνητικούς επενδυτές/χρήστες των κοινοτικών ηλιακών Φ/Β 
κοινοτήτων και ειδικούς από τον τομέα του ενεργειακού σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη στιβαρών επιχειρηματικών μοντέλων που θα υπηρετήσουν την 
οικονομική και λειτουργική ένταξη περισσότερων Φ/Β ηλεκτροπαραγωγικών 
συστημάτων στα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα   

Η ευρεία ένταξη ηλιακών Φ/Β συστημάτων στα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα δεν 
είναι εύκολη υπόθεση, πρωτίστως εξαιτίας της διαλείπουσας φύσης της ηλιακής 
ενέργειας 

 Οι μεγάλοι συμβατικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί παρέχουν στο δίκτυο και 
άλλες υπηρεσίες (όπως η υποστήριξη της συχνότητας και της τάσης και η 
ηλεκτρική αδράνεια) τις οποίες οι περισσότερες ΑΠΕ δεν μπορούν να τις 
παράσχουν από μόνες τους χωρίς την προσθήκη νέων στοιχείων (όπως η 
ενεργειακή αποθήκευση)   

Τα κοινοτικά ηλιακά Φ/Β έργα δίνουν την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους 
να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διαδραματίζοντας 
πρωταγωνιστικό ρόλο  στη νέα ενεργειακή επανάσταση 



Εργαλείο 1 

Τα εργαλεία του EU Heroes 

Παρακολούθηση 11 Φ/Β 
συστημάτων 

• Ανάλυση Ενεργειακών 
συναλλαγών.  

• Υπολογισμός 
χαρακτηριστικών δεικτών της 
λειτουργία  των Φ/Β 
συστημάτων  

(Final Yield, Self-Consumption, Self-
Sufficiency, Capacity Utilisation, 
PVs Injection και PVs Exploitation) 

• Προσδιορισμός τεχνικών 
λύσεων 

Ανάλυση όλων των 
υποστηρικτικών πλαισίων  

• Ανάλυση των υποστηρικτών 
πλαισίων που 
ακολουθήθηκαν στις χώρες 
των εταίρων για την 
προώθηση των ΑΠΕ  

• Αποτίμηση μέτρων 

• Προσδιορισμός νέων  
εμποδίων 

Συνδυαστικό πολύ-εργαλείο 
των  αποτελεσμάτων των 1 & 2 

• Ανάλυση κόστους/οφέλους 
των 11 Φ/Β συστημάτων σε 
διαφορετικά καθεστώτα 
λειτουργίας 

• Οικονομική Αποτίμηση 
τεχνικών λύσεων 

Εργαλείο 3 Εργαλείο 2 



Συνοπτική παρουσίαση των 11 Φ/Β εγκαταστάσεων  

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  

Υβριδικό σύστημα ιεράς Μονής Ίβηρων 
Αγίου Όρους 

Διασυνδεδεμένο Φ/Β Σύστημα ονομαστικής ισχύος 1.585 kWp 

Λειτουργεί υπό το καθεστώς του αυτό-παραγωγού χωρίς να 
του επιτρέπεται η έγχυση ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο 

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~8,5 GWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~2,4 GWh 

Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα ονομαστικής ισχύος 61 kWp. 

Λειτουργεί υπό το καθεστώς περιορισμένης διείσδυσης/ 
μείωση κατανάλωσης καυσίμου 

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~360 ΜWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~83 MWh 



Συνοπτική παρουσίαση των 11 Φ/Β εγκαταστάσεων  

Πρωτόλεια Φ/Β κοινότητα Aardehuizen-Olst 

Πρωτόλεια Φ/Β κοινότητα Collegepark Zwijsen   

Διασυνδεδεμένο Φ/Β Σύστημα ονομαστικής ισχύος 69,18 kWp 

Φ/Β κοινότητα η οποία λειτουργεί υπό το καθεστώς 
πειραματικής εξαίρεσης 

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~101 ΜWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~66 ΜWh 

 

Διασυνδεδεμένο Φ/Β Σύστημα ονομαστικής ισχύος 61 kWp 

Φ/Β κοινότητα η οποία λειτουργεί  υπό το καθεστώς 
πειραματικής εξαίρεσης 

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~53 ΜWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~38 ΜWh 

 



Συνοπτική παρουσίαση των 11 Φ/Β εγκαταστάσεων  

Διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα Ysgol y Bedol 

Διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα Phoenix Centre   

Διασυνδεδεμένο Φ/Β Σύστημα ονομαστικής ισχύος 50 kWp 

Λειτουργείται από ανεξάρτητο επενδυτή σε καθεστώς Feed-
in Tariff και Power Purchase Agreement  

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~60 MWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~38 MWh 

 

Διασυνδεδεμένο Φ/Β Σύστημα ονομαστικής ισχύος 30 kWp 

Λειτουργείται από ανεξάρτητο επενδυτή σε καθεστώς Feed-
in Tariff και Power Purchase Agreement  

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~71 ΜWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~29 ΜWh 

 



Συνοπτική παρουσίαση των 11 Φ/Β εγκαταστάσεων  

Virtual Φ/Β κοινότητα στην Rudamina  

Net metering F/B σύστημα στο Bukciai  

Διασυνδεδεμένο Φ/Β Σύστημα ονομαστικής ισχύος 30 kWp 

Στην παρούσα φάση λειτουργεί υπό το καθεστώς Feed-in 
Tariff  

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~53 ΜWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~29 ΜWh 

 

Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα ονομαστικής ισχύος 6,6 kWp. 

Λειτουργεί υπό το καθεστώς Net metering 

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~15 ΜWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~6 MWh 

 



Συνοπτική παρουσίαση των 11 Φ/Β 

εγκαταστάσεων  

Net Metering Φ/Β σύστημα στη 
Dąbrowa Chotomowska   

Διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα στο  
Warthausen  

Διασυνδεδεμένο Φ/Β Σύστημα ονομαστικής ισχύος 9,75 kWp 

Λειτουργεί υπό το καθεστώς Net Metering 

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~9 MWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~10 MWh 

 

Διασυνδεδεμένο Φ/Β Σύστημα ονομαστικής ισχύος 76 kWp 

Λειτουργείται σε καθεστώς Feed-in Tariff και Power Purchase 
Agreement  

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~60 ΜWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~77 MWh 

 



Μικροδίκτυ: 40 kWp Φ/Β, 120 kWp A/Γ και 560 kWh σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης  

Λειτουργεί υπό το καθεστώς περιορισμένης διείσδυσης/ μείωση κατανάλωσης καυσίμου 

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ~446 ΜWh 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας~67 ΜWh (30 MWh Φ/Β & 37 MWh Α/Γ) 

 

Συνοπτική παρουσίαση των 11 Φ/Β εγκαταστάσεων  

Βιομηχανικό μικροδίκτυο 



Συνοπτική παρουσίαση των 11 Φ/Β εγκαταστάσεων  
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Τα επόμενα βήματα του EU Heroes 

Κάθε εταίρος του έργου εισάγει μια νέα ηλιακή Φ/Β 
κοινότητα από τη χώρα του, η οποία βρίσκεται ακόμα στο 
στάδιο σχεδιασμού   

Η ομάδα του EU Heroes παρέχει τεχνοοικονομικές 
αναλύσεις και συμβουλές στις 7 ηλιακές Φ/Β κοινότητες 
σχετικά με τον αποδοτικότερο σχεδιασμό τους και την 
ομαλή λειτουργία τους 

Η Ελληνική συμμετοχή αποφάσισε να στηρίξει την 
ενεργειακή κοινότητα που θα αναπτυχθεί στον Δήμο 
Κοζάνης (παρ’ ότι δεν πρόκειται για μια αμιγώς ηλιακή Φ/Β 
κοινότητα) καθ’ ότι πρόκειται για μια περιοχή σε φάση 
μετάβασης από την ενεργειακή οικονομία του άνθρακα σε 
μια καθαρή και ανανεώσιμη ενεργειακή οικονομία 



Ευχαριστούμε 

Contoso Ltd. 

Κυρίτσης Αναστάσιος 

210 6603371 

kyritsis@cres.gr 

 
https://www.euheroes.eu 

www.cres.gr/ 


