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Κοζάνη, 2010 

Περίληψη 

 

Ο σκοπός της Διπλωματικής εργασίας ήταν να εξεταστεί ο ρόλος και η σημασία των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και πιο συγκεκριμένα των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 

τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, καθώς και η εφαρμογή τους τόσο στην 

καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου όσο και στην επιχειρηματική. Για το λόγο 

αυτό, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και ανασκόπηση επικεντρώνοντας στους 

σημαντικότερους διαδικτυακούς τόπους που αφορούν στις ΑΠΕ και στα Φωτοβολταϊκά 

Στοιχεία.  

Η ανάγκη για την χρήση διάφορων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και κυρίως η 

εκμετάλλευση της Ηλιακής Ενέργειας για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας την 

καθιστά την ενεργειακή τεχνολογία με την ταχύτερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. 

Για τον λόγο αυτό, τα Ευρωπαϊκά κράτη έχουν ανάπτυξη κοινή ενεργειακή πολιτική 

παρέχοντας πολλά οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις αλλά και σε πολίτες 

προσπαθώντας να τους στρέψουν και να τους ευαισθητοποιήσουν απέναντι στο 

ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας τελευταία. Ο όγκος των εταιριών 

(συμβουλευτικών εταιριών, εταιριών παραγωγής Φωτοβολταϊκών συστημάτων) που 

ασχολούνται με τις ΑΠΕ και κυρίως τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα είναι τόσο μεγάλος 

που αποδεικνύει το έκδηλο ενδιαφέρον τόσο της κοινωνίας όσο και του κόσμου απέναντι 

σε αυτό το θέμα.  

Για τον λόγο αυτόν, στο πρώτο κομμάτι της διπλωματικής εργασίας αναπτύσσεται 

συντόμως η σημασία και τα είδη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην συνέχεια, 

αναλύεται η σημασία και ο τρόπος κατασκευής καθώς και η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται για την κατασκευή τόσο των Φωτοβολταϊκών Στοιχείων όσο και των 

Συστημάτων γενικότερα. Έπειτα, παρουσιάζεται η σημασία που αποδίδεται στην Ελλάδα 

και σε ολόκληρο τον κόσμο στην χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στο δεύτερο 
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κομμάτι της εργασίας, πραγματοποιήθηκε μια οικονομοτεχνική μελέτη σε συνάρτηση  

διαφόρων φωτοβολταϊκών συστημάτων.  

Καταστάλαγμα όλων των παραπάνω είναι το γεγονός ότι η χρήση των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής 

καθημερινότητας των ανθρώπων. Αν και η χρήση τους βρίσκεται ακόμα σε πρωτόλειο 

στάδιο στην Ελλάδα, τα οικονομικά κίνητρα σε συνδυασμό με την κοινή Ευρωπαϊκή 

Ενεργειακή Πολιτική αποτελούν σημαντικό σημάδι προόδου και δημιουργούν ελπίδες 

για την εκτεταμένη χρήση τους στο μέλλον.  

 

Λέξεις Κλειδιά : «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ηλιακή Ενέργεια, Φωτοβολταϊκά 

Στοιχεία, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Φωτοβολταϊκό Πάρκο» 
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Εισαγωγή 

 

Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται, προέρχεται 

από ορυκτές καύσιμες ύλες. Στο πέρασμα εκατομμυρίων ετών η αποσύνθεση των φυτών, 

των δεινόσαυρων και άλλων ζώων οδήγησε στο σχηματισμό των ορυκτών καύσιμων 

υλών. Αυτά τα καύσιμα βρίσκονται θαμμένα ανάμεσα σε στρώματα χώματος και 

πετρωμάτων. Ο μόνος τρόπος για να τα εντοπίσει κανείς είναι με γεώτρηση ή με 

εξόρυξη. Ενώ οι ορυκτές καύσιμες ύλες δημιουργούνται ακόμα μέσω υπόγειας 

θέρμανσης και πίεσης, καταναλώνονται όμως πιο γρήγορα απ’ ότι δημιουργούνται. Γι’ 

αυτό το λόγο, τα ορυκτά καύσιμα θεωρούνται μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή 

δεν αντικαθίστανται τόσο γρήγορα όσο τις χρησιμοποιούμε. Έτσι μπορούν να 

τελειώσουν κάποια στιγμή στο μέλλον ή μπορεί να καταναλώνουμε τόσο πολύ που θα 

είναι αδύνατο να κάνουμε γεωτρήσεις και εξορύξεις αρκετά γρήγορα, ώστε να 

προλάβουμε τη ζήτηση1 

Επειδή όμως ο κόσμος εξαρτάται τόσο πολύ από την ενέργεια, θα πρέπει να βρεθούν 

πηγές ενέργειας μεγάλης διάρκειας. Μια τέτοια μορφή ενέργειας ονομάζεται ανανεώσιμη 

ενέργεια.  Επιπρόσθετα, επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι πάνω στη γη που 

χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, δημιουργείται μεγάλη μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Έτσι, σύμφωνα με τον Νεράντζη (2006)1, θα πρέπει να βρεθούν νέες μορφές ενέργειας 

που θα παράγουν όσο το δυνατό λιγότερη μόλυνση. Αφού όλες οι πηγές ενέργειας 

παράγουν κάποια μόλυνση είτε στην δημιουργία τους, είτε στην κατανάλωσή τους, τα 

συστήματα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, γενικά, προκαλούν λιγότερη μόλυνση από 

τα ορυκτά καύσιμα1. 

Ιστορική ανασκόπηση  

 

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Τάσο Νεράντζη (2006)1, το ενδιαφέρον στη 

σύγχρονη εποχή για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών και την ευρύτερη αξιοποίηση 
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των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παρουσιάσθηκε αρχικά μετά την πρώτη πετρελαϊκή 

κρίση του 1974 και παγιώθηκε μετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσμιων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων την τελευταία δεκαετία. 

 

Για πολλές χώρες, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν μια εγχώρια πηγή 

ενέργειας με ευνοϊκές προοπτικές συνεισφοράς στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, 

συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από το ακριβό εισαγόμενο πετρέλαιο και στην 

ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Παράλληλα, συμβάλλουν 

στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο 

ενεργειακός τομέας είναι ο κλάδος που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος δυνατός τρόπος που διαφαίνεται για να 

μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στο φιλόδοξο στόχο που έθεσε το 1992 

στη συνδιάσκεψη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, να περιορίσει δηλαδή, 

μέχρι το έτος 2000 τους ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα στα επίπεδα του 1993, είναι 

να επιταχύνει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 

Οι κοινωνίες, τα έθνη, οι λαοί κι εντέλει τα κράτη, από την αρχή της συγκροτήσεώς τους, 

επιδόθηκαν σε ένα αγώνα δρόμου, προκειμένου να εξασφαλίσουν επάρκεια σε πρώτες 

ύλες, ιδιαίτερα δε καυσίμων. Δεν ήταν η έφεση για πρωτοτυπία, η οποία τους 

καθοδήγησε. Ήταν η αυτοσυντήρηση και η πρόνοια περί τη διασφάλισή της.  

 

Αρχικά ο Προμηθέας, ο μυθικός τιτάνας, προσέφερε τη φωτιά στην ανθρωπότητα , ως 

πρώτη μορφή ενέργειας. Τιμωρήθηκε βέβαια για αυτό. Από τότε πέρασαν 25 σχεδόν 

αιώνες. Η φωτιά έδωσε τη θέση της σε άλλες μορφές ενέργειας. Την ενέργεια δεν την 

κλέβει πια από τους Θεούς ένας ημίθεος. Την παράγουν, με εναλλασσόμενες μορφές, 

πολλοί κοινοί θνητοί. Ο Προμηθέας τιμωρήθηκε για αυτή του την πράξη, αλλά η 

περιπέτειά του αντιποιήθηκε το χρόνο. Σήμερα, αντιθέτως, επαινούνται και 

παρακινούνται οι παραγωγοί ενέργειας και τον χρόνο αντιποιείται, όχι η κλοπή, ούτε η 

ίδια η ενέργεια, αλλά η παραγωγή της και η πολυμορφία της.  
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Στην αυγή της βιομηχανικής επανάστασης, τα ανθρώπινα όντα έγιναν όλο και πιο 

εφευρετικά ως προς την επινόηση μεθόδων, για την μεγαλύτερη δυνατή αποδέσμευση 

της ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα. Τη δεκαετία του 60 κυρίαρχη μορφή ενέργειας 

ήταν το πετρέλαιο, την δεκαετία του 70 στο ενεργειακό ισοζύγιο προστέθηκε και η 

παραγωγή ενέργειας από το λιγνίτη. Σήμερα, αφού πλέον μειώνονται τα αποθέματα των 

φθηνών ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, και ταυτόχρονα αναλαμβάνονται 

πρωτοβουλίες διεθνώς για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιστρέφουμε πλέον 

στο παρελθόν, επιζητώντας παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο, τον άνεμο, την θάλασσα, 

τη φυσική παραγωγή κ.α., αυτό, δηλαδή, που όλοι σήμερα ονομάζουμε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. 

 

Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, η ενέργεια έχει αποβεί τελικά κυριότατη (αν μη κι 

αποκλειστική) προϋπόθεση ισχύος, συγχρόνως, όμως, και μέσο εκδηλώσεως και 

υλοποιήσεως της ισχύος αυτής. Οι μορφές της ενέργειας μεταλλάσσονται διαρκώς, το 

μόνο δε που μένει σταθερό είναι, αυτή καθεαυτή, η πολυδύναμη πρωτογενής ισχύς της 

ενέργειας και η πολλαπλότητα των προσβάσεών της. Για αυτό, άλλωστε, η ενέργεια 

συνιστά θεμελιώδη πυλώνα ανάπτυξης. Μόνο τα κράτη, που παράγουν ή έχουν 

εξασφαλίσει επαρκή, ομαλό κι αδιατάρακτο εφοδιασμό με ενέργεια, λογίζονται ως 

ισχυρά και μπορούν να περάσουν τη γραμμή τους. Εξάλλου, οι χώρες, που διαθέτουν 

πηγές πρωτογενούς ενέργειας, δεν παρέμειναν, όπως παλαιά, απλοί παθητικοί 

παρατηρητές της διαχειρίσεως της ύλης, που παράγεται στα έγκατα ή την επιφάνειά τους 

ή έστω απλώς την διαχειρίζονται. Συνασπίστηκαν, ενημερώθηκαν, διαμόρφωσαν κοινή 

αντίληψη κι έτσι, με επίπεδα μεγεθυμένα, επέδρασαν σημαντικά στην παγκόσμια 

ενεργειακή πολιτική1 

 

Χρήσιμα και κρίσιμα αποβαίνουν και τα ακόλουθα δεδομένα σύμφωνα με τον Νεράντζη 

(2006)1. Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, δισεκατομμύρια 

τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων 

(πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο) καθώς και άλλων αερίων, όπως το μεθάνιο και το 

υποξείδιο του αζώτου, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη σύσταση των 
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αερίων που παρέμενε σταθερή για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η ανατροπή αυτή αναμένεται 

να αλλάξει δραστικά το κλίμα τις ερχόμενες δεκαετίες.  

 

Την τελευταία δεκαπενταετία γινόμαστε μάρτυρες και στη χώρα μας σημαντικών 

οικονομικών καταστροφών ακραίων καιρικών φαινομένων που επαναλαμβάνονται με 

όλο και πιο μεγάλη συχνότητα σε σχέση με το παρελθόν: λίγες αλλά καταρρακτώδεις 

βροχές, πλημμύρες, παρατεταμένη ξηρασία κι ανομβρία, εμφάνιση πιο ακραίων υψηλών 

και χαμηλών θερμοκρασιών, μεγαλύτερη επίδραση του κλίματος της ερήμου στην δική 

μας κλιματική ζώνη. Είναι πια όχι μόνο διαπίστωση των επιστημόνων αλλά και των 

καθημερινών ανθρώπων ότι το κλίμα έχει αλλάξει ('ο καιρός τρελάθηκε!'). 

 

Γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει σημαντικό κόστος, 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Οι επιπτώσεις στις υποδομές, την 

οικονομία και την κοινωνική ζωή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα μας θέτουν μπροστά 

σε δύο άμεσες ανάγκες: 

 να επαναπροσδιορίσουμε άμεσα τις πολιτικές, τις πρακτικές και τις συνήθειες μας 

με στόχο ένα μοντέλο ανάπτυξης συμβατό τόσο με την μακροχρόνια ευημερία 

των κοινωνιών όσο και με την προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό 

και παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα με την προστασία του κλίματος, των φυσικών 

πόρων και της βιοποικιλότητας, και  

 να προσαρμόσουμε τις υποδομές και το βαθμό ετοιμότητας της κοινωνίας στα 

νέα δεδομένα που προκύπτουν από την ανατροπή του κλίματος, έτσι ώστε να 

μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

που θα εμφανίζονται πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

 

1.1 Τι είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 

Οι ήπιες μορφές ενέργειας ή "ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" (ΑΠΕ) ή "νέες πηγές 

ενέργειας" είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες 

φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο 

όρος "ήπιες" αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχήν, για την 

εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, 

άντληση, καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά 

απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, 

πρόκειται για "καθαρές" μορφές ενέργειας, πολύ φιλικές στο περιβάλλον, που δεν 

αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά 

απόβλητα όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. 

 

Ως "ανανεώσιμες πηγές" θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών 

ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η ηλιακή και η αιολική. Ο 

χαρακτηρισμός "ανανεώσιμες" είναι κάπως καταχρηστικός, μια και ορισμένες από αυτές 

τις πηγές, όπως η γεωθερμική ενέργεια δεν ανανεώνονται σε κλίμακα χιλιετιών. 

Τελευταία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλά κράτη υιοθετούνται νέες 

πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προάγουν τέτοιες εσωτερικές 

πολιτικές και για τα κράτη μέλη2 

 

Οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον, είναι 

η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη 

χρήση του άνθρακα και των υδρογονανθράκων. Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η 

χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και η αξιοποίησή τους έγκειται μόνο στην 

ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα δεσμεύουν το 

δυναμικό τους2. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CF%8C%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν μια εγχώρια πηγή ενέργειας με ευνοϊκές 

προοπτικές συνεισφοράς στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση της 

εξάρτησης από το ακριβό εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του 

ενεργειακού τους εφοδιασμού. Παράλληλα, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος, καθώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο 

κλάδος που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη ρύπανση του περιβάλλοντος1.  

 

Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται στην ουσία στην ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση 

τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της 

γης, και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα2. Οι 

βασιζόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες, μιας και 

δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για μερικά ακόμα 

δισεκατομμύρια χρόνια. Ουσιαστικά είναι ηλιακή ενεργεία "συσκευασμένη" κατά τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο: η βιομάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των 

φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης, η αιολική εκμεταλλεύεται τους ανέμους που 

προκαλούνται απ' τη θέρμανση του αέρα ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό 

εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμισης-συμπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του. 

Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη, καθώς τα γεωθερμικά πεδία κάποια 

στιγμή εξαντλούνται2. 

 

Χρησιμοποιούνται είτε άμεσα (κυρίως για θέρμανση) είτε μετατρεπόμενες σε άλλες 

μορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισμό ή μηχανική ενέργεια). Υπολογίζεται ότι το τεχνικά 

εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό απ' τις ήπιες μορφές ενέργειας είναι πολλαπλάσιο 

της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η υψηλή όμως μέχρι πρόσφατα τιμή 

των νέων ενεργειακών εφαρμογών, τα τεχνικά προβλήματα εφαρμογής καθώς και 

πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση του 

παρόντος status quo στον ενεργειακό τομέα εμπόδισαν την εκμετάλλευση έστω και 

μέρους αυτού του δυναμικού. Ειδικά στην Ελλάδα, που έχει μορφολογία και κλίμα 

κατάλληλο για νέες ενεργειακές εφαρμογές, η εκμετάλλευση αυτού του ενεργειακού 

δυναμικού θα βοηθούσε σημαντικά στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας2. 
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Το ενδιαφέρον για τις ήπιες μορφές ενέργειας ανακινήθηκε τη δεκαετία του 1970, ως 

αποτέλεσμα κυρίως των απανωτών πετρελαϊκών κρίσεων της εποχής, αλλά και της 

αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής από τη χρήση κλασικών πηγών 

ενέργειας. Ιδιαίτερα ακριβές στην αρχή, ξεκίνησαν σαν πειραματικές εφαρμογές. Σήμερα 

όμως λαμβάνονται υπόψη στους επίσημους σχεδιασμούς των ανεπτυγμένων κρατών για 

την ενέργεια και, αν και αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό της ενεργειακής παραγωγής, 

ετοιμάζονται βήματα για παραπέρα αξιοποίησή τους. Το κόστος δε των εφαρμογών 

ήπιων μορφών ενέργειας πέφτει συνέχεια τα τελευταία είκοσι χρόνια και ειδικά η 

αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η βιομάζα, μπορούν πλέον να 

ανταγωνίζονται στα ίσα παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας και η πυρηνική 

ενέργεια. Ενδεικτικά, στις Η.Π.Α. ένα 6% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες 

πηγές, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 το 25% της ενέργειας θα προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές (κυρίως υδροηλεκτρικά και βιομάζα)2. 

 

 

1.2 Μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές όπως2:  

 Αιολική ενέργεια. Χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού από 

πηγάδια καθώς και για μηχανικές εφαρμογές (π.χ. την άλεση στους 

ανεμόμυλους). Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται πλατιά για ηλεκτροπαραγωγή.  

 Ηλιακή ενέργεια. Χρησιμοποιείται περισσότερο για θερμικές εφαρμογές 

(ηλιακοί θερμοσίφωνες και φούρνοι) ενώ η χρήση της για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, με την βοήθεια της πολιτικής 

προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το ελληνικό κράτος και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Υδατοπτώσεις. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των ήπιων 

μορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα μικρά υδροηλεκτρικά. Είναι η 

πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας. 
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 Βιομάζα. Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων της 

βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης) με 

σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύτηκε απ' το φυτό με τη 

φωτοσύνθεση. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και 

απορρίμματα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο 

φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι μια πηγή ενέργειας με 

πολλές δυνατότητες και εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθεί πλατιά στο μέλλον.  

 Γεωθερμική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται απ' τη 

ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί 

όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους 

θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 

απευθείας για θερμικές εφαρμογές είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η 

Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών της αναγκών με γεωθερμική 

ενέργεια.  

 Ενέργεια από παλίρροιες. Εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου και της 

Σελήνης, που προκαλεί ανύψωση της στάθμης του νερού. Το νερό αποθηκεύεται 

καθώς ανεβαίνει και για να ξανακατέβει αναγκάζεται να περάσει μέσα από μια 

τουρμπίνα, παράγοντας ηλεκτρισμό. Έχει εφαρμοστεί στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη 

Ρωσία και αλλού. 

 Ενέργεια από κύματα. Εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυμάτων της 

θάλασσας.  

 Ενέργεια από τους ωκεανούς. Εκμεταλλεύεται τη διαφορά θερμοκρασίας 

ανάμεσα στα στρώματα του ωκεανού, κάνοντας χρήση θερμικών κύκλων. 

Βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας 
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1.3 Πλεονεκτήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι τα εξής: 

 Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της 

εξάρτησης από τους εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους 1 

 Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής 

ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο1  

 Είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού 

συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας τα συστήματα υποδομής και 

μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς ενέργειας1 

 Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης μορφής ενέργειας που είναι 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα 

χαμηλών θερμοκρασιών έως αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή) , 

επιτυγχάνοντας ορθολογικότερη χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων1.  

 Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν επηρεάζεται 

από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των 

συμβατικών καυσίμων1. 

 Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης των ΑΠΕ διατίθενται σε μικρά μεγέθη και 

έχουν μικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση 

της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας, με επαναλαμβανόμενα συστήματα σε 

πολλές περιπτώσεις1. 

 Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας πολλές θέσεις 

εργασίας ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο1. 

 Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση 

οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική 

ανάπτυξη, με την προώθηση επενδύσεων που στηρίζονται στη συμβολή των ΑΠΕ 

(πχ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες με γεωθερμική ενέργεια)1. 
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 Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι 

γενικά αποδεκτή από το κοινό, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και 

απόβλητα2  

 Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων 

χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την 

οικονομία του πετρελαίου2 

 Είναι ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις 

ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες 

μονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά και για 

μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. 2 

 Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει μεγάλο 

χρόνο ζωής2 

 Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις 2 

 

1.4 Μειονεκτήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα οι ΑΠΕ παρουσιάζουν και ορισμένα 

χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση και ταχεία ανάπτυξή τους: 

 Το διεσπαρμένο δυναμικό τους είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε μεγάλα μεγέθη 

ισχύος, να μεταφερθεί και να αποθηκευθεί 3 

 Έχουν χαμηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς για μεγάλη ισχύ 

απαιτούνται συχνά εκτεταμένες εγκαταστάσεις.3 

 Παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους που μπορεί να είναι 

μεγάλης διάρκειας απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών ή γενικά 

δαπανηρές μεθόδους αποθήκευσης. 3 

 Η χαμηλή διαθεσιμότητά τους συνήθως οδηγεί σε χαμηλό συντελεστή 

χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσής τους,3 

 Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση με τις 

σημερινές τιμές των συμβατικών καυσίμων είναι ακόμη υψηλό3 
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 Έχουν αρκετά μεγάλο κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος. 

Συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη 

επιφάνεια γης. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται σαν 

συμπληρωματικές πηγές ενέργειας3 

 Για τον παραπάνω λόγο προς το παρόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων3 

 Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας 

εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το 

κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται3 

 Για τις αιολικές μηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κομψές από αισθητική 

άποψη κι ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όμως της 

τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων εγκατάστασης (π.χ. σε 

πλατφόρμες στην ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα προβλήματα έχουν σχεδόν λυθεί. 3 

 Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου από την 

αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω απ' το νερό κι έτσι συντελούν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

 

2.1 Ηλιακή Ενέργεια  

 

Σύμφωνα με τον Σαλμανλή (2002), βρισκόμαστε στη γειτονιά ενός αντιδραστήρα 

σύντηξης, στον Ήλιο μας, όπου, σε μια κόλαση φωτιάς, πυρήνες υδρογόνου 

μετατρέπονται σε πυρήνες ηλίου. Εξαιτίας της παραπάνω πυρηνικής αντίδρασης ο ήλιος 

μας χάνει 4,5 εκατομμύρια τόνους από τη μάζα του σε κάθε δευτερόλεπτο(!) και τη 

μετατρέπει σε ισοδύναμη ενέργεια, σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας μάζας - 

ενέργειας της Θεωρίας της Σχετικότητας4.  

Η ισχύς που ακτινοβολεί ο Ήλιος προς όλες τις κατευθύνσεις είναι ίση με 4Χ 1026 W. 

Φυσικά η περισσότερη διασκορπίζεται στο αχανές σύμπαν και μόνο ένα πολύ μικρό 

μέρος φτάνει στη Γη. Συγκεκριμένα, σε κάθε τετραγωνικό μέτρο του πλανήτη μας 

προσπίπτει ισχύς μόνο 1 kW. Παρόλο το μικρό μέγεθος της ισχύος αυτής, η ενέργεια που 

δέχεται η Γη σε όλη της την επιφάνεια είναι 20.000 φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια 

που ξοδεύει όλη η ανθρωπότητα για τις ανάγκες της με οποιαδήποτε μορφή. Ένα τόσο 

μεγάλο ποσό ενέργειας είναι κρίμα να πάει χαμένο, για δύο βασικούς λόγους: διότι 

παρέχεται δωρεάν και δεν μολύνει το περιβάλλον 4 

 

2.2 Γιατί να χρησιμοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια; 

 

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) (2008)5, η χρήση της 

ηλιακής ενέργειας καλύπτει  δύο τουλάχιστον ανάγκες:  

 την ανάγκη σε ενέργεια και  

 την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον.  

Πρόκειται για μια καθαρή, ήπια και ανανεώσιμη μορφή ενέργειας από τον ήλιο., η οποία 

είναι διαθέσιμη στον καθένα χωρίς κόστος και πρακτικά ανεξάντλητη. Ειδικά η Ελλάδα 
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είναι ιδιαίτερα ευνοημένη αφού διαθέτει πολλές ώρες ηλιοφάνειας τις περισσότερες 

ημέρες του χρόνου 5 

Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και 

παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό 

διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι, ως γνωστόν, το σημαντικότερο 

“αέριο του θερμοκηπίου” που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Η στροφή 

στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την 

αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη. Επιπλέον, η 

χρήση της ηλιακής ενέργειας συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων 

(όπως τα καρκινογόνα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, 

κλπ). Οι ρύποι αυτοί επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον5 

 

Επίσης, είναι γεγονός ότι στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρέχονται κίνητρα και υπάρχει 

ξεκάθαρη πολιτική στήριξης της ηλιακής τεχνολογίας, συμφέρει πολύ η χρήση της 

ηλιακής ενέργειας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν, για παράδειγμα, παρέχεται 

ενισχυμένη τιμή της πωλούμενης ηλιακής κιλοβατώρας (όπως ισχύει πλέον και στη χώρα 

μας), τότε, ο καταναλωτής όχι μόνο κάνει απόσβεση της επένδυσης αλλά έχει και ένα 

λογικό κέρδος από την παραγωγή και τροφοδοσία πράσινης ενέργειας στο δίκτυο. Στις 

περιπτώσεις πάλι των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εφαρμογές εκτός 

δικτύου, η ανταγωνιστική τεχνολογία είναι οι πανάκριβες στη λειτουργία τους, 

θορυβώδεις και ρυπογόνες ηλεκτρογεννήτριες με μηχανές Diesel ή Βενζίνης, οπότε τα 

φωτοβολταϊκά είναι μια συμφέρουσα εναλλακτική λύση5 

 

2.3 Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας 

 

Σύμφωνα με τον Σαλμανλή (2006)5, μέχρι σήμερα εκμεταλλευόμαστε κατά ένα πολύ 

μικρό μέρος την ηλιακή ενέργεια μόνο ως θερμότητα. Χαρακτηριστική συσκευή είναι 

αυτή του ηλιακού θερμοσίφωνα. Δεν έχουμε, όμως, ανάγκη μόνο από ζεστό νερό. Το 

ζεστό νερό δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες μας. Χρειαζόμαστε την 

ηλεκτρική ενέργεια όσο τίποτε άλλο. Για τον λόγο αυτό η επιστήμη αναζήτησε μεθόδους 
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μετατροπής της ηλιακής ενέργειας κατευθείαν σε ηλεκτρική. Ήδη από τον προηγούμενο 

αιώνα, περίπου από το 1840, διαπιστώθηκε ότι αυτό είναι δυνατό με τη βοήθεια των 

ημιαγωγών. Το φαινόμενο της μετατροπής αυτής ονομάστηκε φωτοβολταϊκό και οι 

αντίστοιχες συσκευές φωτοβολταϊκές γεννήτριες 

 

2.4   Ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο 

 

Η σύγχρονη τεχνολογία μάς έδωσε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της ενέργειας της 

ηλιακής ακτινοβολίας με τη χρήση των ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β), που 

η λειτουργία τους στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή την άμεση 

μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα6  

Μερικά υλικά, όπως το πυρίτιο με πρόσμιξη άλλων στοιχείων γίνονται ημιαγωγοί (άγουν 

το ηλεκτρικό ρεύμα προς μια μόνο διεύθυνση), έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να 

δημιουργούν διαφορά δυναμικού όταν φωτίζονται και κατά συνέπεια να παράγουν 

ηλεκτρικό ρεύμα. Συνδέοντας μεταξύ τους πολλά μικρά κομμάτια τέτοιων υλικών 

(φωτοβολταϊκές κυψέλες ή στοιχεία), τοποθετώντας τα σε μία επίπεδη επιφάνεια 

(φωτοβολταϊκό σύστημα) και στρέφοντάς τα προς τον ήλιο είναι δυνατό να πάρουμε 

ηλεκτρικό ρεύμα αρκετό για να καλύψουμε τις ανάγκες για τη λειτουργία. 6 

 

Εικόνα 1: Λειτουργία φωτοβολταϊκού φαινομένου6 

 επιστημονικών συσκευών (όπως δορυφόρων),  

 για την κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων (ηλιακά αυτοκίνητα), 

 για τη λειτουργία φάρων, 



                                                                                                                             
~ 25 ~ 

 για την κάλυψη έστω και μέρους των ενεργειακών αναγκών μικρών 

απομονωμένων κατοικιών, όπως φωτισμός, τηλεπικοινωνίες, ψύξη, ηχητική 

κάλυψη, (όχι κουζίνες, θερμοσίφωνες, ηλεκτρικά καλοριφέρ)6 

 

 

Εικόνα 2: Κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε κατοικίες6 

 

Εικόνα 3: Λειτουργία οικιακών συσκευών από φωτοβολταϊκά στοιχεία6 

 

Η μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων (Φ/Β), ανάλογα με το υλικό 

κατασκευής τους κυμαίνεται από 7% (ηλιακά στοιχεία άμορφου πυριτίου) έως 12-15% 

(ηλιακά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου). Το σημαντικό είναι ότι η ενέργεια που 

παράγεται με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατό να αποθηκευτεί σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές 

(μπαταρίες). Έτσι έχουμε ενέργεια ανεξάντλητη, ανανεώσιμη, φθηνή και κυρίως 

"καθαρή".  
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Τα Φ/Β παράγουν συνεχές ρεύμα που το μετατρέπουμε σε εναλλασσόμενο 220 V στη 

χώρα μας (ρεύμα ίδιο με της ΔΕΗ) με ηλεκτρονικές συσκευές (αντιστροφείς συνεχούς - 

εναλλασσόμενου). Μπορούμε να "πουλήσουμε" ρεύμα στη ΔΕΗ (Ν. 2244/94 για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Με τα σημερινά οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα, η 

χρήση αυτών των συστημάτων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, γίνονται όμως 

προσπάθειες για τη μείωση του κόστους παραγωγής αυτών των πολύτιμων υλικών6 

 

2.5 Οι ημιαγωγοί  

 

Από τα στοιχεία τα κυριότερα ημιαγώγιμα υλικά είναι το Γερμάνιο (Ge), το Πυρίτιο 

(Si) και το Σελήνιο (Se). Από αυτά το πιο σημαντικό είναι το πυρίτιο, γιατί βρίσκεται 

σε μεγαλύτερη αφθονία στη  φύση (25%) μετά το Οξυγόνο (50%). Γι αυτό θα 

αναφερθούμε στο πυρίτιο και θα περιγράψουμε μερικές από τις ιδιότητές του4 

 

Εικόνα 4: Η τετραεδρική δομή του ατόμου του Si. Οι κόκκινες σφαίρες είναι ηλεκτρόνια. Η κίτρινη ο 

πυρήνας4 

 

Από ηλεκτρικής απόψεως τα διάφορα σώματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες4: τους 

αγωγούς, τους μονωτές και τους ημιαγωγούς. Οι ημιαγωγοί σε κατάλληλες συνθήκες 

εκδηλώνουν τις ιδιότητες των άλλων δύο κατηγοριών και μπορούν να λειτουργήσουν ως 

αγωγοί ή ως μονωτές. Όπως ξέρουμε, η ύλη αποτελείται από άτομα. Κάθε άτομο, με τη 

σειρά του, αποτελείται από τον πυρήνα και από τα ηλεκτρόνια που περιφέρονται γύρω 

από αυτόν, τοποθετημένα πάνω σε στοιβάδες. Από τα ηλεκτρόνια τα πιο απομακρυσμένα 

από τον πυρήνα, αυτά της εξωτερικής στοιβάδας, λέγονται ηλεκτρόνια σθένους και η 
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αντίστοιχη στοιβάδα σθένους. Κάθε άτομο επιδιώκει να συμπληρώσει την εξωτερική του 

στοιβάδα με 8 ηλεκτρόνια. 

 

Εικόνα 5: Το κρυσταλλικό πλέγμα του Si  4 

 

Το άτομο του πυριτίου στην στοιβάδα σθένους περιέχει 4 ηλεκτρόνια, που βρίσκονται 

στις κορυφές μιας κανονικής τριγωνικής πυραμίδας, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο 

πυρήνας, όπως φαίνεται στο σχήμα. Για να συμπληρώσει τη στοιβάδα σθένους του με 8 

ηλεκτρόνια, κάθε άτομο πυριτίου συνεργάζεται με άλλα 4 άτομα, που το περιβάλλουν 

στο χώρο και συνεισφέρουν ανά δύο από ένα ηλεκτρόνιο. Έτσι σχηματίζεται το 

κρυσταλλικό πλέγμα του πυριτίου. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6:  

Εικόνα 6: Όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταπηδά σε άλλο άτομο, η θέση που είχε γίνεται οπή (μαύρη 

σφαίρα). Αν το ηλεκτρόνιο Α καταλάβει την οπή Β, στη θέση Α θα σχηματιστεί οπή. Η οπή Β θα 

μετακινηθεί στη θέση Α 4 
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Στους αγωγούς του ηλεκτρισμού τα ηλεκτρόνια σθένους είναι πολύ ευκίνητα και σε 

αυτήν την ευκινησία οφείλονται οι αγώγιμες ιδιότητες του υλικού. Αντίθετα στους 

μονωτές τα ηλεκτρόνια σθένους είναι πολύ ισχυρά συνδεμένα με τον πυρήνα και εδώ 

οφείλονται οι μονωτικές τους ιδιότητες. Στους ημιαγωγούς τα ηλεκτρόνια σθένους 

συνδέονται σχετικά χαλαρά με τον πυρήνα, χωρίς να έχουν την ευκινησία των 

ηλεκτρονίων των αγωγών. Αν όμως, ένα ηλεκτρόνιο πάρει με κάποιον τρόπο πρόσθετη 

ενέργειας, τότε μπορεί να σπάσει τους δεσμούς του με τον πυρήνα και να φύγει από 

αυτόν. Η θέση από την οποία φεύγει το ηλεκτρόνιο είναι περιοχή με ηλεκτρονικό 

έλλειμμα, παρουσιάζει θετικό φορτίο ίσο με αυτό του ηλεκτρονίου και ονομάζεται οπή, 

όπως φαίνεται στο σχήμα. Την πρόσθετη ενέργεια που πρέπει να πάρουν τα ηλεκτρόνια, 

για να φύγουν από το άτομο, μπορούμε να την προσφέρουμε με θερμότητα ή με 

φωτισμό.  

Το φως αποτελείται από μικρά σωματίδια, που λέγονται φωτόνια και τα οποία 

μεταφέρουν ενέργεια. Φωτίζοντας τον ημιαγωγό, κάποια από τα φωτόνια συγκρούονται 

με τα ηλεκτρόνια σθένους και μεταβιβάζουν σε αυτά όλη τους την ενέργεια. Αν, λοιπόν, 

φωτίσουμε έναν κρύσταλλο πυριτίου, στο εσωτερικό του θα “δούμε” κάποια ηλεκτρόνια 

να εγκαταλείπουν τα αντίστοιχα άτομα και να προσκολλώνται σε άλλα. Στον κρύσταλλο 

θα υπάρχουν άτομα με 9 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα, που θα είναι αρνητικά 

φορτισμένα, και άτομα με 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα ή, ισοδύναμη 

πρόταση, με μια οπή στην εξωτερική στοιβάδα, που θα είναι θετικά φορτισμένα. Στο 

μεταξύ ελευθερώνονται κι άλλα ηλεκτρόνια που προσκολλώνται σε άτομα ή 

καταλαμβάνουν τη θέση μιας οπής που χάνεται. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι 

μια άτακτη μετακίνηση ηλεκτρονίων και οπών, η οποία όμως δεν ισοδυναμεί με 

ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κατευθυνόμενη και προς συγκεκριμένη 

φορά μετακίνηση ηλεκτρονίων ή οπών. Την κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων και 

των οπών την πετυχαίνουμε με τους ημιαγωγούς πρόσμιξης4 

 

2.6 Ημιαγωγοί πρόσμιξης 
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Ένας χημικά καθαρός ημιαγωγός δεν μπορεί να λειτουργήσει ως φωτοβολταϊκή 

γεννήτρια, εξαιτίας της άτακτης κίνησης των ηλεκτρονίων και των οπών στο 

κρυσταλλικό πλέγμα. Ας πάρουμε έναν κρύσταλλο Si και ας τον νοθεύσουμε με 

Φωσφόρο (Ρ) από τη δεξιά και με Βόριο (Β) από την αριστερή πλευρά του. Ο φωσφόρος 

και το βόριο έχουν στην εξωτερική στοιβάδα αντίστοιχα 5 και 3 ηλεκτρόνια. Το ποσοστό 

της νοθείας ανέρχεται σε 1014 ως 1017 άτομα Ρ ή Β ανά κυβικό εκατοστό κρυστάλλου Si. 

Ας δούμε τα επακόλουθα της νοθείας, παρατηρώντας και το διπλανό σχήμα. 

Με την πρόσμιξη στο κρυσταλλικό πλέγμα κάποια άτομα Si αντικαθίστανται από άτομα 

P και Β. Έτσι κάποια άτομα Si έχουν στη στοιβάδα σθένους 9 ηλεκτρόνια από την 

πλευρά που νοθεύσαμε με Ρ και 7 ηλεκτρόνια από την πλευρά που νοθεύσαμε με Β. Με 

άλλα λόγια, από την πλευρά του Ρ έχουμε πλεονάζοντα ηλεκτρόνια στις στοιβάδες 

σθένους, ενώ από την πλευρά του Β έχουμε ηλεκτρονικά ελλείμματα στις στοιβάδες 

σθένους, δηλαδή οπές. Όλος ο κρύσταλλος, όμως είναι ηλεκτρικά ουδέτερος.  

 

Εικόνα 7: Ημιαγωγός πρόσμιξης. Οι μπλε σφαίρες είναι πυρήνες φωσφόρου και οι πράσινες πυρήνες 

βορίου. 

 

Αν φωτίσουμε τον νοθευμένο κρύσταλλο, από την πλευρά του Ρ θα ελευθερωθούν 

ηλεκτρόνια, τα πλεονάζοντα, τα οποία με άλματα θα κινηθούν προς την πλευρά του Β, 

για να καταλάβουν τα ηλεκτρονικά κενά, δηλ. τις οπές. Με αυτόν τον τρόπο θα 

διαπιστώσουμε στην περιοχή του Β συσσώρευση ηλεκτρονίων, δηλ. αρνητικών φορτίων 

και στην περιοχή του Ρ συσσώρευση οπών, δηλ. θετικών φορτίων.  

Έτσι πια μεταξύ των δύο νοθευμένων επιφανειών θα εκδηλωθεί ηλεκτρική τάση. Ο 

νοθευμένος κρύσταλλος του Si λειτουργεί ως ηλεκτρική πηγή με το θετικό πόλο από την 

πλευρά ρου Ρ και αρνητικό από την πλευρά του Β. Η σύνδεση των ακροδεκτών μιας 
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λάμπας με τις δύο νοθευμένες περιοχές του κρυσταλλικού Si, θα συνοδεύεται από 

μετακίνηση ηλεκτρονίων, δηλ. από ηλεκτρικό ρεύμα4 

 

Εικόνα 8: Φωτοβολταϊκή γεννήτρια Νοθευμένο πυρίτιο με φώσφορο και βόριο 4 

 

 

 

http://www.compasolar.gr/solarmodule.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  

 

3.1 Ορολογία 

 

Φωτοβολταϊκό φαινόμενο ονομάζεται η άμεση μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας 

σε ηλεκτρική τάση. Για ευκολία, συνήθως χρησιμοποιούμε τη σύντμηση Φ/Β για τη 

λέξη “φωτοβολταϊκό” (photovoltaic - PV). 

Φωτοβολταϊκό στοιχείο: Η ηλεκτρονική διάταξη που παράγει ηλεκτρική ενέργεια 

όταν δέχεται ακτινοβολία. Λέγεται ακόμα Φ/Β κύτταρο ή Φ/Β κυψέλη (PV cell). 

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο: Ένα σύνολο Φ/Β στοιχείων που είναι ηλεκτρονικά 

συνδεδεμένα. Αποτελεί τη βασική δομική μονάδα της Φ/Β γεννήτριας (PV module). 

Φωτοβολταϊκό πανέλο: Ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια, που έχουν 

προκατασκευαστεί και συναρμολογηθεί σε ενιαία κατασκευή, έτοιμη για να 

εγκατασταθεί σε Φ/Β εγκατάσταση (PV panel). 

Φωτοβολταϊκή συστοιχία: Μια ομάδα από Φ/Β πλαίσια ή πανέλα με ηλεκτρική 

αλληλοσύνδεση, τοποθετημένα συνήθως σε κοινή κατασκευή στήριξης (PV array). 

Φωτοβολταϊκή γεννήτρια: Το τμήμα μιας Φ/Β εγκατάστασης που περιέχει Φ/Β 

στοιχεία και παράγει συνεχές ρεύμα (PV generator). 

Αντιστροφέας (inverter): Ηλεκτρονική συσκευή που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε 

εναλλασσόμενο. 

Ρυθμιστής φόρτισης (charge controller): Συσκευή που χρησιμοποιείται σε αυτόνομα 

συστήματα για να ρυθμίζει τη φόρτιση των συσσωρευτών. 

kW (κιλοβάτ): μονάδα ισχύος [1 kW = 1.000 Watt, 1 MW = 1.000 kW] 

kWp (κιλοβάτ πικ-peak): μονάδα ονομαστικής ισχύος του φωτοβολταϊκού (ίδιο με το 

kW) 

kWh (κιλοβατώρα): μονάδα ενέργειας 5 

 

Πίνακας 1: Πίνακας σημαντικότερων όρων όσον αφορά τα Φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 

3.2 Φωτοβολταϊκά συστήματα 

 

Τα φωτοβολταϊκά είναι ένας τομέας της τεχνολογίας και της έρευνας που σχετίζεται με 

την εφαρμογή των ηλιακών κελιών για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας απευθείας 

σε ηλεκτρική. Εξαιτίας της αυξανόμενης ανάγκης για ήπιες μορφές ενέργειας, η 
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κατασκευή των ηλιακών κελιών και των φωτοβολταϊκών πάνελ έχει αυξηθεί δραματικά 

τα τελευταία χρόνια 7  

 

Η παραγωγή των φωτοβολταϊκών διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια, αυξανόμενη κατά 

μέσο όρο κατά 48% κάθε χρόνο από το 2002 και μετά, καθιστώντας την, την ενεργειακή 

τεχνολογία με την ταχύτερη ανάπτυξη. Στο τέλος του 2007, σύμφωνα με κάποια 

στοιχεία, η συγκεντρωτική παραγωγή παγκοσμίως ήταν 12400 μεγαβάτ 8 περίπου το 90 

% αυτής της ενεργειακής δυνατότητας, αποτελείτο από διασυνδεδεμένα συστήματα. 

Αυτού του είδους οι κατασκευές μπορεί να τοποθετούνται είτε στο έδαφος9 , είτε πάνω 

σε ταράτσες, τοίχους κτιρίων, γνωστό ως Building Integrated Photovoltaic ή BIPV για 

συντομία 10 

Επίσης, δίνονται πολλά οικονομικά κίνητρα τα οποία είναι ιδιαίτερα προνομιακά για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή, σε πολλές χώρες 

συμπεριλαμβανομένου της Αυστραλίας, της Γερμανίας, του Ισραήλ, της Ιαπωνίας και 

των ΗΠΑ7 

Διακρίνουμε δύο κατηγορίες συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας: Τα 

παθητικά και τα ενεργητικά φωτοβολταϊκά συστήματα. Εδώ επικεντρώνουμε κυρίως στα 

ενεργητικά συστήματα και ειδικότερα, στα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας11 

Για να μετατραπεί η ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στη γη (κατά μέσο όρο >1000 watt 

ανά ώρα στο τμ.) σε ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιούνται τα φωτοβολταϊκά στοιχεία ή 

κυψέλες (PV cells). Η απόδοση για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία του εμπορίου φθάνει 

σήμερα στο 5-15% ανάλογα με τον τύπο τους. Αυτό σημαίνει πως 1000 watt ηλιακής 

ενέργειας μετατρέπονται σε 50-150 watt ηλεκτρικής ανά ώρα για κάθε τμ. 

φωτοβολταϊκών στοιχείων11 

O ήλιος μας παρέχει >1000 Watt ανά ώρα στο τετραγωνικό μέτρο! Η ηλιακή ενέργεια 

που φθάνει σε όλη τη γη σε ΜΙΑ ώρα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη για 

όλο το έτος! 11 
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Σύμφωνα με την Greenpeace (2007)12, η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, 

ήπια και ανανεώσιμη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα 

ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και 

ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο 

στον καταναλωτή και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και 

καταναλισκόμενη ενέργεια. Τον καθιστούν έτσι πιο προσεκτικό στον τρόπο που 

καταναλώνει την ενέργεια και συμβάλλουν μ’ αυτό τον τρόπο στην ορθολογική χρήση 

και εξοικονόμηση της ενέργειας. Δεδομένου ότι η παραγωγή και κατανάλωση του 

ηλιακού ηλεκτρισμού γίνονται τοπικά, αποφεύγονται οι σημαντικές απώλειες της 

μεταφοράς και διανομής του ηλεκτρισμού και κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 

εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 10% σε σχέση με τη συμβατική παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του δικτύου. 

 

Επίσης, τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και 

μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες, δυνατότητα 

αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (στο δίκτυο ή σε συσσωρευτές) και απαιτούν 

ελάχιστη συντήρηση. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι 

αδιαμφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από 

συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις 

μέσες απώλειες του δικτύου). Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ, 

αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα 

απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές 

άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του 

αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κλπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική 

ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον12 

 

Η βαθμιαία αύξηση των μικρών ηλεκτροπαραγωγών μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά 

τη διαρκή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση 
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θα έπρεπε να καλυφθεί με μεγάλες επενδύσεις για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η 

παραγωγή ηλεκτρισμού από μικρούς παραγωγούς μπορεί να περιορίσει επίσης την 

ανάγκη επενδύσεων σε νέες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος μιας 

νέας γραμμής μεταφοράς είναι πολύ υψηλό, αν λάβουμε υπόψη μας πέρα από τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό και θέματα που σχετίζονται με την εξάντληση των φυσικών 

πόρων και τις αλλαγές στις χρήσεις γης 12 

 

 

Εικόνα 9:Τα φωτοβολταϊκά καλύπτουν την μεσημεριανή αιχμή κατανάλωσης 5 

 

 

Εικόνα 10: Η παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού ακολουθεί την εποχική ζήτηση 5 
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Οι διάφοροι μικροί παραγωγοί “πράσινης” ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ιδανική 

λύση για τη μελλοντική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις όπου 

αμφισβητείται η ασφάλεια της παροχής. Η τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν 

δοκιμάζεται από δαπανηρές ενεργειακές απώλειες που αντιμετωπίζει το ηλεκτρικό 

δίκτυο (απώλειες, οι οποίες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 10,6% κατά μέσο όρο). Από την 

άλλη, η μέγιστη παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού συμπίπτει χρονικά με τις ημερήσιες 

αιχμές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες), βοηθώντας έτσι στην εξομάλυνση 

των αιχμών φορτίου, στην αποφυγή black-out και στη μείωση του συνολικού κόστους 

της ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών είναι ιδιαίτερα 

δαπανηρή. Σημειωτέον ότι, κάθε ώρα black-out κοστίζει στην εθνική οικονομία 25-40 

εκατ. Ευρώ12 

 

Εικόνα 11: Χάρτης του Φωτοβολταϊκού δυναμικού του κόσμου 37 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η μέση ηλιακή ακτινοβολία σε watt ανά τετραγωνικό 

μέτρο. Πρόκειται για την ακτινοβολία που εκπέμπεται σε οριζόντιες επιφάνειες, ενώ τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα προσανατολίζονται προς την πλευρά που είναι ο ήλιος με 

αποτέλεσμα να λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη ηλιακή ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι 

μικρές μαύρες κηλίδες δείχνουν τις περιοχές όπου η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ 

μπορεί να παράγει την παγκόσμια ενέργεια χρησιμοποιώντας το 8% της απόδοσης των 

φωτοβολταϊκών. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_land_area.png
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Εικόνα 12: Χάρτης του Φωτοβολταϊκού δυναμικού της Ευρώπης 39 

 

Η δυναμικότητα των φωτοβολταϊκών μετράται σαν η μέγιστη ενέργεια που παράγεται σε 

ιδανικές συνθήκες (Standardized Test Conditions STC) σε "Wp" (Watts peak)13 Η 

πραγματική ενέργεια που παράγεται στην πραγματικότητα είναι άλλες φορές μεγαλύτερη 

και άλλες μικρότερη από αυτήν που αναφέρεται σαν η μέγιστη και αυτό μπορεί να 

οφείλεται στην γεωγραφική περιοχή, την ώρα της ημέρας, τις καιρικές συνθήκες καθώς 

και άλλους παράγοντες 14 

Τα φωτοβολταϊκά είναι περισσότερο γνωστά σαν την μέθοδο για την μετατροπή της 

ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική με την χρήση ηλεκτρικών κυττάρων, που είναι 

τοποθετημένα σε μια φωτοβολταϊκή μονάδα, και που ενώνονται ηλεκτρικά. Η χρήση του 

όρου φωτοβολταϊκός μαρτυρά την αντικειμενική χρήση μιας φωτοδιόδου, στην οποία το 

ρεύμα μέσα στην συσκευή οφείλεται στην ηλιακή ενέργεια. Στην πραγματικότητα, όλες 

οι φωτοβολταϊκές συσκευές είναι κάποιου είδους φωτοδιόδοι 14 

Τα ηλιακά κελιά παράγουν ρεύμα απευθείας από το φως, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία μιας συσκευής, ή για την επαναφόρτιση μιας 

μπαταρίας. Η κυρίαρχη λειτουργία των φωτοβολταϊκών ήταν η παροχή ενέργειας στους 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:EU-Glob_opta_presentation.png
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δορυφόρους που κινούνται σε τροχιά γύρω από τη γη καθώς και για άλλα διαστημικά 

οχήματα. Ωστόσο, σήμερα, η βασική χρήση των φωτοβολταϊκών σχετίζεται με την 

διασυνδεδεμένη παραγωγή ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση ένας μετασχηματιστής 

είναι υποχρεωτικός για την μετατροπή του ρεύματος από DC σε AC. Υπάρχει και μια 

μικρότερη αγορά για μη διασυνδεδεμένη παραγωγή ενέργειας  και χρησιμοποιούνται για 

κατοικίες, τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και απομακρυσμένους αισθητήρες 15 

Τα κύτταρα απαιτούν προστασία από το περιβάλλον και για αυτό τοποθετούνται 

συνήθως πίσω από γυαλί. Όταν απαιτείται ενέργεια μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί 

να δώσει ένα κύτταρο μόνο του, τα κελιά ενώνονται όλα μαζί για τον σχηματισμό ενός 

φωτοβολταϊκού ή ηλιακού πάνελ. Ένα φωτοβολταϊκό πάνελ είναι αρκετό για να παράγει 

ενέργεια για ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, αλλά για ένα σπίτι ή ένα εργοστάσιο θα 

πρέπει να τοποθετηθούν πολλά φωτοβολταϊκά πάνελ. Παρόλο που η τιμή πώλησης ενός 

μεμονωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι αρκετά υψηλή για συναγωνιστεί τον 

παραδοσιακό ηλεκτρισμό, έχουν δοθεί πολλά οικονομικά κίνητρα στην Ιαπωνία και στην 

Γερμανία και μετά στην Ελλάδα, γεγονός που έχει ενισχύσει την ζήτηση τους. 15 

 Για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί περίεργο που έχει δημιουργηθεί μια 

σημαντική αγορά για τις αστικές περιοχές λύσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση και 

την παραγωγή ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια. Αυτά τα συστήματα αναφέρονται 

ως συστήματα επιφυλακής (stand-by systems) σε χώρες ενεργειακά ανεπαρκείς, όπως 

είναι η Ινδία και σε συμπληρωματικά συστήματα (supplementary systems) που 

βρίσκονται στις αναπτυγμένες ενεργειακά χώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτού 

του είδους οι λύσεις, δεν έχουν ούτε οικονομικό ούτε περιβαλλοντικό όφελος, απλά κάθε 

πράσινο διαπιστευτήριο, έρχεται σε αντιστάθμισμα από τα τυπικά συστήματα 

αποθήκευσης τοξικών 10 

Σύμφωνα με την Greenpeace μέχρι το 2030, τα PV συστήματα θα μπορούν να παράγουν 

περίπου 2600 TWh ηλεκτρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι, δεδομένης 

της προσπάθειας για ενεργειακή αποτελεσματικότητα, από την χρήση της ηλιακής 

ενέργειας, θα καλύπτεται το 14% της απαιτούμενης ενέργειας παγκοσμίως12  
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3.3 Πώς υπολογίζεται η απόδοση των Φ/Β πλαισίων  

 

Ο βαθμός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που μετατρέπεται 

σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τα πρώτα φωτοβολταϊκά στοιχεία, 

που σχεδιάστηκαν τον 19ο αιώνα, δεν είχαν παρά 1-2% απόδοση, ενώ το 1954 τα 

εργαστήρια Bell Laboratories δημιούργησαν τα πρώτα Φ/Β στοιχεία πυριτίου με 

απόδοση 6%. Στην πορεία του χρόνου όλο και αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης: η αύξηση 

της απόδοσης, έστω και κατά μια ποσοστιαία μονάδα, θεωρείται επίτευγμα στην 

τεχνολογία των φωτοβολταϊκών2 

 

Στην σημερινή εποχή ο τυπικός βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου 

βρίσκεται στο 13 – 15%, ο οποίος, συγκρινόμενος με την απόδοση άλλου συστήματος 

(συμβατικού, αιολικού, υδροηλεκτρικού κλπ.), παραμένει ακόμη αρκετά χαμηλός. Αυτό 

σημαίνει ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια προκειμένου να 

αποδώσει την επιθυμητή ηλεκτρική ισχύ. Ωστόσο, η απόδοση ενός δεδομένου 

συστήματος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών σε 

ηλιοστάτη. Οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα είναι από 

τις καλύτερες στην Ευρώπη, αφού η συνολική ενέργεια που δέχεται κάθε τετραγωνικό 

μέτρο επιφάνειας στην διάρκεια ενός έτους κυμαίνεται από 1400-1800 kWh.2 
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Εικόνα 13: Ετήσια Παγκόσμια Ηλιοφάνεια 

 

Η απόδοση ενός Φ/Β πλαισίου υπολογίζεται και εκτιμάται στο εργοστάσιο σε τυπικές 

συνθήκες δοκιμής (STC). Για παράδειγμα, ένα Φ/Β πλαίσιο BP Solar 3165 αποδίδει 165 

watt υπό πλήρη ηλιοφάνεια. Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται και για τη διαστασιοποίηση 

των συστημάτων. Μια συστοιχία 20 Φ/Β πλαισίων ΒΡ3165 σε μια κατοικία 

περιλαμβάνει ένα σύστημα 3.300 watt, το οποίο αναφέρεται συνήθως ως σύστημα 3,4 

κιλοβάτ (kW). Οποιοσδήποτε συνδυασμός είναι δυνατός εντός των ορίων των τοπικών 

κανόνων ηλεκτροδότησης. Με παρόμοιο τρόπο συστοιχίες πολλών μεγαβάτ έχουν 

σχεδιαστεί και εγκατασταθεί παγκοσμίως16 

 

3.4 Τι επηρεάζει την απόδοση των Φ/Β συστημάτων  

 

 Οι καιρικές συνθήκες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Europe_irradiation.jpg
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Η ποσότητα του ηλιακού φωτός (ηλιοφάνεια) είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας 

στην εκτίμηση των kW που θα παραχθούν από ένα ηλιακό σύστημα ηλεκτροδότησης σε 

μια δεδομένη τοποθεσία. 16 

 

Οι Φ/Β μονάδες είναι ασφαλώς λιγότερο αποδοτικές σε νεφελώδεις συνθήκες χαμηλής 

ηλιοφάνειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανάλογη με την ποσότητα του 

διαθέσιμου ηλιακού φωτός οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή και ως εκ τούτου παρόλο που 

τα συστήματα μπορούν να παράγουν 50%-70% της θεωρητικά εξαγόμενης ενέργειας 

τους υπό νεφελώδεις συνθήκες, η παραγωγή μειώνεται όσο λιγότερο φως φθάνει στην 

επιφάνεια των Φ/Β πλαισίων. Συνήθως, η ηλεκτρική παραγωγή οποιασδήποτε Φ/Β 

μονάδας μειώνεται από 5 έως 20% της μέγιστης δυνατής παραγωγής της , όταν 

λειτουργεί υπό πολύ νεφελώδεις συνθήκες.  

 

 Η  θερμοκρασία 

Σε αντίθεση με ότι πιστεύουν ενστικτωδώς οι περισσότεροι άνθρωποι, οι Φ/Β μονάδες 

ηλεκτροδότησης στην πραγματικότητα παράγουν περισσότερη ενέργεια σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες, εφόσον όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν ίδιοι. Αυτό συμβαίνει 

επειδή οι ηλιακές κυψέλες είναι ηλεκτρονικές συσκευές και παράγουν ηλεκτρισμό από 

το φως και όχι από τη θερμότητα. Όπως και οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, οι 

Φ/Β κυψέλες λειτουργούν αποδοτικότερα σε ψυχρότερες θερμοκρασίες. Στα εύκρατα 

κλίματα, οι Φ/Β μονάδες θα παράγουν λιγότερη ενέργεια τον χειμώνα από ότι το 

καλοκαίρι, αλλά αυτό οφείλεται στη μικρότερη διάρκεια της ημέρας, τη χαμηλότερη 

γωνία του ηλίου και τη μεγαλύτερη κάλυψη των νεφών, και όχι στις ψυχρότερες 

θερμοκρασίες.  

 

 Τεχνολογία κυψέλης  

Η BP Solar είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει ένα προϊόν υψηλής 

ποιότητας με βάση μονοκρυσταλλικές Φ/Β κυψέλες με αυλακώσεις λέιζερ και 
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στενότερες επαφές, που ονομάζεται Saturn. Κατασκευασμένη αποκλειστικά στις 

εγκαταστάσεις της BP Solar στη Μαδρίτη της Ισπανίας, η κυψέλη Saturn είναι μια από 

τις αποδοτικότερες κυψέλες που διατίθενται εμπορικά. Παρόλο που είναι περισσότερο 

δαπανηρές στην κατασκευή τους, η επιπρόσθετη ενέργεια που παράγουν καθιστά αυτές 

τις κυψέλες πολύ ελκυστικές για περιορισμένες επιφάνειες.  

Σύνδεση Φ/Β κυψελών 

Οι Φ/Β κυψέλες συνδέονται σε σειρά ώστε να αυξάνονται τα επίπεδα τάσης. Συνήθως, 

35 κυψέλες συνδέονται σε σειρά για τη δημιουργία μιας μονάδας φόρτισης μπαταρίας 

12V. Είναι δυνατή η σύνδεση σε σειρά οποιουδήποτε αριθμού κυψελών και οι 

περισσότερες εμπορικές μονάδες που πωλούνται σήμερα ενσωματώνουν 72 κυψέλες.  

 

3.5 Φωτοβολταϊκά πάρκα 

 

 

Εικόνα 14: Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Nellis Air Force Base. Αυτά τα πάνελ εντοπίζουν τον ήλιο από 

την μια πλευρά.15 

Πολλά φωτοβολταϊκά πάρκα ολοκληρώθηκαν στην Ισπανία κατά το 2008: το Parque 

Fotovoltaico Olmedilla de Alarcon (60 MW), το Parque Solar Merida/Don Alvaro 

(30 MW), το Planta solar Fuente Álamo (26 MW), το Planta fotovoltaica de Lucainena de 

las Torres (23.2 MW), το Parque Fotovoltaico Abertura Solar (23.1 MW), το Parque 

Solar Hoya de Los Vincentes (23 MW), το the Solarpark Calveron (21 MW), και το  

Planta Solar La Magascona (20 MW)17  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nellis_AFB_Solar_panels.jpg
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Το 14 MW Nellis Solar Power Plant  είναι το μεγαλύτερο ηλιακό φωτοβολταϊκό 

σύστημα στην Νότια Αμερική και βρίσκεται κοντά στο Las Vegas.  Το Nellis solar 

energy system θα παράγει πάνω από 25 χιλιάδες kilowatt-hours of κάθε χρόνο και θα 

προμηθεύει με το 25%  της συνολικής ενέργειας 18 

Τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στον κόσμο 

Όνομα Χώρα   

DC Peak 

Power 

(MW)   

GW·h 

/year   

Παράγοντας 

δυναμικού  
Περιγραφή   

Parque 

Fotovoltaico 

Olmedilla de 

Alarcon 

Ισπανία 60 85  
Ολοκληρώθηκε τον 

Σεπτέμβριο 2008 

Parque Solar 

Merida/Don 

Alvaro 

Ισπανία 30   
Ολοκληρώθηκε τον 

Σεπτέμβριο 2008 

Planta solar 

Fuente Álamo 
Ισπανία 26 44 0.19  

Planta 

fotovoltaica de 

Lucainena de 

las Torres 

Ισπανία 23.2   
Ολοκληρώθηκε τον 

Αύγουστο 2008 

Parque 

Fotovoltaico 

Abertura Solar 

Ισπανία 23.1 47 0.23  

Parque Solar 

Hoya de Los 

Ισπανία 23 41 0.20  

http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics
http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics
http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics
http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics
http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics


                                                                                                                             
~ 43 ~ 

Vincentes 

Solarpark 

Calveron 
Ισπανία 21.2 40 0.22  

Huerta Solar 

Almaraz 
Ισπανία 20   

Ολοκληρώθηκε τον 

Σεπτέμβριο 2008 

Planta solar 

fotovoltaico 

Calasparra 

Ισπανία 20    

Planta Solar La 

Magascona 
Ισπανία 20 42 0.24  

Beneixama 

photovoltaic 

power plant [49] 

Ισπανία 20 30 0.17 

Tenesol, Aleo και  

Solon ηλιακές 

μονάδες με  Q-Cells 

SinAn 

photovoltaic 

power plant 

Νότια 

Κορέα 
19.6 27 0.16 

Το μεγαλύτερο 

φωτοβολταϊκό πάρκο 

στην. Αποτελείται 

από 108,864 μονάδες  

Conergy STM 180F  

Planta de 

energía solar 

Mahora 

Ισπανία 15   
Completed September 

2008 

Nellis Solar 

Power Plant 
ΗΠΑ 14 30 0.24 70,000 ηλιακά πάνελ 

Planta Solar de 

Salamanca 
Ισπανία 13.8 n.a.  

70,000 Kyocera 

πάνελ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics#cite_note-48#cite_note-48
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Parque Solar 

Guadarranque 
Ισπανία 13.6 20 0.17  

Lobosillo Solar 

Park 
Ισπανία 12.7 n.a.   

Parque Solar 

Fotovoltaico 

Villafranca 

Ισπανία 12    

Erlasee Solar 

Park 
Γερμανία 12 14 0.13  

Serpa solar 

power plant[50] 
Πορτογαλία 11 20 0.21 52,000 ηλιακά πάνελ 

Pocking Solar 

Park 
Γερμανία 10 11.5 0.13 57,912 ηλιακά πάνελ 

 

Πίνακας 2 : Τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στον κόσμο 17 

 

To Topaz Solar Farm πρόκειται να παράγει ενέργεια πάνω από 550 MW και το οποίο θα 

κατασκευαστεί στην Βορειότερη πλευρά της κοιλάδας της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ και με 

κόστος πάνω από $1 billion 19 Θα κατασκευαστεί σε μια έκταση 25 km2  και στο 

πρότζεκτ θα χρησιμοποιηθούν πάνελ που θα κατασκευαστούν και σχεδιαστούν από την 

OptiSolar 20 Το εργοστάσιο θα παράγει κάθε χρόνο 1,100 gigawatts-hours (GW·h) 

ανανεώσιμης ενέργειας κάθε χρόνο. Το έργο θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 2010 και 

μέχρι το 2013 θα δοθεί ολόκληρο σε λειτουργία.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics#cite_note-49#cite_note-49
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3.6 Χρήση Φωτοβολταϊκών 

 

Είναι γεγονός ότι με την χρήση της ηλιακής ενέργειας θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε 

από την δαπάνη της ΔΕΗ. Παρόλα αυτά δεν κρίνεται απαραίτητο, αλλά ούτε και σκόπιμο 

τις περισσότερες φορές. Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιήσει κανείς τα 

φωτοβολταϊκά.   Σε συνεργασία με το δίκτυο της ΔΕΗ ή ανεξάρτητα από αυτό.5 

 

 

 

Εικόνα 15: Διασυνδεδεμένο σύστημα 5 

 

1. Ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

συνδυασμό με το δίκτυο της ΔΕΗ (διασυνδεδεμένο σύστημα). Στην περίπτωση αυτή, 

πουλάει κανείς το ηλιακό ρεύμα στη ΔΕΗ έναντι μιας ορισμένης από το νόμο τιμής και 

συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ όπως και σήμερα. Έχει δηλαδή ένα διπλό 

μετρητή για την καταμέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας. 

 

2. Εναλλακτικά, μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί ένα αυτόνομο 

σύστημα που να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου ή μιας 

επαγγελματικής χρήσης. Για τη συνεχή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η εγκατάσταση 
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θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια μονάδα αποθήκευσης (μπαταρίες) και διαχείρισης της 

ενέργειας. 

 

 

Εικόνα 16: Αυτόνομο σύστημα 5 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούνται για παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας εφεδρείας (δηλαδή ως συστήματα αδιάλειπτης παροχής – UPS). Στην 

περίπτωση αυτή, το σύστημα είναι μεν διασυνδεδεμένο με τη ΔΕΗ, αλλά διαθέτει και 

μπαταρίες (συν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά) για να αναλαμβάνει την κάλυψη των 

αναγκών σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος και για όσο διαρκεί αυτή. 5 

 

Ότι σύστημα και να επιλέξουμε, θα συνοδεύεται από κάποιο σύστημα αποθήκευσης της 

ενέργειας. Στην περίπτωση των διασυνδεδεμένων συστημάτων, το “σύστημα 

αποθήκευσης” είναι το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ τα αυτόνομα συστήματα συνοδεύονται από 

μπαταρίες 5 

 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο είναι εξαιρετικά προβλέψιμη. Αυτό που 

ενδιαφέρει, είναι πόσες κιλοβατώρες θα μας δώσει το σύστημά μας σε ετήσια βάση. Σε 
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γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο 

ετησίως περί τις 1.300 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (KWh/έτος/KW) 5 

 

Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της χώρας ένα φωτοβολταϊκό 

παράγει περισσότερο ηλιακό ηλεκτρισμό απ’ ότι στις βόρειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

πως ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Αθήνα αποδίδει 1.250-1.450 KWh/έτος/KW, στη 

Θεσσαλονίκη 1.150-1.275 KWh/έτος/KW και στην Κρήτη ή στη Ρόδο 1.400-1.500 

KWh/έτος/KW 5 

 

 

 

Εικόνα 17: Παραγωγή Ηλιακού Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα 5 
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3.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

3.7.1 Σε κτίρια 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 18 

Εικόνα 18: Φωτοβολταϊκά πάνω σε σκεπή σπιτιού. 15 

 

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ που τοποθετούνται στις στέγες των σπιτιών αυξάνονται όλο και 

περισσότερο και βοηθάνε στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην βιομηχανία παραγωγής των φωτοβολταϊκών 

πάνελ.  Τυπικά, μια συστοιχία ενσωματώνεται στην σκεπή ή στους τοίχους ενός σπιτιού. 

Στην περίπτωση της σκεπής, τότε είτε τοποθετούνται τούβλα με ενσωματωμένα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία ή τοποθετούνται αργότερα. Μια άλλη εναλλακτική είναι και η 

συστοιχία να τοποθετηθεί εκτός του οικήματος και να συνδεθεί με το σπίτι με καλώδια 

για την παροχή ρεύματος21 

Σε περίπτωση που το κτίριο είναι σε σημαντική απόσταση από μια δημόσια παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος, ή ηλεκτρικού δικτύου (πχ απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές), τα 

φωτοβολταϊκά ίσως αποτελούν την προτιμότερη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών ίσως με τον συνδυασμό και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως του 

πετρελαίου, των ανεμογεννητριών και κάποιου υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Σε αυτές 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_panels_on_house_roof.jpg
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τις περιπτώσεις, οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση που το κτίριο βρίσκεται κοντά στο δίκτυο η 

τροφοδοσία του δικτύου από τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι πιο πρακτική και κυριαρχεί 

ανάμεσα στις χρήσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων.21 

 

3.7.2 Στις μεταφορές 

 

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ παραδοσιακά έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της 

ενέργειας στο διάστημα. Από την άλλη χρησιμοποιούνται σπάνια για την παροχή 

ενέργειας στα μέσα μεταφοράς, αλλά χρησιμοποιούνται επικουρικά με την παροχή 

επιπλέον ενέργειας σε βάρκες και αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν 

την δυνατότητα χρήσης των φωτοβολταϊκών για την παραγωγή υδρογόνου, που αποτελεί 

μια από τις σημαντικότερες εναλλακτικές μορφές ενέργειας για τα αυτοκίνητα22 

3.7.3 Σε μεμονωμένες συσκευές 
 

                                                      

Εικόνα 19 : Ηλιακό παρκόμετρο. 15                          Εικόνα 20: Φωτοβολταϊκό δέντρο στην Αυστρία 15 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TicketParkingMeter.jpg
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Μέχρι πριν μια δεκαετία τα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούνταν για την παροχή ενέργειας 

σε αριθμομηχανές και άλλες καινοτόμες συσκευές. Στις μέρες μας βρίσκουν εφαρμογή 

σε περιοχές που το κόστος της σύνδεσης με μια ηλεκτρική πηγή θεωρείται 

απαγορευμένο. Τέτοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν παρκόμετρα, τηλέφωνα έκτακτης 

ανάγκης και προσωρινά σήματα ρύθμισης κυκλοφορίας 23 

 

3.7.4 Εξηλεκτρισμός της υπαίθρου 

 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα χωριά είναι περισσότερο από 5 χιλιόμετρα μακριά 

από κάποιο δίκτυο ηλεκτρισμού, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά, όπως 

είναι για παράδειγμα η Ινδία και η Κούβα.24 

 

3.10 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα φωτοβολταϊκών 

συστημάτων 

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

 

 Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

 Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και δεν 

στοιχίζει απολύτως τίποτα 

 Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους 

καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να 

απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής 

 Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη 

 Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης 
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 Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής: οι κατασκευαστές εγγυώνται τα «κρύσταλλα» για 

20-30 χρόνια λειτουργίας 

 Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται 

στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών 

 Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι 

π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου, 

 Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο 

ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν 

συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και 

συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, ένα 

μεγάλο πλεονέκτημα του Φ/Β συστήματος είναι ότι μπορεί να διασυνδεθεί με το 

δίκτυο ηλεκτροδότησης (διασυνδεδεμένο σύστημα), καταργώντας με τον τρόπο 

αυτό την ανάγκη για εφεδρεία και δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στον χρήστη 

να πωλήσει τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια στον διαχειριστή του ηλεκτρικού 

δικτύου, όπως ήδη γίνεται στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας 15 

 

Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά συστήματα το 

κόστος τους, το οποίο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις παραμένει ακόμη αρκετά υψηλό. 

Μια γενική ενδεικτική τιμή είναι 6000 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW) 

ηλεκτρικής ισχύος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τυπική οικιακή κατανάλωση απαιτεί από 

1,5 έως 3,5 κιλοβάτ, το κόστος της εγκατάστασης δεν είναι αμελητέο. Το ποσό αυτό, 

ωστόσο, μπορεί να αποσβεστεί σε περίπου 5-6 χρόνια και το Φ/Β σύστημα θα συνεχίσει 

να παράγει δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον άλλα 25χρόνια. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα 

είναι πολλά, και το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να στρέφεται όλο και πιο πολύ στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα φωτοβολταϊκά ειδικότερα, για την κάλυψη ή την 

συμπλήρωση των ενεργειακών του αναγκών15 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

4.1 Τεχνολογία- Ονοματολογία  

 

Σύμφωνα με την Greenpeace12, δίνονται οι παρακάτω ορισμοί: 

 

4.1.1 Φωτοβολταϊκό στοιχείο:  

 

Η ηλεκτρονική διάταξη που παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν δέχεται ακτινοβολία. 

Λέγεται ακόμα Φ/Β κύτταρο ή Φ/Β κυψέλη (PV cell). 

 

Εικόνα 21 : Φωτοβολταϊκά Στοιχεία 

 

4.1.2 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο:  

 

Ένα σύνολο Φ/Β στοιχείων που είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα. Αποτελεί τη βασική 

δομική μονάδα της Φ/Β γεννήτριας (PV module). 

 

4.1.3 Φωτοβολταϊκό πάνελ:  

 

Ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια, που έχουν προκατασκευαστεί και συναρμολογηθεί σε 

ενιαία κατασκευή, έτοιμη για να εγκατασταθεί σε Φ/Β εγκατάσταση (PV panel). 
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4.1.4 Φωτοβολταϊκή συστοιχία:  

 

Μια ομάδα από Φ/Β πλαίσια ή πανέλα με ηλεκτρική αλληλοσύνδεση, τοποθετημένα 

συνήθως σε κοινή κατασκευή στήριξης (PV array). 

 

 

Εικόνα 22 : Φωτοβολταϊκή Συστοιχία 

4.1.5 Φωτοβολταϊκή γεννήτρια:  

 

Το τμήμα μιας Φ/Β εγκατάστασης που περιέχει Φ/Β στοιχεία και παράγει συνεχές ρεύμα 

(PV generator) 12Τα Φ/Β πλαίσια από (συνήθως 30 έως 36) ερμητικά σφραγισμένα Φ/Β 

στοιχεία μέσα σε ειδική διαφανή πλαστική ύλη, των οποίων η μπροστινή όψη 

προστατεύεται από ανθεκτικό γυαλί. Η κατασκευή αυτή που δεν ξεπερνά σε πάχος τα 4 

με 5 χιλιοστά, τοποθετείται συνήθως σε πλαίσιο αλουμινίου. Τα στοιχεία εσωτερικά είναι 

συνδεδεμένα σε σειρά ή παράλληλα ανάλογα με την εφαρμογή. 

 

4.1.6 Κατασκευή στήριξης:  

 

Τα Φ/Β πλαίσια προκειμένου να τοποθετηθούν / προσαρμοστούν στο σημείο 

εγκατάστασής τους εφοδιάζονται με ειδικές κατασκευές. Οι κατασκευές αυτές στήριξης 

πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αντοχή στα φορτία που προέρχονται 

από το βάρος των πλαισίων και τους τοπικούς ανέμους, να μην προκαλούν σκιασμό στα 
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πλαίσια, να επιτρέπουν την προσέγγιση στα πλαίσια, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζουν 

την ασφάλειά τους12 

 

4.1.7 Συστήματα μετατροπής ισχύος (inverters):  

 

Τα Φ/Β πλαίσια παράγουν συνεχές ρεύμα ενώ τα φορτία καταναλώνουν εναλλασσόμενο 

ρεύμα. Για την μετατροπή της ισχύος στα Φ/Β συστήματα χρησιμοποιούνται 

αντιστροφείς (inverters) συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (DC/AC). Σκοπός των 

συστημάτων μετατροπής ισχύος είναι η κατάλληλη ρύθμιση των χαρακτηριστικών του 

παραγόμενου ρεύματος, ώστε να καταστεί δυνατή η τροφοδοσία των διάφορων 

καταναλώσεων. Τα σημαντικότερα κριτήρια, σύμφωνα με την Hellas Solar Power 25, για 

την επιλογή του αντιστροφέα είναι: 

 

 Αξιοπιστία 

  ενεργειακή απόδοση 

 οι αρμονικές παραμορφώσεις 

 το κόστος 

 η συμβατότητα με τις τεχνικές απαιτήσεις της ΔΕΗ 

 

Σε ένα τυπικό Φ/Β σύστημα ο αντιστροφέας (ή αντιστροφείς) τοποθετείται σε απόσταση 

από τα Φ/Β πλαίσια σε στεγασμένο χώρο. Στις περιπτώσεις αυτές οι καλωδιώσεις είναι 

συνεχούς ρεύματος.  

 

4.1.8 Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου προστασίας και λοιπά στοιχεία: 

 

Το Φ/Β σύστημα συμπληρώνουν οι ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου, η γείωση, οι 

καλωδιώσεις (συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος) και σχετικό ηλεκτρολογικό 

υλικό, οι διατάξεις ασφαλείας, ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας και σύστημα 

παρακολούθησης της λειτουργίας του φ/Β συστήματος.  
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Η ΔΕΗ απαιτεί την ύπαρξη προστασίας απόζευξης του σταθμού μέσω διατάξεων του 

αντιστροφέα, ώστε ο σταθμός να αποσυνδέεται τόσο σε περίπτωση έλλειψης τάσης από 

το δίκτυο της ΔΕΗ, (προς αποφυγή του φαινομένου της νησιοδότησης) όσο και στην 

περίπτωση που η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν των ακολούθων ορίων: 

 

 Τάση: από +15% έως -20% επί της ονομαστικής (230V)  

 Συχνότητα: +-0,5Hz της ονομαστικής (50Hz) 

 

Σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός 

(αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις: 

 

 Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5sec 

  Επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από 3min 

 

Εάν κατά την λειτουργία του Φ/Β σταθμού διαπιστωθούν προβλήματα αρμονικών, 

έγχυσης συνεχούς τάσεως στο δίκτυο κλπ, θα πρέπει ο παραγωγός να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα που θα του υποδείξει η ΔΕΗ 26 

 

4.2 Το Φωτοβολταϊκό κύτταρο 
 

Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα είναι φτιαγμένα από ειδικά υλικά, όπως το πυρίτιο (το πιο 

συνηθισμένο προς το παρόν) που λέγονται ημιαγωγοί. Όταν το φως πέσει στο κύτταρο, 

ένα μέρος του απορροφάται από τον ημιαγωγό 29. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια του 

φωτός μεταφέρεται στον ημιαγωγό. Η ενέργεια αυτή ελευθερώνει ηλεκτρόνια τα οποία 

κινούνται ελεύθερα μέσα στον ημιαγωγό. Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έχουν επίσης ένα ή 

περισσότερα ηλεκτρικά πεδία που υποχρεώνουν τα ελευθερωμένα ηλεκτρόνια να 

κινούνται προς μία κατεύθυνση. Η κίνηση των ηλεκτρονίων είναι το ηλεκτρικό ρεύμα 

και με την τοποθέτηση μεταλλικών επαφών πάνω και κάτω από το κύτταρο το βγάζουμε 

για εξωτερική χρήση. Αυτό το ρεύμα μαζί με την τάση του φωτοβολταϊκού κυττάρου 
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(που είναι αποτέλεσμα των ηλεκτρικών πεδίων του κυττάρου) καθορίζει την ισχύ του 

ηλεκτρικού ρεύματος που παράγει το κύτταρο. Αυτή είναι η βασική διαδικασία, αλλά ας 

δούμε ένα παράδειγμα ενός φωτοβολταϊκού κυττάρου. Το κύτταρο του κρυσταλλικού 

πυριτίου. Το πυρίτιο έχει κάποιες ιδιαίτερες χημικές ιδιότητες στην κρυσταλλική του 

μορφή. Ένα άτομο πυριτίου έχει 14 ηλεκτρόνια κατανεμημένα σε τρεις διαφορετικές 

στοιβάδες. Οι πρώτες δύο, αυτές που είναι πιο κοντά στο κέντρο, είναι συμπληρωμένες 

(2 και 8). Η εξωτερική όμως έχει μόνο 4 ενώ θα έπρεπε να έχει 8. Γι αυτό μοιράζεται 

ηλεκτρόνια με τα γειτονικά του άτομα . Είναι σαν κάθε άτομο να κρατάει το χέρι του 

γείτονά του, μόνο που το κάθε άτομο έχει 4 χέρια. Έτσι τα άτομα συνδέονται μεταξύ 

τους και σχηματίζουν την κρυσταλλική μορφή του πυριτίου που είναι πολύ σημαντική 

για τα φωτοβολταϊκά.  

Αυτό είναι το καθαρό κρυσταλλικό πυρίτιο. Το καθαρό κρυσταλλικό πυρίτιο είναι κακός 

αγωγός του ηλεκτρισμού αφού κανένα ηλεκτρόνιό του δεν είναι ελεύθερο να μετακινηθεί 

όπως τα ηλεκτρόνια στους καλούς αγωγούς σαν το χαλκό29. Αντίθετα τα ηλεκτρόνιά του 

είναι κλειδωμένα στην κρυσταλλική δομή του. Το Πυρίτιο σε ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο 

τροποποιείται ελαφρά έτσι ώστε να μπορέσει να δουλέψει σαν φωτοβολταϊκό κύτταρο. 

Το φωτοβολταϊκό κύτταρο έχει και άλλα άτομα αναμεμειγμένα με άτομα πυριτίου που 

εισάγονται σκόπιμα. Σκεφθείτε το κρυσταλλικό πυρίτιο με άτομα φωσφόρου εδώ και 

εκεί, πιθανόν ένα σε κάθε εκατομμύριο άτομα πυριτίου. Ο Φώσφορος έχει 5 ηλεκτρόνια 

στην εξωτερική του στοιβάδα και όχι 4 όπως το πυρίτιο. Πάλι συνδέεται με τα γειτονικά 

του άτομα πυριτίου αλλά ο φώσφορος έχει ένα ηλεκτρόνιο που δεν συνδέεται με κάποιο 

άλλο. Δεν σχηματίζει δεσμό, αλλά υπάρχει ένα θετικό πρωτόνιο στον πυρήνα του 

φωσφόρου που το συγκρατεί. 

Όταν διοχετεύουμε ενέργεια στο καθαρό πυρίτιο, για παράδειγμα με τη μορφή 

θερμότητας, μερικά ηλεκτρόνια σπάζουν τους δεσμούς τους και φεύγουν από τα άτομά 

τους. Τότε δημιουργείται μια κενή θέση στο άτομο. Αυτά τα ηλεκτρόνια περιφέρονται 

τυχαία μέσα στο κρυσταλλικό πυρίτιο ψάχνοντας να μπουν σε μια άλλη θέση. Έτσι 

μεταφέρουν την ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα). Είναι όμως τόσο λίγα που δεν είναι πολύ 

χρήσιμα. Το πυρίτιο όμως με άτομα φωσφόρου είναι κάτι διαφορετικό. Χρειάζεται 

λιγότερη ενέργεια για να ελευθερωθεί το επιπλέον ηλεκτρόνιο του φωσφόρου αφού αυτό 
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δεν σχηματίζει δεσμό με άλλο - τα γειτονικά ηλεκτρόνια δεν το συγκρατούν. Σαν 

αποτέλεσμα τα περισσότερα από αυτά τα ηλεκτρόνια ελευθερώνονται και γίνονται 

φορείς ηλεκτρικού ρεύματος που είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς του κρυσταλλικού 

πυριτίου. Η διαδικασία μίξης ατόμων κρυσταλλικού πυριτίου με άτομα φωσφόρου 

δημιουργεί πυρίτιο πού ονομάζεται πυρίτιο τύπου Ν (Negative, Αρνητικό) εξαιτίας της 

υπεροχής του αριθμού των ηλεκτρονίων και είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού 

ρεύματος29. 

Στην πραγματικότητα μόνο ένα μέρος του φωτοβολταϊκού κυττάρου είναι πυρίτιο τύπου 

Ν. Το άλλο μέρος είναι ανάμειξη κρυσταλλικού πυριτίου με Βόριο το οποίο έχει μόνο 3 

ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα αντί για 4, και μετατρέπεται σε πυρίτιο τύπου 

P. Αντί να έχει ελεύθερα ηλεκτρόνια το πυρίτιο τύπου P (Positive, θετικό) έχει ελεύθερες 

θέσεις. Οι θέσεις αυτές είναι ουσιαστικά απουσία ηλεκτρονίων, και έτσι μεταφέρουν 

αντίθετο φορτίο (θετικό) και περιφέρονται όπως και τα ηλεκτρόνια.  

Το ενδιαφέρον μέρος αρχίζει όταν τοποθετούμε μαζί πυρίτιο τύπου Ν και Ρ. Το 

φωτοβολταϊκό κύτταρο έχει τουλάχιστον ένα ηλεκτρικό πεδίο. Χωρίς ηλεκτρικό πεδίο το 

κύτταρο δεν θα δούλευε. Αυτό το πεδίο σχηματίζεται όταν πυρίτιο τύπου Ν και Ρ 

έρχονται σε επαφή. Ξαφνικά τα ηλεκτρόνια του πυριτίου τύπου Ν που ψάχνουν για 

ελεύθερες θέσεις βλέπουν τις κενές θέσεις στο πυρίτιο τύπου Ρ και τρέχουν να τις 

καλύψουν29.  

Στην αρχή το πυρίτιο ήταν ηλεκτρικά ουδέτερο. Τα επιπλέον ηλεκτρόνια ισορροπούσαν 

με τα επιπλέον πρωτόνια του φωσφόρου. Οι κενές θέσεις ισορροπούσαν με την έλλειψη 

πρωτονίων του βορίου. Όταν οι κενές θέσεις και τα ηλεκτρόνια αναμειγνύονται στην 

ένωση πυριτίου Ρ και Ν η ισορροπία ανατρέπεται. Όμως όλα τα ηλεκτρόνια 

συμπληρώνουν τις κενές θέσεις; Όχι. Αν συνέβαινε αυτό τα φωτοβολταϊκά κύτταρα δεν 

θα ήταν πολύ χρήσιμα. Στην ένωση αναμειγνύονται και σχηματίζουν φράγμα κάνοντας 

όλο και πιο δύσκολο στα ηλεκτρόνια του πυριτίου τύπου Ν να περάσουν στο πυρίτιο Ρ. 

Τελικά επιτυγχάνεται η ισορροπία και έχουμε ηλεκτρικό πεδίο που χωρίζει τις δύο 

πλευρές 29. 
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Το ηλεκτρικό πεδίο λειτουργεί σαν ηλεκτρόδιο, επιτρέποντας (ακόμη και σπρώχνοντας) 

τα ηλεκτρόνια να περάσουν από το πυρίτιο Ρ στο Ν αλλά όχι αντίστροφα. Όπως σε ένα 

λόφο - τα ηλεκτρόνια μπορούν να κατεβούν το λόφο (στην πλευρά Ν) αλλά δεν μπορούν 

να ανέβουν (στην πλευρά Ρ). Έτσι έχουμε ηλεκτρικό πεδίο που λειτουργεί σαν 

ηλεκτρόδιο στο οποίο τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν σε μια μόνο κατεύθυνση. Ας 

δούμε τι συμβαίνει όταν το φως πέφτει σε ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο 29. 

Όταν το φως, με μορφή φωτονίων, πέφτει σε ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο η ενέργειά του 

ελευθερώνει ηλεκτρόνια και θέσεις. Κάθε φωτόνιο με αρκετή ενέργεια φυσιολογικά θα 

ελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο και θα δημιουργήσει μια κενή θέση. Αν αυτό συμβεί κοντά 

στο ηλεκτρικό πεδίο ή αν ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο και μια ελεύθερη θέση βρεθούν 

κοντά το πεδίο θα στείλει το ηλεκτρόνιο στο πυρίτιο Ν και την κενή θέση στο πυρίτιο Ρ. 

Αυτό προκαλεί μεγαλύτερη ανισορροπία στην ηλεκτρική ουδετερότητα και αν 

χρησιμοποιήσουμε μια εξωτερική οδό τα ηλεκτρόνια θα περάσουν μέσα από αυτή για να 

πάνε στην αρχική τους θέση που το ηλεκτρικό πεδίο απομάκρυνε. Η ροή αυτή των 

ηλεκτρονίων δημιουργεί το ρεύμα, και το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργεί την τάση του 

ρεύματος. Με ρεύμα και τάση έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα που είναι παράγωγο αυτών των 

δύο 29 

 

Εικόνα 23: Δημιουργία Ηλεκτρικού Ρεύματος από την Ηλιακή Ενέργεια 
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Εικόνα 24: Φωτοβολταϊκό κύτταρο 

Το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας που μπορεί να απορροφήσει ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο 

είναι το 25% της ενέργειας που δέχεται αλλά το πιο συνηθισμένο ποσοστό είναι λιγότερο 

από 15%. Γιατί όμως τόσο λίγο; Το ορατό φως είναι μόνο ένα μέρος του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν είναι 

μονοχρωματική. Αποτελείται από διαφορετικά μήκη κυμάτων, άρα και από διαφορετικά 

επίπεδα ενέργειας 29.  

Εφόσον το φως που πέφτει στο κύτταρο μεταφέρει διαφορετικά επίπεδα ενέργειας 

κάποια από αυτά δεν θα έχουν αρκετή ενέργεια για να μπορέσουν να ελευθερώσουν 

ηλεκτρόνια. Απλά θα περάσουν μέσα από το κύτταρο σαν να ήταν αυτό διαφανές. Μόνο 

ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας, το οποίο εξαρτάται από το υλικό που είναι 

κατασκευασμένο το κύτταρο, απαιτείται για να ελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο. Μερικά 

φωτόνια έχουν περισσότερη ενέργεια από ότι χρειάζεται για την απόσπαση ενός 

ηλεκτρονίου. Η επιπλέον ενέργεια χάνεται εκτός και αν η ενέργεια του φωτονίου είναι 

διπλάσια από την απαιτούμενη και ελευθερώσει δύο ηλεκτρόνια 29. 

Γιατί όμως να μη χρησιμοποιήσουμε ένα υλικό που να απαιτεί λιγότερη ενέργεια για την 

απελευθέρωση των ηλεκτρονίων; Δυστυχώς αυτό θα εξασθενούσε το ηλεκτρικό πεδίο 

και ότι θα κερδίζαμε σε ενέργεια θα το χάναμε σε τάση.  

 

 

4.3 Συστήματα Στήριξης Φ/Β Στοιχείων 
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Υπάρχουν διάφορα Συστήματα Στήριξης Φ/Β στοιχείων σημαντικότερα από τα οποία 

είναι τα εξής27: 

4.3.1 SunTop 

 

Ο σκελετός SunTop II δημιουργήθηκε σαν γενικό σύστημα για την τοποθέτηση σε 

επικλινείς στέγες. Βασίζεται στη χρήση πατενταρισμένων βασικών αλουμινένιων ραγών 

της Conergy και επιτρέπει μια ιδιαίτερα εύκολη τοποθέτηση. Συμπεριλαμβάνονται 

άγκιστρα στέγης, ράγες, στηρίγματα στοιχείων και βίδες. Υλικό: Αλουμίνιο και 

ανοξείδωτος χάλυβας. 10 χρόνια εγγύηση.  

 

 

Εικόνα 25 : Sun Top 27 

4.3.2 Famulus 

Αυτό ο σκελετός δημιουργήθηκε ειδικά για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων είτε σε επίπεδες στέγες, είτε σε ελεύθερες εκτάσεις. Υλικό: Αλουμίνιο 

και ανοξείδωτος χάλυβας. 10 χρόνια εγγύηση  

 

Εικόνα 26: Famulus 27 
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4.3.3 Solar Simplex 

Αυτό το σύστημα κατασκευάστηκε για την απλή, ευέλικτη και επαγγελματική 

τοποθέτηση σε επίπεδες στέγες. Το Solar Simplex αποτελείται από μια συνθετική 

λεκάνη, δύο αλουμινένιες ράγες καθώς και όλες τις απαραίτητες βίδες. Με βάρος 

περίπου 4 κιλών το στοιβαζόμενο Solar Simplex μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε κάθε 

στέγη.  

 

Εικόνα 27 : Solar Simplex 27 

4.3.4 ETATRACK  400  active 

 

Το ETATRACK 400 active είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο μονοαξονικό σύστημα 

τοποθέτησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων επιφάνειας 4m2 ή 500Wp. Το σύστημα 

λειτουργεί χωρίς συντήρηση και είναι σχεδιασμένο ώστε να αντέχει ταχύτητες ανέμου 

άνω των 120km/h. Επίσης, φέρει 2 χρόνια εγγύηση κατασκευής όσον αφορά την 

ποιότητα του υλικού του και την λειτουργία του. Το μονοαξονικό αυτό σύστημα αυξάνει 

την απόδοση της ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου, όλο το χρόνο κατά 40%, και 

κατά 50% όπως εκτιμάται για την Ελλάδα την περίοδο του καλοκαιριού!  

 

Εικόνα 28: Etatrack 400 active 27 
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4.3.5 ETATRACK  1000  active 

 

Το ETATRACK 1000 active είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο μονοαξονικό σύστημα 

τοποθέτησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων επιφάνειας 10m2 ή 1600Wp. Το σύστημα 

λειτουργεί χωρίς συντήρηση και είναι σχεδιασμένο ώστε να αντέχει ταχύτητες ανέμου 

άνω των 150km/h. Επίσης, φέρει 2 χρόνια εγγύηση κατασκευής όσον αφορά την 

ποιότητα του υλικού του και την λειτουργία του. Το μονοαξονικό αυτό σύστημα αυξάνει 

την απόδοση της ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου, όλο το χρόνο κατά 40%, και 

κατά 50% όπως εκτιμάται για την Ελλάδα την περίοδο του καλοκαιριού! 

 

 

Εικόνα 29 : Etatrack 1000 active 27 

 

4.3.6 ETATRACK  1500  active 

 

Το ETATRACK 1500 active είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο μονοαξονικό σύστημα 

τοποθέτησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων επιφάνειας 15m2 ή 2400Wp. Το σύστημα 

λειτουργεί χωρίς συντήρηση και είναι σχεδιασμένο ώστε να αντέχει ταχύτητες ανέμου 

άνω των 150km/h. Επίσης, φέρει 2 χρόνια εγγύηση κατασκευής όσον αφορά την 

ποιότητα του υλικού του και την λειτουργία του. Το μονοαξονικό αυτό σύστημα αυξάνει 

την απόδοση της ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου, όλο το χρόνο κατά 40%, και 

κατά 50% όπως εκτιμάται για την Ελλάδα την περίοδο του καλοκαιριού! 
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Εικόνα 30 : Etatrack 1500 active 27 

4.4.1 Προϋποθέσεις κτηρίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

- Να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκίαστος χώρος 

-     Νότιος προσανατολισμός - Σωστή κλίση ( γεωγραφικό πλάτος του τόπου ± 10ο ) 

- Κατάλληλος χώρος για ηλεκτρονικά συστήματα και μπαταρίες29 

 

4.4.2 Παραδείγματα ενδεικτικών εφαρμογών. 

Ηλιακό σχολείο Γούδουρα Κρήτης, φωτοβολταϊκά του ΚΠΕ Καστοριάς ( πιλοτική 

εγκατάσταση ενσωμάτωσης στη στέγη του ΚΠΕ), εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών του 

"Αρκτούρου" στον Αετό Φλώρινας29 

 

4.5 Πώς κατασκευάζονται οι Φ/Β κυψέλες 

 

Οι σημαντικότεροι τρόποι κατασκευής των Φ/Β κυψέλων είναι οι εξής 16: 

 Χύτευση (casting) 

Το πιο σημαντικό υλικό για την κατασκευή Φ/Β κυψελών είναι το πυρίτιο, το οποίο 

περιέχεται στο χαλαζία και στην κοινή άμμο. Υπάρχουν όμως και άλλες τεχνολογίες για 

παραγωγή Φ/Β κυψελών όπως το άμορφο πυρίτιο, το Τελουριούχο κάδμιο (CdTe), 

επίσης το Copper Indium Diselenide , το Gallium Arsenide , το Indium Phosphide και οι 
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οργανικές κυψέλες. Εντούτοις, επί του παρόντος η BP Solar χρησιμοποιεί κρυσταλλικές 

Φ/Β κυψέλες μόνο με βάση το πυρίτιο. 

Η άμμος (διοξείδιο του πυριτίου) συλλέγεται σε μια υψικάμινο και κατόπιν καθαρίζεται 

εκ νέου για τη λήψη πυριτίου υψηλής καθαρότητας, το οποίο αντιστοιχεί στο πυρίτιο της 

ποιότητας που χρησιμοποιείται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτό το πυρίτιο 

χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των πλακιδίων πυριτίου για Φ/Β.  

 

Το πυρίτιο τήκεται σε μια κάμινο για τη δημιουργία είτε μονοκρυσταλλικού είτε 

πολυκρυσταλλικού πυριτίου, ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία που 

χρησιμοποιείται.  

 

Κατά τη διαδικασία τήξης, αναμειγνύεται μια μικρή ποσότητα βορίου ώστε να καταστεί 

πυρίτιο τύπου p (να έχει το υλικό θετικό χαρακτήρα). Στη συνέχεια διαμορφώνεται σε 

πλινθώματα ή πλίνθους οι οποίοι κόβονται σε πιο κατάλληλο σχήμα. Μετά τη 

διαμόρφωση του σχήματος, τα πλινθώματα ή οι πλίνθοι πριονίζονται σε λεπτές φέτες που 

ονομάζονται wafers. Η κοπή γίνεται με κοπτικό εσωτερικής διαμέτρου ή χρήση κοπτικού 

με σύρμα συνεχούς κοπής.  

 Χάραξη και διαμόρφωση επιφάνειας  

Τα πλακίδια καθαρίζονται με βιομηχανικά σαπούνια και κατόπιν χαράσσονται 

(διαβρώνονται επιφανειακά) με τη χρήση καυτού υδροξειδίου του νατρίου για την 

απομάκρυνση των υπολειμμάτων εξαιτίας του πριονίσματος. Τα μονοκρυσταλλικά 

πλακίδια χαράσσονται περαιτέρω με καυτό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου και 

ισοπροπανόλης, ώστε να διαμορφώσουν μη λεία (ανώμαλη) επιφάνεια. Η διαμόρφωση 

της μη λείας επιφάνειας βοηθά στη μείωση της αντανάκλασης του ηλιακού φωτός. Η ίδια 

διαδικασία δεν έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην περίπτωση του 

πολυκρυσταλλικού πλακιδίου.  

 Διάχυση και μόνωση άκρων 

Στα πλακίδια πραγματοποιείται πρόσμειξη με βόριο κατά τη διαδικασία χύτευσης, 

προσδίδοντάς τους θετικό (τύπου p) χαρακτηριστικό. Τα πλακίδια αποκτούν αρνητικό 
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(τύπου n) χαρακτηριστικό μέσω της διάχυσής τους με πηγή φωσφόρου σε υψηλή 

θερμοκρασία η οποία δημιουργεί με τη σειρά της μια αρνητική/θετική (n-p) συνένωση 

(n-p junction). 

Ο φωσφόρος δεν διαχέεται μόνο στην επιθυμητή επιφάνεια του πλακιδίου, αλλά και στην 

πλαϊνή και αντικρινή επιφάνεια (που έχει γίνει η πρόσμειξη με βόριο) ως έναν βαθμό. 

Έτσι δημιουργείται μια διαδρομή διακλάδωσης μεταξύ της μπροστινής και της πίσω 

πλευράς της κυψέλης. Η αφαίρεση της διαδρομής γύρω από το άκρο του πλακιδίου και η 

μόνωση του άκρου συνένωσης, πραγματοποιείται με στοίβαξη των κυψελών της μιας 

πάνω στην άλλη και έκθεσή τους σε έναν θάλαμο πλάσματος (plasma chamber) για την 

αφαίρεση των εκτεθειμένων άκρων. 

 Αντιανακλαστική επίστρωση 

Προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η επιφανειακή αντανάκλαση, τα πλακίδια 

καλύπτονται με αντιανακλαστική επίστρωση (ARC) όπως νιτρίδιο του πυριτίου και 

οξείδιο του τιτανίου. Μια από τις καλύτερες ARC είναι το νιτρίδιο του πυριτίου, το 

οποίο αποδεσμεύεται με την τεχνική χημικής εναπόθεσης με ατμό υποβοηθούμενο από 

πλάσμα (PECVD). Η εν λόγω διαδικασία όχι μόνο παράγει ένα στρώμα ARC, αλλά 

βελτιώνει και τις ηλεκτρονικές ιδιότητες του πυριτίου εγχέοντας υδρογόνο, το οποίο 

ενισχύει περαιτέρω την ποιότητά του. 

 Επιμετάλλωση  

 Φ/Β Πλαίσια (Φ/Β πάνελ) 

Οι κυψέλες μπορούν πλέον να παράγουν ηλεκτρισμό. Θα πρέπει να προστεθούν οι 

επαφές στην μπροστινή και την πίσω επιφάνεια (συνήθως με τη μορφή μεταλλικών 

λωρίδων που κατασκευάζονται από άργυρο) ώστε να συλλέγεται ο ηλεκτρισμός.  

 

Ο άργυρος είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο μέταλλο για τη δημιουργία των επαφών, 

χάρη στην ικανότητά του για ηλεκτροκόλληση. Ο άργυρος τυπώνεται με τη μορφή 

πάστας στην μπροστινή και την πίσω πλευρά. Επιπλέον, πάστα αλουμινίου αλείφεται 

στην πίσω πλευρά προκειμένου να επιτευχθεί το πεδίο οπίσθιας επιφάνειας (BSF) το 

οποίο βελτιώνει την απόδοση της ηλιακής κυψέλης. Αυτές οι μεταλλικές πάστες κατόπιν 
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θερμαίνονται σε θερμοκρασία άνω της θερμοκρασίας δημιουργία κράματος, ώστε να 

δημιουργηθεί ένα υλικό καλής ωμικής επαφής. Γίνονται ηλεκτρικά αγώγιμες όταν 

διαχέεται σε αυτές φως ή θερμότητα, αλλά λειτουργούν ως μονωτές σε χαμηλές 

θερμοκρασίες.  

 

Τα Φ/Β πλαίσια περιλαμβάνουν μια σειρά μεμονωμένων Φ/Β κυψελών που είναι 

συνδεδεμένες μεταξύ τους σε σειρά και έχουν ενθυλακωθεί σε ένα προστατευτικό 

κάλυμμα πίσω από ένα φύλλο προστατευτικού γυαλιού. Σε συνδυασμό με ένα μεταλλικό 

πλαίσιο και εξοπλισμένες με καλώδια που καταλήγουν σε βύσματα, τα Φ/Β πλαίσια 

μπορούν να μεταφερθούν και να συνδεθούν επί τόπου με ασφαλή και πρακτικό τρόπο.  

 

 

 

4.6 Ο ηγέτης: Κρυσταλλικό πυρίτιο  

 

4.6.1 Φωτοβολταϊκά από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο 

 

 

Τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά κατασκευάζονται από ράβδους λιωμένου και 

επανακρυσταλλομένου πυριτίου. Για την παραγωγή τους οι ράβδοι του πυριτίου 

κόβονται σε λεπτά τμήματα από τα οποία κατασκευάζεται η κυψέλη του φωτοβολταϊκού. 

Η διαδικασία κατασκευής τους είναι απλούστερη από εκείνη των μονοκρυσταλλικών 

φωτοβολταϊκών με αποτέλεσμα το φθηνότερο κόστος παραγωγής. Παρουσιάζουν όμως 

σε γενικές γραμμές μικρότερη απόδοση της τάξεως του 12%. 29 

 

4.6.2 Φωτοβολταϊκά από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 
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Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια, ή 

όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο, «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή 

«κυψελών», ή «κυττάρων»), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη 

μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή. 

 

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο, με πλευρά 120-160mm. Δυο τύποι 

πυριτίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων: το άμορφο και 

το κρυσταλλικό πυρίτιο, ενώ το κρυσταλλικό πυρίτιο διακρίνεται σε μονοκρυσταλλικό ή 

πολυκρυσταλλικό. Το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζουν τόσο 

πλεονεκτήματα, όσο και μειονεκτήματα, και κατά τη μελέτη του φωτοβολταϊκού 

συστήματος γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της εφαρμογής (κατεύθυνση 

και διάρκεια της ηλιοφάνειας, τυχόν σκιάσεις κλπ.) ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη 

τεχνολογία. 

 

Στο εμπόριο διατίθενται φωτοβολταϊκά πάνελ – τα οποία δεν είναι παρά πολλά 

φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους, επικαλυμμένα με ειδικές μεμβράνες 

και εγκιβωτισμένα σε γυαλί με πλαίσιο από αλουμίνιο – σε διάφορες τιμές ονομαστικής 

ισχύος, ανάλογα με την τεχνολογία και τον αριθμό των φωτοβολταϊκών κυψελών που τα 

αποτελούν. Έτσι, ένα πάνελ 36 κυψελών μπορεί να έχει ονομαστική ισχύ 70-85 W, ενώ 

μεγαλύτερα πάνελ μπορεί να φτάσουν και τα 200 W ή και παραπάνω. 

 

Η κατασκευή μιας γεννήτριας κρυσταλλικού πυριτίου μπορεί να γίνει και από 

ερασιτέχνες, μετά από την προμήθεια των στοιχείων. Το κόστος είναι απίθανο να είναι 

χαμηλότερο από την αγορά έτοιμης γεννήτριας, καθώς η προμήθεια ποιοτικών στοιχείων 

είναι πολύ δύσκολη. Εκτός από το πυρίτιο χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά για την 

κατασκευή των φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπως το Κάδμιο - Τελλούριο (CdTe) και ο 

ινδοδισεληνιούχος χαλκός. Σε αυτές τις κατασκευές, η μορφή του στοιχείου διαφέρει 

σημαντικά από αυτή του κρυσταλλικού πυριτίου, και έχει συνήθως τη μορφή λωρίδας 

πλάτους μερικών χιλιοστών και μήκους αρκετών εκατοστών. Τα πάνελ συνδέονται 
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μεταξύ τους και δημιουργούν τη φωτοβολταϊκή συστοιχία, η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει από 2 έως και αρκετές εκατοντάδες φωτοβολταϊκές γεννήτριες. 

 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια Φ/Β συστοιχία είναι συνεχούς ρεύματος 

(DC), και για το λόγο αυτό οι πρώτες χρήσεις των φωτοβολταϊκών αφορούσαν 

εφαρμογές DC τάσης: κλασικά παραδείγματα είναι ο υπολογιστής τσέπης 

(«κομπιουτεράκι») και οι δορυφόροι. Με την προοδευτική αύξηση όμως του βαθμού 

απόδοσης, δημιουργήθηκαν ειδικές συσκευές – οι αναστροφείς (inverters) - που σκοπό 

έχουν να μετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε εναλλασσόμενη 

τάση. Με τον τρόπο αυτό, το Φ/Β σύστημα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει μια σύγχρονη 

εγκατάσταση (κατοικία, θερμοκήπιο, μονάδα παραγωγής κλπ.) που χρησιμοποιεί κατά 

κανόνα συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος(AC). 

 

Σύμφωνα με τον Τσελεπή (2005)30 τα Φ/Β στοιχεία κρυσταλλικού Πυριτίου αποτελούν 

περίπου το 93,8% της παγκόσμιας παραγωγής Φ/Β γεννητριών για το 2003 (σχήμα  ) . Το 

υπόλοιπο της αγοράς καλύπτεται από τεχνολογίες Φ/Β λεπτών υμενίων, όπως το 

άμορφο-Πυρίτιο (a-Si), το Τελουριούχο Κάδμιο (CdTe) και το Δισελινιούχο Ινδικό 

χαλκό με διάφορες προσμίξεις (CIGS). Ακόμα κι αν η τεχνολογία Φ/Β στοιχείων 

κρυσταλλικού Πυριτίου έχει έναν υψηλό βαθμό ωριμότητας, αναμένονται περαιτέρω 

βελτιώσεις στην απόδοση και στην τεχνολογία παραγωγής των. Οι μεγάλες επιχειρήσεις 

που ασχολούνται με την παραγωγή Φ/Β γεννητριών, ενώ διατηρούν και επεκτείνουν το 

δυναμικό παραγωγής τους σε κρυσταλλικό Πυρίτιο, έχουν ήδη επενδύσει σε μια 

τουλάχιστον από τις τεχνολογίες των λεπτών υμενίων. Η ωριμότερη τεχνολογία από 

αυτές είναι του Άμορφου Πυριτίου, η οποία είναι εμπορικό προϊόν εδώ και 15 χρόνια. Οι 

επόμενες τεχνολογίες Φ/Β που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της εμπορικής 

εκμετάλλευσης των είναι το CdTe και το CIGS.  

 

Η πρόοδος όσον αφορά την απόδοση του άμορφου πυριτίου (a-Si) είναι στάσιμη, αλλά 

έχει αποκτηθεί εμπειρία στην κατασκευή γεννητριών μεγάλης επιφάνειας, οι οποίες είναι 

συγχρόνως κατάλληλες για ενσωμάτωση σε κτίρια. Η στροφή των μεγάλων εταιριών 

πετρελαιοειδών (SHELL, BP Solar) στα Φ/Β συστήματα εκτός από την διάθεση 
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παρουσίασης τους σαν οικολογικά ευαίσθητες επιχειρήσεις, υποδηλώνει με τις 

συνεχόμενες επενδύσεις στο χώρο ότι έχουν κατανοήσει ότι σε λίγες δεκαετίες η εποχή 

του πετρελαίου τελειώνει. Συνεπώς, αρχίζουν προοδευτικά να επενδύουν στον χώρο των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φ/Β, Αιολικά, Βιομάζα, κλπ.) καθώς και σε νέα 

καύσιμα, όπως το υδρογόνο. Η SHELL ανακοίνωσε ότι μέχρι το έτος 2050 τουλάχιστον 

οι μισές επενδύσεις του χαρτοφυλακίου της θα αφορούν τις ΑΠΕ, ενώ προβλέπει ότι 

μέχρι το 2050 το 50% των παγκόσμιων ενεργειακών απαιτήσεων θα καλύπτονται από 

ΑΠΕ με την μεγαλύτερη συνεισφορά από Φ/Β 30 

 

 

 

Εικόνα 31: Μερίδιο αγοράς των διάφορων τεχνολογιών Φ/Β στοιχείων για το 2003 (συνολικά 764 

MWp)  30 

 

Σύμφωνα με τον Τσελεπή (2005) τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν γίνει μια εμπορική 

τεχνολογία και με την εκτιμώμενη εγκατάσταση περίπου 1000 MWp το 2004 και μία 

μέση τιμή 7 Ευρώ/Wp παρουσιάζουν παγκοσμίως ένα συνολικό κύκλο εργασιών 7 Δις 

Ευρώ. Το ποσό αυτό συναγωνίζεται τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών των αιολικών 

συστημάτων. Οι πωλήσεις αυξάνουν τα τελευταία χρόνια με ρυθμό πάνω από 30% και το 

κόστος των Φ/Β γεννητριών μειώνεται στο μισό κάθε 10 χρόνια. Οι ρυθμοί αυτοί 

αναμένεται να διατηρηθούν για τα επόμενα χρόνια και οι κατασκευαστές των Φ/Β 

γεννητριών ήδη έχουν κατασκευάσει εργοστάσια παραγωγής δυναμικότητας άνω των 

100MW, απαραίτητα για την μείωση του κόστους παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρεται 
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ότι η Sharp, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρία Φ/Β στοιχείων στον κόσμο, 

ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο 2004 ότι η ετήσια δυναμικότητα παραγωγής της θα ανέλθει 

από τα 315 στα 400 MWp με επιπλέον επένδυση 48 εκατ. Δολαρίων. Η νέα γραμμή 

παραγωγής τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2005(Τσελεπή, 2005)30 

Τα Φ/Β λεπτών υμένων κατέχουν ένα μικρό μέρος της αγοράς (<7% το 2003) και δεν 

αναμένεται σύντομα να κερδίσουν μεγαλύτερο μέρος λόγω χαμηλότερης ισχύος ανά 

επιφάνεια, χρόνου ζωής, οικολογικών θεμάτων και διαθεσιμότητας πρώτων υλών για το 

CdTe και το CIGS. τους απορριπτόμενους δίσκους και τις άκρες των κυλίνδρων μονό-

κρυσταλλικού Πυριτίου από την βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Για να 

ικανοποιηθεί η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση καθαρού Πυριτίου για φωτοβολταϊκά 

στοιχεία, αναπτύσσονται διαδικασίες παραγωγής καθαρού Πυριτίου ειδικά για τα 

φωτοβολταϊκά, όπου οι απαιτήσεις καθαρότητας του Πυριτίου είναι λιγότερο αυστηρές 

από αυτές για ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η βιομηχανία Φ/Β κρυσταλλικού Πυριτίου 

χρησιμοποιεί τώρα περίπου το 7% της παγκόσμιας παραγωγής πυριτίου. Σύμφωνα με τον 

Τσελεπή (2005) το πρόβλημα δεν είναι τόσο η διαθεσιμότητα, καθώς φαίνεται ότι οι 

βιομηχανίες παραγωγής πυριτίου ηλεκτρονικής ποιότητας για την βιομηχανία 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μπορούν να ανταποκριθούν αλλά είναι η τιμή αγοράς που 

δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 € /kg. Η αξία του υλικού εκτός προδιαγραφών που δεν 

χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων έχει αυξηθεί τελευταία 

πάνω από τα 25 €/kg λόγω της μεγάλης ζήτησης. Τα Φ/Β στοιχεία παράγονται με μια 

απόδοση υλικού μεταξύ 10 και 14 κιλά ανά kWp. Συνεπώς, η πρώτη ύλη συμβάλλει 

περίπου κατά 0.35 €/Wp στο κόστος των Φ/Β στοιχείων (PHOTOVOLTAICS, An 

Energy Resource for the European Union””, Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities, 2001, EUR 20015, ISBN 92-894-1754-4.)30 

Η κατασκευή λοιπόν των Φ/Β στοιχείων κρυσταλλικού πυριτίου βασίζεται στην κοπή 

δισκίων (wafers) από χελώνη ή μονοκρύσταλλο πυριτίου και έχει αποδειχθεί ότι είναι μια 

τεχνολογία που δεν θα ξεπεραστεί σύντομα καθώς εξελίσσεται και βελτιώνεται συνέχεια.  

Για να λυθεί το πρόβλημα επάρκειας των υλικών οι ακόλουθες επιλογές πρέπει να 

προωθηθούν:  
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• χρήση λεπτότερων δισκίων πυριτίου (wafer) υψηλότερης απόδοσης για να επιτευχθεί 

καλύτερη εκμετάλλευση του υλικού. Ο στόχος πρέπει να είναι περίπου 7 κιλά Si ανά 

kWp που θα οδηγήσει σε κόστος Φ/Β στοιχείων που δεν θα υπερβαίνει τα 0.20 € /Wp.  

• ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογίας παραγωγής Φ/Β στοιχείων όπου δεν απαιτείται το 

κόψιμο (πριόνισμα) των στοιχείων από χελώνη (ingot).  

• επένδυση σε τεχνολογία παραγωγής πρώτης ύλης πυριτίου κατάλληλου για 

φωτοβολταϊκά στοιχεία  

• ανάπτυξη τεχνολογίας λεπτών υμενιών κρυσταλλικού πυριτίου  

• ανάπτυξη συγκεντρωτικών συστημάτων30 

 

4.6.3 Άμορφου Πυριτίου πλαίσια (στοιχεία)  

 

Τα φωτοβολταϊκά αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα πυριτίου 

που έχει εναποτεθεί ομοιόμορφα σε κατάλληλο υπόβαθρο. Σαν υπόβαθρο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη γκάμα υλικών από δύσκαμπτα μέχρι ελαστικά με 

αποτέλεσμα να βρίσκει μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών, ιδιαίτερα σε καμπύλες ή 

εύκαμπτες επιφάνειες. Ενώ το άμορφο πυρίτιο παρουσιάζει μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση του φωτός, εντούτοις η φωτοβολταϊκή απόδοση 

του είναι του μικρότερη των κρυσταλλικών, περίπου 6%. Το φθηνό όμως κόστος 

κατασκευής τους τα κάνει ιδανικά σε εφαρμογές όπου δεν απαιτείται υψηλή απόδοση29.  

 

4.6.4 Άλλα είδη  

Μια σειρά από νέα υλικά που μπορούν να παραχθούν με φθηνότερες διαδικασίες από το 

κρυσταλλικό πυρίτιο όπως το CdTe και το CIS έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται σε 

φωτοβολταϊκά συστήματα29.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1  Κίνητρα 

 

5.1.1  Στην Ελλάδα 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της για το 2020 το 20% της κατανάλωσης 

ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ως προς την ηλιοθερμική ενέργεια η 

Ελλάδα ήταν πρωτοπόρος χώρα στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες με περίπου ένα 

εκατομμύριο εγκατεστημένους ηλιακούς θερμοσίφωνες, που συμβάλουν σημαντικά στην 

εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας το 

ανεξάντλητο ηλιακό δυναμικό. Τώρα μένει να γίνει το ίδιο και ως προς την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προϋποθέσεις μάλιστα για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα είναι 

ακόμα καλύτερες, αφού τα Φ/Β συστήματα παρουσιάζουν την μέγιστη παραγωγή 

ακριβώς εκείνες τις ώρες της ημέρας που και η κατανάλωση (ζήτηση) φτάνει στο μέγιστο 

και η ΔΕΗ ζητά από όλους τους καταναλωτές να περιορίσουν την ζήτηση ή αναγκάζεται 

να κάνει περικοπές (ελεγχόμενα blackout)2.  

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα επιδοτούνται από το Ελληνικό κράτος μέσω του νέου 

επενδυτικού νόμου Ν. 3522/06 και του αναπτυξιακού νόμου Ν. 3299/04 για επενδυτές 

μεσαίας και μεγάλης κλίμακας (επιδότηση αγοράς εξοπλισμού έως και 40% ανάλογα με 

την περιοχή της εγκατάστασης και τα επιχειρηματικά κριτήρια που ικανοποιούνται). Στη 

συνέχεια, με βάση το νόμο Ν. 3468/06 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ο 

επενδυτής συνάπτει δεκαετές συμβόλαιο – με μονομερή δυνατότητα ανανέωσης της 

σύμβασης από την πλευρά του επενδυτή για ακόμη δέκα χρόνια – για την πώληση της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει στον ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για τις διασυνδεδεμένες περιοχές, ή απευθείας στη 

ΔΕΗ για τις μη-διασυνδεδεμένες περιοχές. Η τιμή πώλησης κυμαίνεται από 0,40 έως 

0,50 Ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh) ανάλογα με το μέγεθος και την περιοχή της 

εγκατάστασης. Όμως, και ο ιδιώτης μπορεί να επωφεληθεί του νόμου 3468/06 , 
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πουλώντας την πλεονάζουσα ενέργεια της εγκατάστασης ιδιόχρησης που διαθέτει στις 

ίδιες ανταγωνιστικές τιμές, με επιπλέον όφελος φοροελάφρυνση έως και 700 Ευρώ2. 

 

Τα κίνητρα αυτά έχουν ήδη δείξει τα πρώτα αποτελέσματα, και πλέον βλέπουμε τη 

δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σε πολλές περιοχές της χώρας, και την εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε καινούργια ή και παλιότερα σπίτια. Με την τρέχουσα 

νομοθεσία η Ελληνική πολιτεία στοχεύει στην δημιουργία μεγάλων ως πολύ μεγάλων 

φωτοβολταϊκών πάρκων, σε αντίθεση με άλλες χώρες, που όπως η Γερμανία στοχεύουν 

στην ανάπτυξη πολλών μικρών συστημάτων. Μία σχετική σύγκριση φαίνεται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί. Τα στοιχεία του διαγράμματος προέρχονται από τον 

σύνδεσμο εταιρειών ηλιακής ενέργειας της Γερμανίας (BSW) και από την Ελληνική 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)2 

 

 

Εικόνα 32 : Ανάπτυξη Φ/Β στην Γερμανία και την Ελλάδα (πρόγραμμα) 2 

 

5.1.2  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι αντίστοιχη με την ελληνική. Πολλές πόλεις χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τρέξει ανάλογα κίνητρα για την εγκατάσταση Φ/Β τόσο σε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Pv_compare_D_GR.jpg
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οικιακές όσο και σε εταιρικές εγκαταστάσεις. Πρόσφατα, η πόλη με την μεγαλύτερη 

ηλιοφάνεια στην Γερμανία, το Φράιμπουργκ (Freiburg im Breisgau) διατηρώντας τον 

τίτλο της "πράσινης πόλης" ανακοίνωσε την εγκατάσταση Φ/Β σε οικίες και δημόσια 

κτίρια, ενώ τον Οκτώβριο του 2008 φιλοξένησε το διεθνές συνέδριο για τα Φ/Β31 Οι 

οικιακοί καταναλωτές στην πόλη πωλούν τα ποσά ενέργειας που περισσεύουν στον 

παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόμοιες προσπάθειες γίνονται, επίσης, στην Νότια 

Γαλλία και στην Ιταλία, καθώς οι περιοχές αυτές πλεονεκτούν από την άποψη ημερήσιας 

ηλιοφάνειας. Προσδοκάται, ωστόσο, η εγκατάσταση Φ/Β και σε βορειότερες περιοχές, 

ιδιαίτερα όταν βελτιωθεί ο συντελεστής απόδοσής τους2  

 

5.2 Τρέχουσα ανάπτυξη 

 

Το πιο σημαντικό θέμα με τα ηλιακά πάνελ είναι το κεφαλαιακό κόστος (κόστος υλικών 

και κόστος εγκατάστασης). Εξαιτίας των οικονομιών κλίμακας τα φωτοβολταϊκά 

κοστίζουν αρκετά λιγότερο, καθώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και άρα αγοράζουν 

περισσότερα- καθώς οι παραγωγοί αυξάνουν την παραγωγή τους για να ανταποκριθούν 

στη ζήτηση, το κόστος και η τιμή πρόκειται να μειωθεί στα χρόνια που 

έρχονται(Company Information Overview). Μέχρι το 2006, το μέσο κόστος για κάθε 

εγκατεστημένο watt σε μια κατοικημένη περιοχή ήταν περίπου USD 7.50 με USD 9.50, 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα πάνελ, η εγκατάσταση και το συμφωνητικό για 25 

χρόνια αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού., σε 

μια σταθερή τιμή, η οποία θα είναι ίδια ή μικρότερη από την σταθερή του τιμή. 

Αναμένεται μάλιστα, ότι μέχρι τα τέλη του 2009 πάνω από το 90% των εμπορικών 

φωτοβολταϊκών που θα εγκατασταθούν στις ΗΠΑ θα εγκατασταθούν χρησιμοποιώντας 

μια συμφωνία αγοράς ενέργειας. (Η αγορά των φωτοβολταϊκών το 2007 έκανε ένα ρεκόρ 

φτάνοντας τα 2.8 gigawatts peak (GWp).  Οι τρεις πρώτες χώρες (Γερμανία, Ιαπωνία και 

ΗΠΑ) συγκεντρώνουν το 89% του συνόλου των φωτοβολταϊκών. Την 1η Αυγούστου του 

2007 ξεκίνησε η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, ενός από τα μεγαλύτερα στον 

κόσμο, που θα μπορεί να παράγει ενέργεια πάνω από  1,500MW 32 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA
http://www.firstsolar.com/company_overview.php
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Η Γερμανία κατά το 2006 και 2007  παρουσίασε την μεγαλύτερη αύξηση 

φωτοβολταϊκών παγκοσμίως. Το 2007, πάνω από 1,3 GWp εγκαταστάθηκαν33 Η 

γερμανική παραγωγή φωτοβολταϊκών, έχει  δημιουργήσει πάνω από 10.000 θέσεις 

εργασίας σε παραγωγή, διανομή και εγκαταστάσεις. Μέχρι το τέλος του 2006, κοντά το 

86% όλων των φωτοβολταϊκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στην Γερμανία.  

 

 

Όνομα εγκατάστασης  
 

Χώρα 
Ταχ. 

κώδικας 
Πόλη 

Ισχύς 

(kWp) 

K&M ENERGY (FASIAS 

ARTA 1) 
GREECE 47100 KAMPI ARTAS 97,2 

K&M ENERGY (KLEIDON 

TRIPOLI) 
GREECE 22100 TRIPOLI 99,6 

K&M ENERGY (PAPPAS 

ARTA 2) 
GREECE 47100 KAMPI ARTAS 97,2 

A Christmas Charity SOS 

Vari 
GREECE 16672 Vari 1,7 

1EISAYAL A.E. by 

HELIOSRES 
GREECE 13672 Αχαρναί 5,4 

20KW PAPOULIA PYLOS GREECE 24001 PYLOS 19,8 

20kWp Cosmotechnika - 

Athikia  
GREECE 20005 Bogdani, Athikia 20 

49,5KWp KALIVIOTIS 

BROS Mandra 
GREECE 19600 Mandra 49,5 

99,9 chrysoupoli GREECE 64200 Chrisoupoli 99,9 

99,9KWp KEPANAPE 1 

OINOFYTA 
GREECE 117 45 ATHENS 99,9 

A.B. Vasilopoulos-Hellas 

Solar 
GREECE 16604 Helliniko 19,72 

AENAON ENERGY SA  GREECE 85100 Alexandroupolis 84,24 

CAVA RETSI KERKYRA 

PAIZANOS  
GREECE 49080 CORFU 3 

D. MALAMOULIS & SIA 

OE "KLIMAX 
GREECE 38500 Volos 1,02 

D. Papageorgioy & Sia E.E. GREECE 21200 Argos 19,89 

DATA ENERGY 20KW 

ERETRIA  
GREECE 34100 ERETRIA 19,98 

DATA ENERGY PARKING GREECE 19400 Koropi 5 
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DATA ENERGY SPARTI 1 GREECE 55132 SPARTI 99 

DOPPLER GREECE 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 98,28 

EASYPOWER S.A. GREECE 0 Kopanaki 147,2 

ECO ENERGY - FLORINA 

1 
GREECE 38500 FLORINA 99,36 

Electroland Ο.Ε. GREECE 66200 Δράμα 94,82 

erytha-hotel (19,8Kw) 

SENERS 
GREECE 82100 KARFAS 19,8 

Fotovoltaiki Eginis GREECE 24010 Aipeia 98,44 

Fyrippis A.E. GREECE 18233 Athen 18,9 

Helioindex Paradisos GREECE 15125 Marousi (Athens) 2,4 

K.Tsiggelidis SIA E.E. GREECE 57021 Arethousa 19,78 

Kilimis Panos GREECE 14569 Anixi Attica 0,82 

Kremetis Service for Caterpil GREECE 56410 
Stavroupoli, 

Thessaloniki 
5,1 

Marinos & Argyris Lignos  GREECE 19400 Koropi 19,89 

Monastieri -Pater Fotios -

HELLAS 
GREECE 12345 

Dorf Agios 

Antonius 
2,4 

PANOU ENERGIAKI -

MARTINO 
GREECE 11141 ΑΘΗΝΑ 99,6 

PAPARANTZA 99kWp 

(Karditsa) 
GREECE 43100 Karditsa 99 

Papayannakis Bros S.A. GREECE 320 11 Oinofyta 19,44 

PTOLEMEO S.A. GREECE 66100 Drama 5,32 

rizomasystem1 GREECE 42100 Rizoma 3,7 

SERSOL GREECE 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 99,36 

Simandonis Thiva GREECE 32200 
Thiva, 

Mesovouni 
19,95 

STAMENCO (koropi:97,02 

kW) 
GREECE 19200 

KOROPI -

ATTIKA 
97,02 

TEYXIS M.E.P.E (S1) 19,98 

KW 
GREECE 25100 AIGION 19,98 
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Thalassinos (19,8 Kwp) 

SENERS 
GREECE 34003 KIMI 19,8 

Woodall Papayannakis S.A. GREECE 320 11 Oinofyta 19,89 

ΓΕΩ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - 

98.64kWp 
GREECE 210 53 

Νέα Κίος, 

Αργολίδας 
98,64 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
GREECE 53200 AMYNTAIO 98,28 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
GREECE 53200 AMYNTAIO 97,26 

Κέντρο Φιλίας Κηφισιάς, 

Β΄ΚΑΠΗ 
GREECE 14562 Kifisia 

3 

 

Πίνακας 3: Φωτοβολταϊκά πάρκα που λειτουργούν τώρα στην Ελλάδα.39 

 

5.3  Κόστη ενέργειας  

 

Η βιομηχανία των φωτοβολταϊκών έχει αρχίσει να υιοθετεί το levelized cost of energy 

(LCOE), σαν μονάδα μέτρησης του κόστους. Για παράδειγμα, ένα πάρκο 10  MW στο 

Φοίνιξ, έχει εκτιμώμενο κόστος LCOE $0.15 σε 0.22/kWh. 34 

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένας  καθαρά μαθηματικός υπολογισμός που δείχνει το 

συνολικό κόστος σε US cents ανά κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που παράγεται από ένα 

φωτοβολταϊκό σύστημα. Αποτελεί συνάρτηση του κόστους επένδυσης και της 

αποτελεσματικότητας του, ενώ συγχρόνως λαμβάνει υπόψη λογιστικές παραμέτρους, 

όπως είναι το κεφαλαιακό κόστος και η περίοδος απόσβεσης. Η πρώτη σειρά δείχνει το 

συνολικό κόστος ανά kWp, σε μια Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Οι στήλες αναφέρονται 

στην ετήσια παραγόμενη ενέργεια σε κλιβατόρες, που αναμένεται από κάθε 

εγκατεστημένο peak kilowatt. Αυτό βέβαια διαφέρει ανάλογα με την περιοχή εξαιτίας 

της μέσης έκθεσης στις ηλιακές ακτίνες που οφείλεται στην μέση νέφωση και την 

πυκνότητα της ατμόσφαιρας από την οποία περνάει το φώς του ήλιου. Επίσης, εξαρτάται 

από το πώς πέφτει το φως στο πάνελ.  
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Τα πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν σε γωνία ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, το 

οποίο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της ενέργειας. Οι μετρήσιμες τιμές στον πίνακα, 

αναφέρονται στο συνολικό κόστος ανά cent ανά παραγόμενη κιλοβατώρα. Υπολογίζουν 

σε αυτό ένα 10% συνολικό κεφαλαιακό κόστος ( για παράδειγμα, 4% τόκοι, 1% 

λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρηση και απόσβεση του κεφαλαίου για μια περίοδο 

πάνω από 20 χρόνια. Οι επιστήμονες με την σειρά τους υποστηρίζουν ότι οι τελευταίες 

τεχνολογικές εξελίξεις έχουν εξισώσει το κόστος με αυτό των ορυκτών καυσίμων35 
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Μέσο κόστος σε cents /kWh για 20 χρόνια για ηλιακά πάνελ 

 Έκθεση στην Ηλιακή Ακτινοβολία 

Κόστο

ς 

2400 

kWh/kWp•

y 

2200 

kWh/kWp•

y 

2000 

kWh/kWp•

y 

1800 

kWh/kWp•

y 

1600 

kWh/kWp•

y 

1400 

kWh/kWp•

y 

1200 

kWh/kWp•

y 

1000 

kWh/kWp•

y 

800 

kWh/kWp•

y 

200 

$/kWp 
0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.7 2.0 2.5 

600 

$/kWp 
2.5 2.7 3.0 3.3 3.8 4.3 5.0 6.0 7.5 

1000 
4.2 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.3 10.0 12.5 
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$/kWp 

1400 

$/kWp 
5.8 6.4 7.0 7.8 8.8 10.0 11.7 14.0 17.5 

1800 

$/kWp 
7.5 8.2 9.0 10.0 11.3 12.9 15.0 18.0 22.5 

2200 

$/kWp 
9.2 10.0 11.0 12.2 13.8 15.7 18.3 22.0 27.5 

2600 

$/kWp 
10.8 11.8 13.0 14.4 16.3 18.6 21.7 26.0 32.5 

3000 

$/kWp 
12.5 13.6 15.0 16.7 18.8 21.4 25.0 30.0 37.5 
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3400 

$/kWp 
14.2 15.5 17.0 18.9 21.3 24.3 28.3 34.0 42.5 

3800 

$/kWp 
15.8 17.3 19.0 21.1 23.8 27.1 31.7 38.0 47.5 

4200 

$/kWp 
17.5 19.1 21.0 23.3 26.3 30.0 35.0 42.0 52.5 

4600 

$/kWp 
19.2 20.9 23.0 25.6 28.8 32.9 38.3 46.0 57.5 

5000 

$/kWp 
20.8 22.7 25.0 27.8 31.3 35.7 41.7 50.0 62.5 

 

Πίνακας 4 : Μέσο κόστος σε cents /kWh για 20 χρόνια για ηλιακά πάνελ 1
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5.4  Η κατάσταση στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με τον Τσελεπή (2005)30, στην Ελλάδα οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, αν εξαιρέσουμε τα επιδεικτικά και ερευνητικά προγράμματα, δεν 

ξεπερνούν τα 100 με 150 kW ετησίως.  Τα προηγούμενα χρόνια (1998-2003), μετά από 

τρείς διαδοχικές προκηρύξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (ΚΠΣ-2), 

και ιδιαίτερα με την 3η προκήρυξη που αφορούσε επενδύσεις επιχειρήσεων σε Φ/Β 

συστήματα στην Κρήτη, με επιδότηση 70%, το ενδιαφέρον ήταν ζωηρότερο καθώς 

κατατέθηκαν 45 περίπου αιτήσεις και εγκρίθηκαν 25 με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2 

MWp και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5.2 δις Δρχ. Τελικά, υλοποιήθηκαν 10 έργα 

συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 770 kWp. Τα έργα που δεν υλοποιήθηκαν 

αντιμετώπισαν προβλήματα στην αδειοδότηση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι επενδυτές 

θεώρησαν ότι δεν ήταν πλέον συμφέρουσα η επένδυση καθώς μετά την σύνταξη του 

προϋπολογισμού των έργων, οι τιμές των Φ/Β γεννητριών αυξήθηκαν περίπου 20-25%, 

κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης της τιμής του δολαρίου.  

 

Πρόσφατα μεγάλη διείσδυση γνώρισαν χάρη στο πρόγραμμα Ε.Π.Αν του Γ΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης τα αυτόνομα υβριδικά Φ/Β συστήματα σε απομονωμένους σταθμούς 

βάσης των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Τα τελευταία 2 χρόνια εγκαταστάθηκαν 

περίπου 160 τέτοια συστήματα με συνολική ισχύ Φ/Β 1.2 MWp, ενώ απομένουν προς 

εγκατάσταση 80 Φ/Β υβριδικά συστήματα με ισχύ Φ/Β περίπου 1 MWp. Οι σταθμοί 

λειτουργούσαν ως πρόσφατα με σήμερα με γεννήτριες και βρίσκονταν σε 

απομακρυσμένες επαρχιακές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Βασικός στόχος της 

συγκεκριμένης ενέργειας ήταν η αξιοσημείωτη μείωση του χρόνου λειτουργίας της 

γεννήτριας με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου (με 

αντίστοιχο περιβαλλοντικό όφελος) δεδομένου ότι αντικαθίσταται η καύση ντίζελ από 

Φωτοβολταϊκή ενέργεια. Παράλληλα, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και αξιοπιστία στην 

παροχή ενέργειας στους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς με αυξημένη αυτονομία λόγω της 

μεγάλης μείωσης στην κατανάλωση καυσίμου30 
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Σημαντική εξάπλωση γνώρισαν επίσης στην Ελλάδα τα Φ/Β στην ηλεκτροδότηση φάρων 

και σημαντήρων στα λιμάνια όλης της χώρας. Η Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού 

Ναυτικού έχει εγκαταστήσει πάνω από 1000 μικρά Φ/Β συστήματα σε όλη την Ελλάδα 

συνολικής ισχύος πάνω από 60 kWp έχοντας ηλεκτροδοτήσει με Φ/Β σχεδόν όλους τους 

φάρους.  

Αυτές οι δράσεις κάνουν ορατά τα Φ/Β συστήματα σε περισσότερους χρήστες και έχουν 

φέρει στο προσκήνιο και την προοπτική παραγωγής φωτοβολταϊκών γεννητριών στην 

χώρα μας. Εντούτοις, οι αγορές που δημιουργούνται με πολιτικές αποφάσεις δεν 

μπορούν να διατηρηθούν αν δεν υπάρχει αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της 

τεχνολογίας από το κοινό και μια συνεχής μείωση των τιμών 30 

 

5.5  Παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη των Φ/Β στην 

Ελλάδα  

Η Ελλάδα παρουσιάζει αξιοσημείωτες προϋποθέσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή των 

Φ/Β συστημάτων. Οι λόγοι για την προώθηση της Φ/Β τεχνολογίας, της έρευνας και των 

εφαρμογών στην Ελλάδα συνοψίζονται ως ακολούθως 36 

  Αξιοποίηση μιας εγχώριας και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που είναι σε αφθονία, με 

συμβολή στην ασφάλεια παροχής ενέργειας. 

  Υποστήριξη του τουριστικού τομέα για ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον και 

οικολογικό τουρισμό, ιδιαίτερα στα νησιά. Η ενεργειακή εξάρτηση των νησιωτικών 

σταθμών παραγωγής ενέργειας από το πετρέλαιο και το τεράστιο κόστος μεταφοράς της, 

έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, στην τουριστική 

ανάπτυξη και στο κόστος παραγωγής ενέργειας, το οποίο τελικώς χρεώνεται η ΔΕΗ. 

  Ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου τις ώρες των μεσημβρινών αιχμών, όπου τα Φ/Β 

παράγουν το μεγάλο μέρος ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που 

παρατηρείται έλλειψη ή πολύ υψηλό κόστος ενέργειας. 
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  Μείωση των απωλειών του δικτύου, με την παραγωγή ενέργειας στον τόπο της 

κατανάλωσης, ελάφρυνση των γραμμών και χρονική μετάθεση των επενδύσεων στο 

δίκτυο. 

  Περιορισμός του ρυθμού ανάπτυξης νέων κεντρικών σταθμών ισχύος συμβατικής 

τεχνολογίας. Συμβολή στη μείωση των διακοπών ηλεκτροδότησης λόγω υπερφόρτωσης 

του δικτύου ΔΕΗ. 

  Σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και κάθε μορφής εισαγόμενη ενέργεια και 

εξασφάλιση της παροχής ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης παραγωγής. 

  Κοινωνική προσφορά του παραγωγού / καταναλωτή και συμβολή στην αειφόρο 

ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και 

στην περιφέρεια. 

  Ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με σημαντική συμβολή σε αναπτυξιακούς 

και κοινωνικούς στόχους. 

  Ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Φ/Β Συστημάτων με άριστες προοπτικές για 

πλήρη κάλυψη της Ελληνικής αγοράς και εξαγωγικές δραστηριότητες. Δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και ανάπτυξη Ελληνικής τεχνογνωσίας. Εκτίμηση 2004: 2 βιομηχανίες 

για κατασκευή Φ/Β, 3 ΜΜΕ για ανάπτυξη ηλεκτρονικών ισχύος και 3 μονάδες 

παραγωγής μπαταριών για Φ/Β εφαρμογές. 

  Προώθηση των στόχων της ΕΕ και του Kyoto σχετικά με τη μείωση των αερίων 

ρύπων και τη διείσδυση των ΑΠΕ στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή, σε ποσοστό 20% 

έως το 2010. 

5.6 Αντικίνητρα 

 

Το γενικότερο κλίμα αποπνέει  μια ανασφάλεια στις επενδύσεις των μικρών και μεσαίων 

φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα τελευταία χρόνια, παρά τη ραγδαία αύξηση ζήτησης,  

έχει  υπάρξει μείωση της επιδότησης από το αρχικό 60% του νόμου 3468/2006 στο 40%, 
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ενώ, σύμφωνα με τον νόμο 3734/2009, προβλέπεται και σταδιακή μείωση της τιμής της 

kWh κατά 5% ετησίως , ώστε να συμβαδίζει με την μείωση των τιμών των υλικών. 

Ακόμα, μέχρι σήμερα, δεν έχουν δοθεί άδειες παραγωγής και εξαιρέσεις για αιτήσεις που 

είχαν υποβληθεί στην ΡΑΕ από τον Ιούνιο του 2007 και μετά, οι οποίες είχαν υποβληθεί 

με το καθεστώς του ν. 3468/2006 και για τις οποίες ο ν. 3734/2009 προβλέπει ειδικό 

χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης τους το οποίο δεν έχει τηρηθεί. Τέλος, ο νέος 

αναπτυξιακός νόμος ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει μείωσης 

της τιμής της kWh  από τα 0.45 €/kWh στα 0.40 €/kWh για έργα έως 100 kWp και 0.32 

€/kWh  για μεγαλύτερα έργα. 

Τα παραπάνω δημιουργούν αμφιβολίες στους νέους επενδυτές ενώ εγκλωβίζει όσους 

ξεκίνησαν την τελευταία τριετία και λόγω καθυστερήσεων δεν έχουν ακόμα υπογράψει 

σύμβαση. Γενικότερα οι κυβερνήσεις δείχνουν ότι δεν διατίθενται να δημιουργούν 

υπερκέρδη στους επενδυτές των ΑΠΕ αλλά να τους εξασφαλίσουν μια βιώσιμη επένδυση 

των ιδίων κεφαλαίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1 Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 

100 kW. Αναλύονται οι εργασίες που είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν και 

αναλυτικά ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί ενώ συγχρόνως   υπολογίζονται το 

μέγεθος και αξία της κάθε μιας σε Ευρώ. Η παραπάνω ανάλυση επαναλαμβάνεται για 

τέσσερις τύπους εγκατάστασης ενώ η παρουσίαση είναι της ίδιας ακριβώς μορφής με 

σκοπό την άμεση και ευκολότερη σύγκριση. 

Σκοπός της παρουσίασης και ανάλυσης είναι να εντοπίσουμε την αποδοτικότερη 

επένδυση για την εγκατάσταση μας. Τον σκοπό αυτό διευκολύνει η ανάλυση 

εγκαταστάσεων που αναφέρονται σε ένα μέγεθος-βάση το οποίο στην περίπτωση μας 

είναι τα 100 kW. Έτσι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον αποδοτικότερο 

οικονομοτεχνικά και κυρίως στο επίπεδο της απόσβεσης τύπο εγκατάστασης. Τα 

μοντέλα που έχουμε προς σύγκριση είναι: Σταθερά φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας 

Thin Film,  Σταθερά φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας Crystalline, Κινούμενα (τύπου 

Tracker)  φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας Thin Film και Κινούμενα (τύπου Tracker)  

φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας Crystalline. 
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6.1.1 Σταθερά φωτοβολταϊκά πλαίσια τύπου  Thin Film 

 

 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Διαμόρφωση οικοπέδου - Γαιώδες έδαφος  250  m3                                      1.500,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή θεμελιώσεων βάσης  72 m3      16.848,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή βάσης pillar  1,2 m3                       280,80 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή ράμπας εισόδου 1,2 m3                 280,80 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή τοιχείου περίφραξης 58m3       13.572,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή ερμαρίου Δικτύου 3 m3                 702,00 € 

Άμμος 6 m3                                                                                                        114,00 € 

Δομικό πλέγμα Τ196 5 m2                                                                                   95,00 € 

Πλάκες πεζοδρομίου 400x400mm 85 τμχ.                                                           97,75 € 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 33.490,35 € 

 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Προμήθεια-Τοποθέτηση ακίδας αλεξικέραυνου 4 τμχ                     160,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Λάμας 30Χ3 με σχετικούς συνδέσμους 630 m           1.890,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης με συνδέσμους 44 τμχ                    748,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Αγωγού Φ10 με  συνδέσμους 60 m                                 126,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση Συνδέσμου-Διασταυρωτή Φ10 με λάμα 30Χ3 50 τμχ         200,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Ακροδέκτη τύπου " Ζ" 50 τμχ                                         225,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση συνδέσμου λάμας 30x3 με οπλισμό  250 τμχ                      875,00 € 

Προμήθεια - Τοποθέτηση Συνδέσμου-Διασταυρωτή (T) λάμας 30 Χ 3 30 τμχ        75,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση τριγώνου Γείωσης με φρεάτια συντήρησης 4 τμχ            1.400,00 € 

Προμήθ.-Τοποθ. αγωγού γείωσης στο πίλλαρ διασύνδεσης με ΔΕΗ  1 τμχ           400,00 € 

   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 6.099,00 € 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τοποθέτηση αγγυρίων βάσεων φωτοβολταϊκών στοιχείων 36 βάσεις   5.400,00 € 

Προμήθεια μεταλλικών βάσεων  36 βάσεις                50.220,00 € 

Μεταφορά & εγκατάσταση μεταλλικών βάσεων  36 βάσεις                        19.800,00 € 

Προμήθεια fixation clamps (tracker) για πάνελ thin film 3150 τμχ              13.230,00 € 

           

          ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 88.650,00 € 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Προμήθεια εγκατάσταση κανάλι μεταλλικό 100Χ100mm 190 m    1.900,00 € 

Προμήθ. εγκατάσταση σωλήνων Φ120mm για διασύνδεση φρεατίων 55 m    385,00 € 

Προμήθ. εγκατάσταση σωλήνων Φ50mm για διασύνδεση φρεατίων 415m  4.980,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση σωλήνων Φ23mm για διασύνδεση φρεατίων 325m 975,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση καμπυλών Φ100mm 26 m                                        104,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση καμπυλών Φ50mm 13 τμχ                                          23,40 € 

Προμήθεια εγκατάσταση φρεατίων Φ90 40mm x 40mm x 40mm 25 τμχ     1.625,00 € 

Πίλλαρ διασύνδεσης με ΔΕΗ 1 τμχ                                                                2.800,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 12.792,40 € 

 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Περίφραξη ελαφρού τύπου 360 m                                                                18.000,00 € 

                                    

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 18.000,00 € 

 

 

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Προμήθ. τοποθέτηση κεντρικού πίνακα διασύνδεσης max 150KWp 1τμχ  13.000,00 € 

Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ 1425τμχ                                                                17.100,00 € 
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Εγκατάσταση inverter 18 τμχ                                                                          6.300,00 € 

Καλωδιακή εγκατάσταση για κάθε inverter 18 τμχ                                        2.700,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων DC Η07RN-F 1X6mm2 3840m               4.646,40 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων Η07RN-F 3X16mm2 945 m                    8.221,50 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων FTP 500 m                                                  150,00 € 

Προμήθ. Τοποθ. καλωδίων XLPE Οπλισμένο 3X120+70+70mm2 54m    4.050,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC KST3/6III , SP3/6 240 τμχ           1.080,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC KBT3/6III , BP3/6 240 τμχ          1.166,40 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC T4 36 τμχ                                           74,52 € 

Προμήθεια Φ/Β πάνελ First Solar FS270 / 70 Wp 1425 τμχ                      277.875,00 € 

Προμήθεια inverter SMA SMC 5000A 18 τμχ                                             46.368,00 € 

 

                  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 382.731,82 € 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΟ: 541.763,57 € 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή βάσης ιστών 2,6 m3                      608,40 € 

 Αναβάθμιση σε περίφραξη βαρέως τύπου 360 m                                        25.920,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 36 τμχ                                   360,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση κυτίου διακλάδωσης λαμπτήρων φωτ 36 τμχ          180,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση καμερών 4 τμχ                                                       3.280,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση ιστών τοποθέτησης καμερών με βάσ 4 τμχ           2.400,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση server 4 εισόδων 1 τμχ                                          1.400,00 € 

 Προμήθεια software 1 τμχ                                                                                 950,00 € 

 Εκπαίδευση - Παραμετροποίηση - Εγκατάσταση DVR 1 τμχ                       1.300,00 € 

 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων XLPE 3X1,5mm2 325 m                           325,00 € 

 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων XLPE 3X2,5mm2 420 m                           525,00 € 

 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων coax RG59 360 m                                      162,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 37.410,40 € 
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ΣΥΝΟΛΟ: 579.173,97 € 

 

 

6.1.2 Σταθερά φωτοβολταϊκά πλαίσια τύπου  Crystalline 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Διαμόρφωση οικοπέδου - Γαιώδες έδαφος  180  m3                                      1.080,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή θεμελιώσεων βάσης  48 m3      12.480,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή βάσης pillar  1,2 m3                       312,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή ράμπας εισόδου 1,2 m3                 312,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή τοιχίου περίφραξης 47 m3        12.220,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή ερμαρίου Δικτύου 3 m3                 780,00 € 

Άμμος 6 m3                                                                                                        114,00 € 

Δομικό πλέγμα Τ196 5 m2                                                                                   95,00 € 

Πλάκες πεζοδρομίου 400x400mm 85 τμχ.                                                           97,75 € 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 27.490,75 € 

 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Προμήθεια-Τοποθέτηση ακίδας αλεξικέραυνου 4 τμχ          

160,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Λάμας 30Χ3 με σχετικούς συνδέσμους 630 m            1.890,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης με συνδέσμους 44 τμχ                    748,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Αγωγού Φ10 με  συνδέσμους 60 m                                126,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση Συνδέσμου-Διασταυρωτή Φ10 με λάμα 30Χ3 50 τμχ        200,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Ακροδέκτη τύπου " Ζ" 50 τμχ                                         225,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση συνδέσμου λάμας 30x3 με οπλισμό  250 τμχ                      875,00 € 

Προμήθεια - Τοποθέτηση Συνδέσμου-Διασταυρωτή (T) λάμας 30 Χ 3 30 τμχ        75,00 € 
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Προμήθ.-Τοποθέτηση τριγώνου Γείωσης με φρεάτια συντήρησης 4 τμχ            1.400,00 € 

Προμήθ.-Τοποθ. αγωγού γείωσης στο πίλλαρ διασύνδεσης με ΔΕΗ  1 τμχ           400,00 € 

   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 6.099,00 € 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Τοποθέτηση αγγυρίων βάσεων φωτοβολταϊκών στοιχείων 24 βάσεις   3.600,00 € 

Προμήθεια μεταλλικών βάσεων  24 βάσεις                37.200,00 € 

Μεταφορά & εγκατάσταση μεταλλικών βάσεων  24 βάσεις                        13.200,00 € 

           

          ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 54.000,00 € 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

Προμήθεια εγκατάσταση κανάλι μεταλλικό 100Χ100mm 150 m    1.500,00 € 

Προμήθ. εγκατάσταση σωλήνων Φ120mm για διασύνδεση φρεατίων 40 m    280,00 € 

Προμήθ. εγκατάσταση σωλήνων Φ50mm για διασύνδεση φρεατίων 320m  3.840,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση σωλήνων Φ23mm για διασύνδεση φρεατίων 250m 750,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση καμπυλών Φ100mm 20 m                                           80,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση καμπυλών Φ50mm 10 τμχ                                          18,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση φρεατίων Φ90 40mm x 40mm x 40mm 19 τμχ     1.235,00 € 

Πίλλαρ διασύνδεσης με ΔΕΗ 1 τμχ                                                                2.800,00 € 

         ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  10.503,00 € 

 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Περίφραξη ελαφρού τύπου 294 m                                                                18.000,00 € 

                                    

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 18.000,00 € 
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Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Προμήθ. τοποθέτηση κεντρικού πίνακα διασύνδεσης max 150KWp 1τμχ  13.000,00 € 

Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ 570 τμχ                                                                   6.840,00 € 

Εγκατάσταση inverter 12 τμχ                                                                          4.200,00 € 

Καλωδιακή εγκατάσταση για κάθε inverter 12 τμχ                                        1.800,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων DC Η07RN-F 1X6mm2 600 m                   726,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων Η07RN-F 3X16mm2 630 m                    5.481,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων FTP 350 m                                                  105,00 € 

Προμήθ. Τοποθ. καλωδίων XLPE Οπλισμένο 3X120+70+70mm2 54m        4.050,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC KST3/6III , SP3/6 94 τμχ                470,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC KBT3/6III , BP3/6 94 τμχ               507,60 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC T4 24 τμχ                                           55,20 € 

Προμήθεια Φ/Β πάνελ Conergy C 175 M / 175 Wp 570 τμχ                   369.8816,00 € 

Προμήθεια inverter SMA SMC 8000TL 12 τμχ                                           35.280,00 € 

 

                  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 442.330,80 € 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΟ: 558.423,55 € 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή βάσης ιστών 2,6 m3                     676,00 € 

 Αναβάθμιση σε περίφραξη βαρέως τύπου 294 m                                        23.520,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 29 τμχ                                   290,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση κυτίου διακλάδωσης λαμπτήρων φωτ 29 τμχ          145,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση καμερών 4 τμχ                                                       3.280,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση ιστών τοποθέτησης καμερών με βάσ 4 τμχ           2.400,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση server 4 εισόδων 1 τμχ                                          1.400,00 € 

 Προμήθεια software 1 τμχ                                                                                 950,00 € 

 Εκπαίδευση - Παραμετροποίηση - Εγκατάσταση DVR 1 τμχ                       1.300,00 € 
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 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων XLPE 3X1,5mm2 325 m                           325,00 € 

 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων XLPE 3X2,5mm2 420 m                           525,00 € 

 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων coax RG59 265 m                                      119,25 € 

       ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ    34.930,25 €     

          

         ΣΥΝΟΛΟ: 593.353,80 € 

 

6.1.3 Κινητά φωτοβολταϊκά πλαίσια τύπου  Thin Film 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Διαμόρφωση οικοπέδου - Γαιώδες έδαφος  532  m3                                      3.192,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή θεμελιώσεων βάσης  122 m3    28.548,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή βάσης pillar  1,2 m3                       280,80 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή ράμπας εισόδου 1,2 m3                 280,80 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή τοιχείου περίφραξης 58m3       13.572,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή ερμαρίου Δικτύου 3 m3                 702,00 € 

Άμμος 34 m3                                                                                                      646,00 € 

Δομικό πλέγμα Τ196 5 m2                                                                                   95,00 € 

Πλάκες πεζοδρομίου 400x400mm 150 τμχ.                                                       172,50 € 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 47.489,10 € 

 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Προμήθεια-Τοποθέτηση ακίδας αλεξικέραυνου 4 τμχ                160,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Λάμας 30Χ3 με σχετικούς συνδέσμους 800 m            2.400,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης με συνδέσμους 50 τμχ                     850,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Αγωγού Φ10 με  συνδέσμους 120 m                               252,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση Συνδέσμου-Διασταυρωτή Φ10 με λάμα 30Χ3 90 τμχ         360,00 € 
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Προμήθεια-Τοποθέτηση Ακροδέκτη τύπου " Ζ" 85 τμχ                                         382,50 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση συνδέσμου λάμας 30x3 με οπλισμό  320 τμχ                   1.120,00 € 

Προμήθεια - Τοποθέτηση Συνδέσμου-Διασταυρωτή (T) λάμας 30 Χ 3 40 τμχ      100,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση τριγώνου Γείωσης με φρεάτια συντήρησης 4 τμχ            1.400,00 € 

Προμήθ.-Τοποθ. αγωγού γείωσης στο πίλλαρ διασύνδεσης με ΔΕΗ  1 τμχ           400,00 € 

   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   7.424,50 € 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Τοποθέτηση αγγυρίων βάσεων φωτοβολταϊκών στοιχείων 60 βάσεις   9.000,00 € 

Προμήθεια μεταλλικών βάσεων (tracker)  60 βάσεις              78.300,00 € 

Μεταφορά & εγκατάσταση μεταλλικών βάσεων (tracker) 60 βάσεις           27.000,00 € 

Προμήθεια fixation clamps (tracker) για πάνελ thin film 3132 τμχ              13.154,00 € 

Κόστος κινητήρα βάσης tracker (δυο άξονες) 60 τεμάχια                             29.700,00€  

     ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ    157.154,40 € 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

Προμήθεια εγκατάσταση κανάλι μεταλλικό 100Χ100mm 320 m    2.240,00 € 

Προμήθ. εγκατάσταση σωλήνων Φ120mm για διασύνδεση φρεατίων 50 m    350,00 € 

Προμήθ. εγκατάσταση σωλήνων Φ50mm για διασύνδεση φρεατίων 450m  2.250,00 € 

Προμήθ. εγκατάσταση σωλήνων Φ23mm για διασύνδεση φρεατίων 350m  1.050,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση καμπυλών Φ23mm 10 τμχ.                                         25,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση καμπυλών Φ50mm 190 τμχ                                      342,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση φρεατίων Φ90 40mm x 40mm x 40mm 75 τμχ     6.000,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση κανάλι μεταλλικό 40mm x 40mm 150 m               1.200,00 € 

Πίλλαρ διασύνδεσης με ΔΕΗ 1 τμχ                                                                2.800,00 € 

       ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ    16.257,00 € 

 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
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Περίφραξη ελαφρού τύπου 360 m                                                                18.000,00 € 

                                    

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 18.000,00 € 

 

 

 

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Προμήθ. τοποθέτηση κεντρικού πίνακα διασύνδεσης max 150KWp 1τμχ  13.000,00 € 

Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ 1428τμχ                                                                17.136,00 € 

Εγκατάσταση inverter 15 τμχ                                                                          5.250,00 € 

Καλωδιακή εγκατάσταση για κάθε inverter 15 τμχ                                        2.250,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση Junction box TRACKER  60 τμχ.                          5.400,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων DC Η07RN-F 1X6mm2 2900m               3.509,40 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων Η07RN-F 3X16mm2 660 m                    5.742,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων FTP 700 m                                                  210,00 € 

Προμήθ. Τοποθ. καλωδίων XLPE Οπλισμένο 3X120+70+70mm2 75m        5.625,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC KST3/6III , SP3/6 240 τμχ           1.080,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC KBT3/6III , BP3/6 240 τμχ          1.166,40 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC T4 30 τμχ                                           62,10 € 

Προμήθεια Φ/Β πάνελ First Solar FS270 / 70 Wp 1428 τμχ                      278.460,00 € 

Προμήθεια inverter SMA SMC 6000A 15 τμχ                                             39.330,00 € 

 

                  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 380.824,50 € 

 

                                          ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΟ:     627.149,50 € 
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή βάσης ιστών 1,5 m3                      351,00 € 

 Αναβάθμιση σε περίφραξη βαρέως τύπου 360 m                                        25.920,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 35 τμχ                                   350,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση κυτίου διακλάδωσης λαμπτήρων φωτ 35 τμχ          175,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση καμερών 4 τμχ                                                       3.280,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση ιστών τοποθέτησης καμερών με βάσ 4 τμχ           2.400,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση server 4 εισόδων 1 τμχ                                          1.400,00 € 

 Προμήθεια software 1 τμχ                                                                                 950,00 € 

 Εκπαίδευση - Παραμετροποίηση - Εγκατάσταση DVR 1 τμχ                       1.300,00 € 

 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων XLPE 3X1,5mm2 410 m                           410,00 € 

 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων XLPE 3X2,5mm2 360 m                           450,00 € 

 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων coax RG59 460 m                                      207,00 € 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 37.223,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 664.372,50 € 

 

 

 

 

 

6.1.4 Κινητά Φωτοβολταϊκά πλαίσια τύπου  Crystalline 

 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Διαμόρφωση οικοπέδου - Γαιώδες έδαφος  366  m3                                      2.196,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή θεμελιώσεων βάσης  101 m3    26.260,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή βάσης pillar  1,2 m3                       312,00 € 
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Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή ράμπας εισόδου 1,2 m3                 312,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή τοιχίου περίφραξης 58 m3        15.080,00 € 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή ερμαρίου Δικτύου 3 m3                 780,00 € 

Άμμος 12,5 m3                                                                                                   237,50 € 

Δομικό πλέγμα Τ196 5 m2                                                                                   95,00 € 

Πλάκες πεζοδρομίου 400x400mm 110 τμχ.                                                       126,50 € 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 45.399,00 € 

 

 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Προμήθεια-Τοποθέτηση ακίδας αλεξικέραυνου 4 τμχ          

160,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Λάμας 30Χ3 με σχετικούς συνδέσμους 630 m             1.890,00 

€ 

Προμήθ.-Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης με συνδέσμους 42 τμχ                     714,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Αγωγού Φ10 με  συνδέσμους 120 m                               252,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση Συνδέσμου-Διασταυρωτή Φ10 με λάμα 30Χ3 30 τμχ         120,00 € 

Προμήθεια-Τοποθέτηση Ακροδέκτη τύπου " Ζ" 66 τμχ                                          297,00 

€ 

Προμήθ.-Τοποθέτηση συνδέσμου λάμας 30x3 με οπλισμό  165 τμχ                      577,00 € 

Προμήθεια - Τοποθέτηση Συνδέσμου-Διασταυρωτή (T) λάμας 30 Χ 3 30 τμχ        75,00 € 

Προμήθ.-Τοποθέτηση τριγώνου Γείωσης με φρεάτια συντήρησης 4 τμχ            1.400,00 € 

Προμήθ.-Τοποθ. αγωγού γείωσης στο πίλλαρ διασύνδεσης με ΔΕΗ  1 τμχ            400,00 

€ 

   

          ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   5.885,50 € 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Τοποθέτηση αγγυρίων βάσεων φωτοβολταϊκών στοιχείων 48 βάσεις   7.200,00 € 

Προμήθεια μεταλλικών βάσεων (tracker) 48 βάσεις              69.600,00 € 

Μεταφορά & εγκατάσταση μεταλλικών βάσεων(tracker) 48 βάσεις           21.600,00 € 

  Κόστος κινητήρα βάσης tracker (δυο άξονες) 48 kWp                               26.400,00 €          

       

       ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  124.800,00 € 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

Προμήθεια εγκατάσταση κανάλι μεταλλικό 100Χ100mm 150 m    1.500,00 € 

Προμήθ. εγκατάσταση σωλήνων Φ100mm για διασύνδεση φρεατίων 30 m    210,00 € 

Προμήθ. εγκατάσταση σωλήνων Φ50mm για διασύνδεση φρεατίων 450m  2.250,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση σωλήνων Φ23mm για διασύνδεση φρεατίων 320m 960,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση καμπυλών Φ100mm 150 τμχ                                    600,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση καμπυλών Φ50mm 20 τμχ                                          36,00 € 

Προμήθεια εγκατάσταση φρεατίων Φ90 40mm x 40mm x 40mm 66 τμχ     4.290,00 € 

Πίλλαρ διασύνδεσης με ΔΕΗ 1 τμχ                                                                2.800,00 € 

         ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  12.896,00 € 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Περίφραξη ελαφρού τύπου 360 m                                                                18.000,00 € 

                                    

         ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  18.000,00 € 

 

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



                                                                                                                             
~ 99 ~ 

 

Προμήθ. τοποθέτηση κεντρικού πίνακα διασύνδεσης max 150KWp 1τμχ  13.000,00 € 

Εγκατάσταση Φ/Β πάνελ 570 τμχ                                                                   6.840,00 € 

Εγκατάσταση inverter 12 τμχ                                                                          4.200,00 € 

Καλωδιακή εγκατάσταση για κάθε inverter 12 τμχ                                        1.800,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων DC Η07RN-F 1X6mm2 1600 m              1.936,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων Η07RN-F 3X16mm2 600 m                    5.220,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων FTP 600 m                                                  180,00 € 

Προμήθ. Τοποθ. καλωδίων XLPE Οπλισμένο 3X120+70+70mm2 60m        4.500,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC KST3/6III , SP3/6 48 τμχ                240,00 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC KBT3/6III , BP3/6 48 τμχ               259,20 € 

Προμήθεια τοποθέτηση ακροδεκτών MC T4 24 τμχ                                           55,20 € 

Προμήθεια Φ/Β πάνελ Conergy C 175 M / 175 Wp 570 τμχ                   369.8816,00 € 

Προμήθεια inverter SMA SMC 8000TL 12 τμχ                                           35.280,00 € 

 

                  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 444.256,40 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΟ: 651.236,90 € 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή βάσης ιστών 3,9 m3                  1.014,00 € 

 Αναβάθμιση σε περίφραξη βαρέως τύπου 360 m                                        28.800,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 35 τμχ                                   350,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση κυτίου διακλάδωσης λαμπτήρων φωτ 35 τμχ          175,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση καμερών 4 τμχ                                                       3.280,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση ιστών τοποθέτησης καμερών με βάσ 4 τμχ           2.400,00 € 

 Προμήθεια εγκατάσταση server 8 εισόδων 1 τμχ                                          2.100,00 € 

 Προμήθεια software 1 τμχ                                                                                 950,00 € 

 Εκπαίδευση - Παραμετροποίηση - Εγκατάσταση DVR 1 τμχ                       1.300,00 € 
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 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων XLPE 3X1,5mm2 360 m                           360,00 € 

 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων XLPE 3X2,5mm2 320 m                           400,00 € 

 Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίων coax RG59 400 m                                      180,00 € 

       ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ    41.309,00 €  

        

ΣΥΝΟΛΟ: 692.545,90 € 
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6.2 Συγκριτικοί Πίνακες- Διαγράμματα  

 

 

  

ΣΤΑΘΕΡΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Thin Film 

ΣΤΑΘΕΡΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Crystalline 

ΚΙΝΗΤΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Thin Film 

ΚΙΝΗΤΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Crystalline 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
33.490,35 € 27.490,75 € 47.489,10 € 45.399,00 € 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ- 

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

6.099,00 € 6.099,00 € 7.424,50 € 5.885,50 € 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
88.650,00 € 54.000,00 € 157.154,40 € 124.800,00 € 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
12.792,40 € 10.503,00 € 16.257,00 € 12.896,00 € 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ- 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 382.731,82 € 442.330,80 € 380.824,50 € 444.256,40 € 

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 541.763,57 € 558.423,55 € 627.149,50 € 651.236,90 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 37.410,40 € 34.930,25 € 37.223,00 € 41.309,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 579.173,97 € 593.353,80 € 664.372,50 € 692.545,90 € 

Πίνακας 5 : Κόστος εργασιών ανά διαφορετικές τεχνολογίες 

 

Πλέον μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε μέσα από τον πίνακα αλλά και γραφικά μέσα 

από τα γραφήματα (1 έως 5) ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με 

δυνατότητα κίνησης των φωτοβολταϊκών πάνελ και τεχνολογίας πάνελ Crystalline είναι 

η ακριβότερη επιλογή. Βλέπουμε ότι η δυνατότητα κίνησης των φωτοβολταϊκών πάνελ, 

για την παρακολούθηση της πορείας του ήλιου, αυξάνει το συνολικό κόστος της 

εγκατάστασης. Το κόστος αυτό αυξάνεται από την ανάγκη για μεγαλύτερα κονδύλια 
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στον τομέα των χωματουργικών εργασιών και των υποδομών στήριξης και κίνησης των 

πάνελ.  

Δευτερεύουσα αύξηση τιμής έχουμε από την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση όπου η 

διαφορά στην τιμή διαμορφώνεται κυρίως από την διαφορά στην τεχνολογία των 

φωτοβολταϊκών πάνελ Crystalline έναντι των φθηνότερων Thin-Film. 

Εστιάζοντας, μέσα από το διάγραμμα 2 και το διάγραμμα 3 όπου γίνεται σύγκριση του 

κόστους της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, για ίδιας τεχνολογίας πάντα φωτοβολταϊκά 

πάνελ, ανάμεσα σε σταθερά και κινητά συστήματα,  αντιλαμβανόμαστε ότι και για τα 

φωτοβολταϊκά τύπου Thin-film αλλά και για τα τύπου Crystalline η αύξηση στο κόστος 

οφείλεται στις μεγαλύτερες ανάγκες για υποδομή και στήριξη της εγκατάστασης εξαιτίας 

των απαιτούμενων μηχανισμών κίνησης-προσανατολισμού των κινητών μονάδων. 

Αντίστοιχα στο διάγραμμα 4 και στο διάγραμμα 5 γίνεται σύγκριση των δυο τεχνολογιών 

πρώτα για σταθερές και έπειτα για κινητές φωτοβολταϊκές μονάδες. Μελετώντας το 

διάγραμμα 4 για τις σταθερές εγκαταστάσεις παρατηρούμε ότι η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκού πάρκου με πάνελ τεχνολογίας Thin-Film απαιτεί μεγαλύτερα ποσά για 

τις υποδομές στήριξης έναντι της εγκατάστασης με πάνελ τεχνολογίας Crystalline. Το 

παραπάνω αποτέλεσμα οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό πάνελ που τύπου Thin-Film 

απαιτούνται για την ίδια ονομαστική ισχύ καθώς παρουσιάζουν μικρότερη απόδοση 

έναντι των Crystalline.  

Στη συνέχεια όμως βλέπουμε ότι παρόλο τον σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό πάνελ - 

1425 πάνελ τύπου Thin-Film, 570 τύπου Crystalline – η δαπάνη για την αγορά των πάνελ 

τύπου Crystalline είναι μεγαλύτερη και έτσι απαιτείτε μεγαλύτερο κονδύλι για την 

ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση των Crystalline. Τελικά τα παραπάνω μας οδηγούν 

σε ακριβότερη εγκατάσταση εάν χρησιμοποιήσουμε φωτοβολταϊκά πάνελ τύπου 

Crystalline. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε και για την  σύγκριση των δύο 

τεχνολογιών αυτή τη φορά για κινητά συστήματα. Έτσι καταλήγουμε και εδώ στο 

συμπέρασμα ότι η εγκατάσταση κινητών φωτοβολταϊκών πάνελ τεχνολογίας Crystalline 

είναι ακριβότερη αυτής των Thin-Film 
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Γράφημα 1: Κόστος εγκαταστάσεων 
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Γράφημα 2 : Σύγκριση Σταθερών και Κινητών πάνελ τεχνολογίας Thin-Film 

 

 

         Γράφημα 3 : Σύγκριση Σταθερών και Κινητών πάνελ τεχνολογίας Crystalline 
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Γράφημα 4 : Σύγκριση Σταθερών τεχνολογίας  Thin Film και Σταθερών πάνελ τεχνολογίας 

Crystalline 

 

Γράφημα 5 : Σύγκριση κινητών τεχνολογίας Thin Film και Crystalline 
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Στα προηγούμενα μελετήσαμε τα επιμέρους και συνολικά κόστη για τους διάφορους 

τύπους εγκαταστάσης ως προς τη βάση των 100 kW ονομαστικής απόδοσης. Εδώ 

εισάγεται ένα νέο στοιχείο καθώς η κάθε εγκατάσταση λόγω της τεχνολογίας των 

φωτοβολταϊκών της πάνελ και του αριθμού τους, των επιμέρους συνδέσεων και 

παρελκόμενων καθώς και της ύπαρξης ή όχι μηχανισμού κίνησης – παρακουλούθησης 

της πορείας του ήλιου  παρουσιάζει διαφορετική εκτιμόμενη απόδοση ενέργειας κατά 

την χρονική περίοδο ενός έτους.  

  
ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Thin Film 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Crystalline 
ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Thin Film 
ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Crystalline 

Ονομαστική Ισχύς 100 kWp 100 kWp 100 kWp 100 kWp 

Εκτίμηση Παραγόμενης 
Ενέργειας kWh ανά Έτος 

1,230 kWh 1,250 kWh 1,570 kWh 1,600 kWh 

Εκτίμηση Παραγόμενης 
Ενέργειας kWh ανά Έτος 

123,000 kWh 125,000 kWh 157,000 kWh 160,000 kWh 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

579,000 € 593,000 € 664,000 € 692,000 € 

€/έτος 55,350 € 56,250 € 70,650 € 72,000 € 

Απόσβεση-έτη 10.46 10.54 9.40 9.61 

απόδοση 25ετη 804,750 € 813,250 € 1,102,250 € 1,108,000 € 

καθαρή απόδοση/έτος 32,190 € 32,530 € 44,090 € 44,320 € 

Πίνακας 6: Εκτιμώμενη Απόδοση και Αποσβέσεις 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα αλλα και από το αντίστοιχο διάγραμμα βλέπουμε 

την διαφοροποίηση της απόδοσης, και παρατηρούμε ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης 

της πορείας του ήλιου αυξάνει την ετήσια απόδοση της εγκατάστασης και μειώνει τον 

χρόνο απόδοσης. Τα πλαίσια Thin Film έχουν μικρότερο χρόνο απόσβεσης αλλα τα 

Crystalline θα μας αποδόσουν μεγαλύτερο ποσό σε διάρκεια 25 ετών. Εισάγοντας την 

καθαρή απόδοση ανα έτος η οποία είναι η συνολική οικονομική απόδοση για 25 έτη από 

την οποία έχει αφαιρεθεί το αρχικό κόστος της επένδυσης και το καθαρό κέρδος έχει 

αναχθεί στα 25 έτη βλέπουμε ότι την μεγαλύτερη τιμή παίρνει η εγκατάσταση των 

Crystalline σε κινούμενες βάσεις. Καθώς αυξάνονται τα χρόνια λειτουργίας και 

αποσβένεται το αρχικό κόστος ή τιμή αυτή θα αυξάνεται. 
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Γράφημα 6 : Εκτιμώμενη ενέργεια, οικονομική απόδοση και αποσβέσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7.1 Συμπεράσματα 

Επειδή όμως ο κόσμος εξαρτάται τόσο πολύ από την ενέργεια, θα πρέπει να βρεθούν 

πηγές ενέργειας μεγάλης διάρκειας. Μια τέτοια μορφή ενέργειας ονομάζεται ανανεώσιμη 

ενέργεια1 

Οι ήπιες μορφές ενέργειας ή "ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" (ΑΠΕ) ή "νέες πηγές 

ενέργειας" είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες 

φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο 

όρος "ήπιες" αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. 

 

 Καταρχήν, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική 

παρέμβαση, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας 

στη φύση.  

 Δεύτερον, πρόκειται για "καθαρές" μορφές ενέργειας, πολύ φιλικές στο 

περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή 

τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. 

 

Ως "ανανεώσιμες πηγές" θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών 

ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η ηλιακή και η αιολική. Τελευταία 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλά κράτη υιοθετούνται νέες πολιτικές για τη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προάγουν τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και 

για τα κράτη μέλη2 

 

Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται στην ουσία στην ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση 

τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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γης, και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα (βικιπαίδεια, 

τελευταία πρόσβαση 10/1/2009). Οι βασιζόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές 

ενέργειας είναι ανανεώσιμες, μιας και δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο 

ήλιος, δηλαδή για μερικά ακόμα δισεκατομμύρια χρόνια. Ουσιαστικά είναι ηλιακή 

ενέργεια "συσκευασμένη" κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο: η βιομάζα είναι ηλιακή 

ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης, η αιολική 

εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται απ' τη θέρμανση του αέρα ενώ αυτές 

που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμισης-συμπύκνωσης του νερού 

και την κυκλοφορία του. Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη, καθώς τα 

γεωθερμικά πεδία κάποια στιγμή εξαντλούνται2 

 

Πρόκειται για μια καθαρή, ήπια και ανανεώσιμη μορφή ενέργειας από τον ήλιο., η οποία 

είναι διαθέσιμη στον καθένα χωρίς κόστος και πρακτικά ανεξάντλητη. Ειδικά η Ελλάδα 

είναι ιδιαίτερα ευνοημένη αφού διαθέτει πολλές ώρες ηλιοφάνειας τις περισσότερες 

ημέρες του χρόνου5   Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το 

δίκτυο της ΔΕΗ και παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα 

τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα. 

Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για 

την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη. Επιπλέον, η 

χρήση της ηλιακής ενέργειας συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων 

(όπως τα καρκινογόνα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, 

κλπ). Οι ρύποι αυτοί επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον5. 

 

Η σύγχρονη τεχνολογία μάς έδωσε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της ενέργειας της 

ηλιακής ακτινοβολίας με τη χρήση των ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β), που 

η λειτουργία τους στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή την άμεση 

μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα6   
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Μερικά υλικά, όπως το πυρίτιο με πρόσμιξη άλλων στοιχείων γίνονται ημιαγωγοί (άγουν 

το ηλεκτρικό ρεύμα προς μια μόνο διεύθυνση), έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να 

δημιουργούν διαφορά δυναμικού όταν φωτίζονται και κατά συνέπεια να παράγουν 

ηλεκτρικό ρεύμα. Συνδέοντας μεταξύ τους πολλά μικρά κομμάτια τέτοιων υλικών 

(φωτοβολταϊκές κυψέλες ή στοιχεία), τοποθετώντας τα σε μία επίπεδη επιφάνεια 

(φωτοβολταϊκό σύστημα) και στρέφοντάς τα προς τον ήλιο είναι δυνατό να πάρουμε 

ηλεκτρικό ρεύμα αρκετό για να καλύψουμε τις ανάγκες για τη λειτουργία6 

Τα φωτοβολταϊκά είναι ένας τομέας της τεχνολογίας και της έρευνας που σχετίζεται με 

την εφαρμογή των ηλιακών κελιών για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας απευθείας 

σε ηλεκτρική. Εξαιτίας της αυξανόμενης ανάγκης για ήπιες μορφές ενέργειας, η 

κατασκευή των ηλιακών κελιών και των φωτοβολταϊκών πάνελ έχει αυξηθεί δραματικά 

τα τελευταία χρόνια 7  

Σύμφωνα με την Greenpeace 12 τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο στον 

καταναλωτή και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και 

καταναλισκόμενη ενέργεια. Δεδομένου ότι η παραγωγή και κατανάλωση του ηλιακού 

ηλεκτρισμού γίνονται τοπικά, αποφεύγονται οι σημαντικές απώλειες της μεταφοράς και 

διανομής του ηλεκτρισμού και κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 

ενέργειας της τάξης του 10% σε σχέση με τη συμβατική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω του δικτύου. 

Επίσης, τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και 

μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες, δυνατότητα 

αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (στο δίκτυο ή σε συσσωρευτές) και απαιτούν 

ελάχιστη συντήρηση. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι 

αδιαμφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από 

συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις 

μέσες απώλειες του δικτύου). Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων 

επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι 

ενώσεις του θείου, κλπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο 



                                                                                                                             
~ 111 ~ 

του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον12 

Τα ηλιακά κελιά παράγουν ρεύμα απευθείας από το φως, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία μιας συσκευής, ή για την επαναφόρτιση μιας 

μπαταρίας. Η κυρίαρχη λειτουργία των φωτοβολταϊκών ήταν η παροχή ενέργειας στους 

δορυφόρους που κινούνται σε τροχιά γύρω από τη γη καθώς και για άλλα διαστημικά 

οχήματα. Ωστόσο, σήμερα, η βασική χρήση των φωτοβολταϊκών σχετίζεται με την 

διασυνδεδεμένη παραγωγή ενέργειας15 

Σύμφωνα με την Greenpeace μέχρι το 2030, τα PV συστήματα θα μπορούν να παράγουν 

περίπου 2600 TWh ηλεκτρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι, δεδομένης 

της προσπάθειας για ενεργειακή αποτελεσματικότητα, από την χρήση της ηλιακής 

ενέργειας, θα καλύπτεται το 14% της απαιτούμενης ενέργειας παγκοσμίως.   

Ο βαθμός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που μετατρέπεται 

σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τα πρώτα φωτοβολταϊκά στοιχεία, 

που σχεδιάστηκαν τον 19ο αιώνα, δεν είχαν παρά 1-2% απόδοση, ενώ το 1954 τα 

εργαστήρια Bell Laboratories δημιούργησαν τα πρώτα Φ/Β στοιχεία πυριτίου με 

απόδοση 6%. Στην πορεία του χρόνου όλο και αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης: η αύξηση 

της απόδοσης, έστω και κατά μια ποσοστιαία μονάδα, θεωρείται επίτευγμα στην 

τεχνολογία των φωτοβολταϊκών. 

 

Στην σημερινή εποχή ο τυπικός βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου 

βρίσκεται στο 13 – 15%, ο οποίος, συγκρινόμενος με την απόδοση άλλου συστήματος 

(συμβατικού, αιολικού, υδροηλεκτρικού κλπ.), παραμένει ακόμη αρκετά χαμηλός. Αυτό 

σημαίνει ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια προκειμένου να 

αποδώσει την επιθυμητή ηλεκτρική ισχύ. Ωστόσο, η απόδοση ενός δεδομένου 

συστήματος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών σε 

ηλιοστάτη. Οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα είναι από 

τις καλύτερες στην Ευρώπη, αφού η συνολική ενέργεια που δέχεται κάθε τετραγωνικό 

μέτρο επιφάνειας στην διάρκεια ενός έτους κυμαίνεται από 1400-1800 kWh. 
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Η απόδοση τους επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες σημαντικότεροι από τους οποίους 

είναι οι εξής: 

 Οι καιρικές συνθήκες και η θερμοκρασία 

 Τεχνολογία κυψέλης  

 Σύνδεση Φ/Β κυψελών 

Είναι γεγονός ότι με την χρήση της ηλιακής ενέργειας θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε 

από την δαπάνη της ΔΕΗ. Παρόλα αυτά δεν κρίνεται απαραίτητο, αλλά ούτε και σκόπιμο 

τις περισσότερες φορές. Υπάρχουν  δύο τρόποι να χρησιμοποιήσει κανείς τα 

φωτοβολταϊκά. Σε συνεργασία με το δίκτυο της ΔΕΗ (διασυνδεδεμένο σύστημα) ή 

ανεξάρτητα από αυτόν(αυτόνομο σύστημα). 5 

Ότι σύστημα και να επιλέξουμε, θα συνοδεύεται από κάποιο σύστημα αποθήκευσης της 

ενέργειας. Στην περίπτωση των διασυνδεδεμένων συστημάτων, το “σύστημα 

αποθήκευσης” είναι το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ τα αυτόνομα συστήματα συνοδεύονται από 

μπαταρίες 5 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο είναι εξαιρετικά προβλέψιμη. Αυτό που 

ενδιαφέρει, είναι πόσες κιλοβατώρες θα μας δώσει το σύστημά μας σε ετήσια βάση. Σε 

γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο 

ετησίως περί τις 1.300 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (KWh/έτος/KW 5 

Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της χώρας ένα φωτοβολταϊκό 

παράγει περισσότερο ηλιακό ηλεκτρισμό απ’ ότι στις βόρειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

πως ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Αθήνα αποδίδει 1.250-1.450 KWh/έτος/KW, στη 

Θεσσαλονίκη 1.150-1.275 KWh/έτος/KW και στην Κρήτη ή στη Ρόδο 1.400-1.500 

KWh/έτος/KW 5 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα βρίσκουν εφαρμογές στην καθημερινότητα μας σε 

διάφορες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούνται σε στέγες κτιρίων, σε μεταφορικά 

μέσα, ως ενίσχυση της υπάρχουσας ενέργειας, σε μεμονωμένες συσκευές όπως είναι τα 

παρκόμετρα και τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τέλος για τον εξηλεκτρισμό της 

υπαίθρου.  
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Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν πολλά πλεονεκτήματα σημαντικότερα από τα οποία 

είναι τα εξής:  

 

 Χρησιμοποιούν Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: 

 Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, 

 Τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του 

δικτύου διανομής 

 Η λειτουργία του συστήματος είναι αθόρυβη 

 Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης 

 Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής: 20-30 χρόνια λειτουργίας 

 Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται 

στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών 

 Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι 

π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου, 

 Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο 

ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν 

συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και 

συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.  

 

Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά συστήματα το 

κόστος τους, το οποίο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις παραμένει ακόμη αρκετά υψηλό. 

Μια γενική ενδεικτική τιμή είναι 6000 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW) 

ηλεκτρικής ισχύος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τυπική οικιακή κατανάλωση απαιτεί από 

1,5 έως 3,5 κιλοβάτ, το κόστος της εγκατάστασης δεν είναι αμελητέο. Το ποσό αυτό, 

ωστόσο, μπορεί να αποσβεστεί σε περίπου 5-6 χρόνια και το Φ/Β σύστημα θα συνεχίσει 

να παράγει δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον άλλα 25χρόνια. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα 

είναι πολλά, και το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να στρέφεται όλο και πιο πολύ στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα φωτοβολταϊκά ειδικότερα, για την κάλυψη ή την 

συμπλήρωση των ενεργειακών του αναγκών2 
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Η κατασκευή τους στηρίζεται κατά βάση στο πυρίτιο, υπάρχουν όμως διάφοροι τύποι 

φωτοβολταϊκών στοιχείων, για να καλύπτουν διάφορες ανάγκες. Οι προϋποθέσεις για την 

εγκατάσταση τους είναι ο επαρκής και ασκίαστος χώρος, ο νότιος προσανατολισμός και 

η σωστή κλίση τους και η ύπαρξη κατάλληλου χώρου για ηλεκτρονικά συστήματα και 

μπαταρίες,  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της για το 2020 το 20% της κατανάλωσης 

ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.  Τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

επιδοτούνται από το Ελληνικό κράτος μέσω του νέου επενδυτικού νόμου Ν. 3522/06 και 

του αναπτυξιακού νόμου Ν. 3299/04 για επενδυτές μεσαίας και μεγάλης κλίμακας 

(επιδότηση αγοράς εξοπλισμού έως και 40% ανάλογα με την περιοχή της εγκατάστασης 

και τα επιχειρηματικά κριτήρια που ικανοποιούνται).  

 

Στη συνέχεια, με βάση το νόμο Ν. 3468/06 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ο 

επενδυτής συνάπτει δεκαετές συμβόλαιο – με μονομερή δυνατότητα ανανέωσης της 

σύμβασης από την πλευρά του επενδυτή για ακόμη δέκα χρόνια – για την πώληση της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει στον ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για τις διασυνδεδεμένες περιοχές, ή απευθείας στη 

ΔΕΗ για τις μη-διασυνδεδεμένες περιοχές. Η τιμή πώλησης κυμαίνεται από 0,40 έως 

0,50 Ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh) ανάλογα με το μέγεθος και την περιοχή της 

εγκατάστασης. Όμως, και ο ιδιώτης μπορεί να επωφεληθεί του νόμου 3468, πουλώντας 

την πλεονάζουσα ενέργεια της εγκατάστασης ιδιόχρησης που διαθέτει στις ίδιες 

ανταγωνιστικές τιμές, με επιπλέον όφελος φοροελάφρυνση έως και 700 Ευρώ 2 

Τα κίνητρα αυτά έχουν ήδη δείξει τα πρώτα αποτελέσματα, και πλέον βλέπουμε τη 

δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σε πολλές περιοχές της χώρας, και την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε καινούργια ή και παλιότερα σπίτια. Με 

την τρέχουσα νομοθεσία η Ελληνική πολιτεία στοχεύει στην δημιουργία μεγάλων ως 

πολύ μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, σε αντίθεση με άλλες χώρες, που όπως η 

Γερμανία στοχεύουν στην ανάπτυξη πολλών μικρών συστημάτων. 
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Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι αντίστοιχη με την ελληνική. Πολλές πόλεις χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παρέχει ανάλογα κίνητρα για την εγκατάσταση Φ/Β τόσο σε 

οικιακές όσο και σε εταιρικές εγκαταστάσεις. Πρόσφατα, η πόλη με την μεγαλύτερη 

ηλιοφάνεια στην Γερμανία, το Φράιμπουργκ (Freiburg im Breisgau) διατηρώντας τον 

τίτλο της "πράσινης πόλης" ανακοίνωσε την εγκατάσταση Φ/Β σε οικίες και δημόσια 

κτίρια, ενώ τον Οκτώβριο του 2008 φιλοξένησε το διεθνές συνέδριο για τα Φ/Β. 31 

Το πιο σημαντικό θέμα με τα ηλιακά πάνελ είναι το κεφαλαιακό κόστος (κόστος υλικών 

και κόστος εγκατάστασης). Εξαιτίας των οικονομιών κλίμακας τα φωτοβολταϊκά 

κοστίζουν αρκετά λιγότερο, καθώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και άρα αγοράζουν 

περισσότερα- καθώς οι παραγωγοί αυξάνουν την παραγωγή τους για να ανταποκριθούν 

στη ζήτηση, το κόστος και η τιμή πρόκειται να μειωθεί στα χρόνια που έρχονται 

(Company Information Overview). Μέχρι το 2006, το μέσο κόστος για κάθε 

εγκατεστημένο watt σε μια κατοικημένη περιοχή ήταν περίπου USD 7.50 με USD 9.50, 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα πάνελ, η εγκατάσταση και το συμφωνητικό για 25 

χρόνια αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού., σε 

μια σταθερή τιμή, η οποία θα είναι ίδια ή μικρότερη από την σταθερή του τιμή.  

Αναμένεται μάλιστα, ότι μέχρι τα τέλη του 2009 πάνω από το 90% των εμπορικών 

φωτοβολταϊκών που θα εγκατασταθούν στις ΗΠΑ θα εγκατασταθούν χρησιμοποιώντας 

μια συμφωνία αγοράς ενέργειας. (Η αγορά των φωτοβολταϊκών το 2007 έκανε ένα ρεκόρ 

φτάνοντας τα 2.8 gigawatts peak (GWp).  Οι τρεις πρώτες χώρες (Γερμανία, Ιαπωνία και 

ΗΠΑ) συγκεντρώνουν το 89% του συνόλου των φωτοβολταϊκών.  

Η Ελλάδα παρουσιάζει αξιοσημείωτες προϋποθέσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή των 

Φ/Β συστημάτων. Οι λόγοι για την προώθηση της Φ/Β τεχνολογίας, της έρευνας και των 

εφαρμογών στην Ελλάδα συνοψίζονται ως ακολούθως 36 

  Αξιοποίηση μιας εγχώριας και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που είναι σε αφθονία,  

  Υποστήριξη του τουριστικού τομέα για ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον και 

οικολογικό τουρισμό, ιδιαίτερα στα νησιά.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA
http://www.firstsolar.com/company_overview.php
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  Ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου τις ώρες των μεσημβρινών αιχμών, όπου τα Φ/Β 

παράγουν το μεγάλο μέρος ηλεκτρικής ενέργειας. 

  Μείωση των απωλειών του δικτύου, με την παραγωγή ενέργειας στον τόπο της 

κατανάλωσης, ελάφρυνση των γραμμών και χρονική μετάθεση των επενδύσεων στο 

δίκτυο. 

  Περιορισμός του ρυθμού ανάπτυξης νέων κεντρικών σταθμών ισχύος συμβατικής 

τεχνολογίας. Συμβολή στη μείωση των διακοπών ηλεκτροδότησης λόγω υπερφόρτωσης 

του δικτύου ΔΕΗ. 

  Σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και κάθε μορφής εισαγόμενη ενέργεια και 

εξασφάλιση της παροχής ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης παραγωγής. 

  Κοινωνική προσφορά του παραγωγού / καταναλωτή και συμβολή στην αειφόρο 

ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και 

στην περιφέρεια. 

  Ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με σημαντική συμβολή σε αναπτυξιακούς 

και κοινωνικούς στόχους. 

  Ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Φ/Β Συστημάτων με άριστες προοπτικές για 

πλήρη κάλυψη της Ελληνικής αγοράς και εξαγωγικές δραστηριότητες. Δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και ανάπτυξη Ελληνικής τεχνογνωσίας.  

  Προώθηση των στόχων της ΕΕ και του Kyoto σχετικά με τη μείωση των αερίων 

ρύπων και τη διείσδυση των ΑΠΕ στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή, σε ποσοστό 20% 

έως το 2010. 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην παρουσίαση της εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού 

πάρκου δυναμικότητας 100 kW. Αναλύονται οι εργασίες που είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιηθούν και αναλυτικά ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί ενώ συγχρόνως   

υπολογίζονται το μέγεθος και αξία της κάθε μιας σε Ευρώ. Η παραπάνω ανάλυση 
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επαναλαμβάνεται για τέσσερις τύπους εγκατάστασης ενώ η παρουσίαση είναι της ίδιας 

ακριβώς μορφής με σκοπό την άμεση και ευκολότερη σύγκριση. 

Σκοπός της παρουσίασης και ανάλυσης είναι να εντοπίσουμε την αποδοτικότερη 

επένδυση για την εγκατάσταση μας. Τον σκοπό αυτό διευκολύνει η ανάλυση 

εγκαταστάσεων που αναφέρονται σε ένα μέγεθος-βάση το οποίο στην περίπτωση μας 

είναι τα 100 kW. Τα μοντέλα που έχουμε προς σύγκριση είναι: Σταθερά φωτοβολταϊκά 

πλαίσια τεχνολογίας Thin Film,  Σταθερά φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας 

Crystalline, Κινούμενα (τύπου Tracker)  φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας Thin Film 

και Κινούμενα (τύπου Tracker)  φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας Crystalline. 

Με τη χρήση διαγραμμάτων και συγκριτικών πινάκων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 

η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με δυνατότητα κίνησης των φωτοβολταϊκών 

πάνελ και τεχνολογίας πάνελ Crystalline είναι η ακριβότερη επιλογή. Βλέπουμε ότι η 

δυνατότητα κίνησης των φωτοβολταϊκών πάνελ αυξάνει το συνολικό κόστος της 

εγκατάστασης. Το κόστος αυτό αυξάνεται από την ανάγκη για μεγαλύτερα κονδύλια για 

τις χωματουργικές εργασίες και τις υποδομές στήριξης. Δευτερεύουσα αύξηση τιμής 

έχουμε από την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση όπου η διαφορά στην τιμή 

διαμορφώνεται κυρίως από την διαφορά στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών πάνελ 

Crystalline έναντι των φθηνότερων Thin-Film. 

Όσον αφορά στη σύγκριση ανάμεσα σε σταθερά και κινητά συστήματα,  

αντιλαμβανόμαστε ότι και για τα φωτοβολταϊκά τύπου Thin-film αλλά και για τα τύπου 

Crystalline η αύξηση στο κόστος οφείλεται στις μεγαλύτερες ανάγκες για υποδομή και 

στήριξη της εγκατάστασης εξαιτίας των απαιτούμενων μηχανισμών κίνησης-

προσανατολισμού των κινητών μονάδων. 

Στη συνέχεια, μέσα από τη σύγκριση των δυο τεχνολογιών πρώτα για σταθερές και 

έπειτα για κινητές φωτοβολταϊκές μονάδες, παρατηρούμε ότι η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκού πάρκου με πάνελ τεχνολογίας Thin-Film απαιτεί μεγαλύτερα ποσά για 

τις υποδομές στήριξης έναντι της εγκατάστασης με πάνελ τεχνολογίας Crystalline. Το 

παραπάνω αποτέλεσμα οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό πάνελ που τύπου Thin-Film 

απαιτούνται για την ίδια ονομαστική ισχύ καθώς παρουσιάζουν μικρότερη απόδοση 
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έναντι των Crystalline. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε και για την  σύγκριση των δύο 

τεχνολογιών αυτή τη φορά για κινητά συστήματα. Έτσι καταλήγουμε και εδώ στο 

συμπέρασμα ότι η εγκατάσταση κινητών φωτοβολταϊκών πάνελ τεχνολογίας Crystalline 

είναι ακριβότερη αυτής των Thin-Film. 
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Παράρτημα 1 

 

Προκαταρκτική τεχνική μελέτη 

1.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός θα εγκατασταθεί σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 

xxxx m2 στη θέση «Χχχχχχχ», στα όρια του Δ.Χχχχχχχ στο Ν. Χχχχχχχ. 

Η χωροθέτηση του ΦΒ Σταθμού έγινε με νότιο προσανατολισμό και κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα σκίασης, ενώ γίνεται  προσπάθεια αποφυγής 

τοποθέτησης πλαισίων σε σημεία όπου απαιτούν σημαντικές εργασίες διαμόρφωσης του 

χώρου. 

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός σχεδιάζεται και  εγκαθιστηται  κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

λειτουργεί ως ολοκληρωμένη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την 

εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.  

 

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Η επιλογή της θέσης γίνεται μετά από σχολαστική εξέταση της περιοχής ώστε να 

ικανοποιεί τους περιορισμούς που προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία και να μην 

επηρεάζεται το περιβάλλον, οι υπάρχοντες οικισμοί και οι εν γένει δραστηριότητες της 

ευρύτερης περιοχής. 

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 

 Ο  Φ/Β   Σταθμός  μελετάται  και σχεδιάζεται για να  λειτουργεί σαν  μονάδα παραγωγής  

ηλεκτρικής ενέργειας  συνδεδεμένη με το δίκτυο  της Μέσης Τάσης της ΔΕΗ .  

Ο   Φ/Β Σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

 Φ/Β Γεννήτριες 

 Μετατροπείς ισχύος δικτύου DC/AC για την διασύνδεση  με το δίκτυο της ΔΕΗ    

 Σύστημα  Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων 
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 Μεταλλικά ικριώματα στήριξης  Φ/Β Γεννητριών 

 Έργα Υποδομής    

 Αποθήκη και οικίσκος ελέγχου 

 

1.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Λόγω του περιβάλλοντος εγκατάστασης του έργου έχει δίνεται ιδιαίτερη σημασία   στο 

σχεδιασμό του Φ/Β Σταθμού, στην αντιδιαβρωτική προστασία  και στη προστασία του 

εξοπλισμού από υπερτάσεις   

Μέριμνα υπάρχει και για τη θέση  και τον τρόπο εγκατάστασης του  Φ/Β Σταθμού  ώστε 

να επιτευχθεί η καλύτερη αισθητική προσαρμογή των Φ/Β γεννητριών με το χώρο στον 

οποίο θα εγκατασταθούν. 

 

1.5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

1.5.1  Γενικές Προδιαγραφές 

Οι Φ/Β γεννήτριες είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν στις Ελληνικές κλιματολογικές 

συνθήκες. Οι  Φ/Β γεννήτριες που θα εγκατασταθούν διαθέτουν τα ακόλουθα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά:  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  Φ/Β  Γεννητριών 

Τεχνολογία:  μονοκρυσταλλικό  πυρίτιο 

Τύπος :     STP 175S  

Τάση γεννήτριας:  35,2 V DC 

Μέγιστη ισχύς κάθε  Φ/Β γεννήτριας:  175 Wp διακύμανση +/- 3 W 

Η μέγιστη συνεχής τάση (DC) του Σταθμού στην οποία  επιτρέπεται  να 

λειτουργεί η Φ/Β γεννήτρια είναι 1000 V DC 

Οι  Φ/Β γεννήτριες πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές σύμφωνα με την 
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οδηγία IEC 61215 

 

1.5.2  Σχεδίαση 

Οι Φ/Β γεννήτριες είναι επίπεδου τύπου. Οι Φ/Β γεννήτριες θα είναι διασυνδεδεμένες 

στο δίκτυο μέσω κατάλληλων μετατροπέων ισχύος DC/AC. Η διάταξη των  Φ/Β 

γεννητριών είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη τάση διασύνδεσης με το 

δίκτυο. Είναι σε θέση να λειτουργούν κάτω από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και 

υγρασίας και ως εκ τούτου, είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το 

δυνατόν υψηλότερη αξιοπιστία κατά την λειτουργία τους και να υπάρχει ευκολία 

εγκατάστασης και συντήρησης. 
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1.5.63Ποιότητα Κατασκευής  Φ/Β Γεννητριών - Κλιματολογικές συνθήκες 

Ο τύπος της Φ/Β γεννήτριας και τα εξαρτήματά της είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν 

στις ακόλουθες συνθήκες:  

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20oC έως + 80oC 

 Σχετική υγρασία:  μέχρι 85% 

 Ταχύτητα ανέμου: 35 m/s τουλάχιστον από οποιαδήποτε  διεύθυνση 

 

1.5.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτοβολταϊκών στοιχείων 

Όλα τα Φ/Β στοιχεία (125mm x 125mm – pv cells) που συνθέτουν τις Φ/Β γεννήτριες 

είναι κατασκευασμένα από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο και είναι συνδεδεμένα σε σειρά. 

Τα υλικά στοιχεία (cells), ενεργοποιούνται στο ηλιακό φάσμα από το υπεριώδες έως και 

το υπέρυθρο μήκος κύματος από 0,4μm έως 1,10μm. 

Στο τερματικό κουτί ακροδεκτών κάθε Φ/Β γεννήτριας υπάρχει ενσωματωμένη  μία 

δίοδος «by-pass».  

Ως απόδοση Φωτοβολταϊκού στοιχείου (cell) ορίζεται ο λόγος της ισχύος εξόδου προς 

την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία κάθετα στο Φωτοβολταϊκό στοιχείο: 

η = P / (G Χ S) => η = 175 Wp / (1000 W/ m2 Χ 1,125 m2) => η = 15,55 % 

Όπου : 

P : Ονομαστική ισχύς του Φωτοβολταϊκού πλαισίου @ STC (W) 

G : Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (W/ m2) 

S : Συνολική επιφάνεια Φωτοβολταϊκών στοιχείων 

(72 Φωτοβολταϊκά στοιχεία x 0.125 m x 0.125 m = 1,125 m2) 
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Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών Φ/Β πλαισίων 

ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ 

Τα Φ/Β στοιχεία μέσα στις Φ/Β γεννήτριες προστατεύονται από μηχανική καταπόνηση 

και από υγρασία με την ενθυλάκωση τους σε ένα πλαστικό υλικό υψηλής διαύγειας, που 

είναι αρκετά ελαστικό ώστε να επιτρέπει συστολοδιαστολές.   

ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

Η εμπρόσθια επιφάνεια της ενθυλάκωσης των Φ/Β στοιχείων προστατεύεται από 

ενισχυμένο γυαλί (tempered glass), Το γυάλινο αυτό κάλυμμα έχει αντοχή σε δυνατές 

κρούσεις, θερμικές καταπονήσεις και υψηλές ανεμοπιέσεις. 

Η οπίσθια πλευρά της διάταξης ενθυλάκωσης, είναι κατασκευασμένη από  κατάλληλο  

υλικό για προστασία της. 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Η διάταξη sandwich ”γυαλί / Φ/Β στοιχεία / οπίσθια πλευρά ’’ περιβάλλεται από ένα 

μεταλλικό πλαίσιο κατασκευασμένο από ανοδειομένο αλουμίνιο. 
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 Η κατασκευή του πλαισίου  αυτού της κάθε Φ/Β γεννήτριας  είναι κατάλληλη ώστε να 

επιτρέπονται θερμικές συστολοδιαστολές του γυάλινου καλύμματος της γεννήτριας. 

Επίσης, η κατασκευή πλαισίου επιτρέπει την εξάτμιση των συμπυκνωμάτων νερού. 

Για την αποφυγή γαλβανικής διάβρωσης εξ αιτίας ηλεκτρολυτικής δράσης, οι επαφές 

μεταξύ διαφορετικών μετάλλων στο συγκρότημα κάθε Φ/Β γεννήτριας είναι πλήρως 

ηλεκτρικά μονωμένες με πλαστικά παρεμβύσματα. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Το μεταλλικό πλαίσιο των γεννητριών έχει οπές για κοχλίωση στο ικρίωμα στήριξης. Οι 

οπές  είναι δύο σε κάθε μία από τις μεγαλύτερες πλευρές των πλαισίων και έχουν 

κατάλληλη διάμετρο για την τοποθέτηση των γεννητριών  με αποκλειστικά ανοξείδωτους 

κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες  κλπ 

ΚΟΥΤΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 

Κάθε Φ/Β γεννήτρια έχει στεγανό τερματικό κουτί (προστασία IP 65), που είναι σταθερά 

προσαρτημένο στην κορυφή του πλαισίου στην πίσω πλευρά της. Τα κουτιά αυτά 

περιέχουν τον θετικό και αρνητικό πόλο εξόδου και την δίοδο “by-pass” που είναι 

συνδεδεμένη μέσα σε αυτά. Τα κουτιά είναι κατάλληλα για την σύνδεση σ’ αυτά δύο 

καλωδίων. Η πολικότητα των τερματικών κουτιών είναι ευκρινώς σημειωμένη στους 

ακροδέκτες. 

Για την σύνδεση μεταξύ των  Φ/Β γεννητριών   χρησιμοποιούνται ειδικά καλώδια με  τα 

ειδικά βύσματα τύπου Multi Contact  . 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Κάθε Φ/Β γεννήτρια φέρει ευανάγνωστη πινακίδα που αναγράφονται τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά:  

 Τύπος Φ/Βς γεννήτριας και κατασκευαστικός οίκος 

 Μέγιστη ισχύς ( Pmax) 

 Τάση στην μέγιστη ισχύ, [Vmax] 

 Ρεύμα στην μέγιστη ισχύ, [ I max] 
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 Τάση ανοικτού κυκλώματος   [Voc] 

 Ρεύμα βραχυκύκλωσης   [ Isc] 

 Αριθμός σειράς παραγωγής της. 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μετρήσεις Απόδοσης Φ/Β Γεννήτριας 

Οι διαδικασίες μέτρησης και βαθμονόμησης έχουν γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

IEC 61215 και TŪV. 

Κανονικές Συνθήκες Δοκιμής (STC – Standard Test Conditions) 

Όλες οι απαιτήσεις των προδιαγραφών των Φ/Β γεννητριων έχουν  πραγματοποιηθεί σε 

Κανονικές Συνθήκες Δοκιμής (STC), οι οποίες είναι:  

 Ηλιακή ακτινοβολία: 1000 W/m2 

 Θερμοκρασία στοιχείου: 25οC 

 Αερόμαζα Α.Μ.: 1,5 ως προς την κατανομή φάσματος 

Συντελεστής Πλήρωσης Καμπύλης (FF – Fill Factor) 

O συντελεστής πλήρωσης (FF) της Φ/Β γεννήτριας είναι ο λόγος της μέγιστης ισχύος 

εξόδου του στοιχείου Pmax προς το γινόμενο της τάσης ανοικτού κυκλώματος Voc επί το 

ρεύμα βραχυκύκλωσης ΙSC, ο οποίος υπό Κανονικές Συνθήκες Δοκιμής (STC) είναι: 

FF = Pmax / (Voc x ISC)  =  0,7613 

Απόδοση Φ/Β  Γεννήτριας και Θερμοκρασιακά Χαρακτηριστικά 

Απόδοση γεννήτριας είναι ο λόγος της ισχύος εξόδου προς το γινόμενο της έντασης της 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας κάθετα στη γεννήτρια επί την επιφάνειά της, 

συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου. Η απόδοση  είναι 13,7% υπό κανονικές συνθήκες . 

η = P / (G Χ S) => η = 175 Wp / (1000 W/ m2 Χ 1,27664 m2) => η = 13,7% 

Όπου : 

P : Ονομαστική ισχύς του Φωτοβολταϊκού πλαισίου @ STC(W) 
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G : Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (W/ m2) 

S : Συνολική επιφάνεια Φωτοβολταϊκού πλαισίου (1,58 m x 0,808 m = 1,28 m2) 

Η επί της εκατό απώλεια ισχύος της Φ/Β γεννήτριας ανά βαθμό Κελσίου, είναι -

0,47%/oC. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Κάθε γεννήτρια είναι ηλεκτρικά μονωμένη από το μεταλλικό πλαίσιο και το οπίσθιο 

κάλυμμα. Ο έλεγχος της μόνωσης έχει γίνει εφαρμόζοντας μία τάση συνεχούς ρεύματος 

1000 Volts μεταξύ των βραχυκυκλωμένων άκρων εξόδου και του μεταλλικού πλαισίου 

και του οπισθίου καλύμματος. Η αντίσταση μόνωσης μετά την εφαρμογή της τάσης, επί 

ένα λεπτό   είναι μεγαλύτερη των 100 ΜΩ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Ο χρόνος ζωής των  Φ/Β  γεννητριών  είναι τουλάχιστον 25 έτη. 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης των Φ/Β συστοιχιών (χωροθέτηση), έγινε με κριτήριο 

να μην υπάρχει μερικός ή ολικός σκιασμός των Φ/Β γεννητριών καθ’όλη τη διάρκεια της 

ημέρας και για όλο το έτος, ενώ αποφεύχθηκαν σημεία του οικοπέδου που εμφάνιζαν 

αρνητική τοπογραφία (αρνητικές ή μεγάλες κλίσεις, απότομα πρανή, κορυφές, κλπ) 

Η γωνία κλίσης των Φ/Β συστοιχιών ως προς το οριζόντιο επίπεδο υπολογίστηκε, 

σύμφωνα με το γεωγραφικό  πλάτος και μήκος της περιοχής,  ίση με χχ μοίρες. 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - Κανονισμοί 

Ο τύπος STP 175S της Φ/Β γεννήτριας έχει περάσει επιτυχώς την διαδικασία ελέγχου, 

σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Ε.Ε., IEC 61215  και TŪV safety class II. Η τεχνική 

περιγραφή συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου διεθνώς εργαστηρίου 

μετρήσεων που πιστοποιείται ότι ο αυτός τύπος της Φ/Β γεννήτριας έχει υποστεί όλους 

τους ποιοτικούς ελέγχους   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ - ΚΑΛΩΔΙΑ 
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Η εγκατάσταση των Φ/Β γεννητριών στο χώρο θα γίνει σε συστοιχίες σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε όλες ανεξαιρέτως τις συνδέσεις 

καλωδιώσεων που θα γίνουν, θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι ακροδέκτες. 

Ο τύπος του ειδικού καλωδίου που θα χρησιμοποιηθεί είναι HO7RN–F διαφόρων 

διατομών (2,5 έως και 10 mm2) λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ελάχιστη πτώση τάσης 

που θα πρέπει να υπάρχει. 

 

 

 

 

1.6 MΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ DC/AC (GRID CONNECTED 

INVERTERS). 

Στο Φ/Β Σταθμό θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 5 τεμάχια μετατροπέων τύπου Sunny 

Central της εταιρείας SMA, τύπου SMA SC 1000 MV μέγιστης ισχύος εξόδου 1000 kW. 

Ο μετατροπέας SC 1000MV αποτελείται από δύο μετατροπείς Sunny Central SC 500MV 

συνδεδεμένους σε ομάδα, οι οποίοι τροφοδοτούν από κοινού το δίκτυο μέσης τάσης 

μέσω ενός ενσωματωμένου μετασχηματιστή μέσης τάσης.  

Οι δύο μετατροπείς των 500 kW μαζί µε το μετασχηματιστή είναι τοποθετημένοι σε έναν 

μικρών διαστάσεων σταθμό από μπετόν (5,4*3,62*3,0m) κατάλληλο για εξωτερική 

εγκατάσταση.  

Η συγκεκριμένη διάταξη παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της εμφάνισης υψηλού 

βαθμού απόδοσης σε μερικά φορτία όπου λειτουργεί στην ουσία μικρότερος 

μετατροπέας σε καλύτερο σημείο λειτουργίας.  
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ SUNNY CENTRAL SC 1000MV 

Tα τεχνικά χαρακτηριστικά του μετατροπέα Sunny Central είναι τα παρακάτω:  

 SC 1000MV 

Μέγιστη ισχύς εισόδου, P input 1160 kW 

Tάση εισόδου, VDC 900 V 

Pεύμα εισόδου μέγιστο DC, Ιmax DC 4x591 Α 

Mέγιστη ισχύς εξόδου, Pmax   1000 kW 

Tάσης εξόδου MT, VAC 20 k V 

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 ÷ +40 ο C 

Προστασία IP65 

Απόδοση (10%,25%,50%,75%,100% of 

PAC) 

> 96,4% 

ΤΗD < 3% 
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Ο μετατροπέας  ισχύος  Sunny Central είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους 

ακόλουθους κανονισμούς  DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 & VDE 0126. 

Το περιβάλλον που θα λειτουργήσει ο εξοπλισμός είναι έντονα δυσμενές και για το λόγο 

αυτό όλα τα υλικά στις επιμέρους ηλεκτρονικές κάρτες είναι κατάλληλα προστατευμένα  

για το σκοπό αυτό. 

Στo  έντυπo του κατασκευαστικού οίκου  SMA για τον Μετατροπέα  ισχύος Sunny 

Central αναφέρονται τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Ονομαστική ισχύς 

 Εύρος τάσης εισόδου (συνεχές) 

 Εύρος τάσης εξόδου (εναλλασσόμενο) 

 Εύρος συχνότητας λειτουργίας σε σχέση με τη συχνότητα του δικτύου 

 Καμπύλη απόδοσης   

 Τιμή THD (Τotal Harmonic Distortion)  

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας και τύπος στεγανότητας 

 Δυνατότητα μετρήσεων και επικοινωνίας με Η/Υ 

 Αντικεραυνική προστασία   

Επίσης ο κατασκευαστής των μετατροπέων εταιρεία SMA διαθέτει πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, συμμόρφωση με τα πρότυπα IEEE 929-2000 και 

IEEE 1547. 

 

1.6.1  Περιγραφή λειτουργίας μετατροπέων 

Ο μετατροπέας έχει αυτόματο τρόπο λειτουργίας μέσω Συστήματος  ελέγχου. 

Αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα  

    Είσοδος DC (+/-)  
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    Mονάδα ισχύος 

    Σύστημα ελέγχου 

Είσοδος DC  

O κάθε μετατροπέας  Sunny Central έχει  κατάλληλες εισόδους (για το θετικό (+) και   

τον αρνητικό (-) ) στην πλευρά του DC. 

Σύστημα Ελέγχου 

Το σύστημα ελέγχου του κάθε μετατροπέα  βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή. Τα όρια των 

παραμέτρων λειτουργίας έχουν δυνατότητα αλλαγής μέσω Συστήματος ελέγχου.  

Αυτόματα γίνεται η σύνδεση και η αποσύνδεση του μετατροπέα όταν η τάση DC είναι 

εκτός των προκαθορισμένων ορίων. 

Κάθε μετατροπέας ελέγχει την κατάσταση του δικτύου (υπόταση, υπέρταση, διακοπή 

φάσης, συχνότητα) και σε περίπτωση σφάλματος αυτόματα τίθεται εκτός. 

Ο κάθε μετατροπέας για την αυτόματη σύνδεση και αποσύνδεση με το δίκτυο για λόγους 

ασφάλειας ακολουθεί τις προδιαγραφές VDE 0126 (Version 1999) για την αποφυγή 

νησιδοποίησης (islanding). 

Το σύστημα ελέγχου κάθε μετατροπέα έχει σειριακή έξοδο RS485 για τη δυνατότητα 

επικοινωνίας με άλλο Η/Υ υπολογιστή  και το διαδίκτυο για τη μεταφορά όλων των 

λειτουργικών στοιχείων.  

Σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής της ΔΕΗ  

Ο κάθε μετατροπέας των 1000kW θα έχει τον δικό του ενσωματωμένο ΜΤ ανύψωσης 

από τη χαμηλή τάση στη μέση τάση των 20 kV ο οποίος είναι κατάλληλα σχεδιασμένος 

για να συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης των 20 kV Διανομής της ΔΕΗ.  

Με τον τρόπο σύνδεσης αυτό θα δημιουργηθούν πέντε αυτόνομες μονάδες ως προς το 

δίκτυο, ώστε να μεγιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα του Φ/Β σταθμού σε τυχόν αστοχία 

κάποιου μετατροπέα. Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου μετατροπέα έγινε 

προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατόν οι απώλειες. 
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Αντικεραυνική Προστασία 

Για την αντικεραυνική προστασία του κάθε  μετατροπέα  στην είσοδο και την έξοδό του 

θα τοποθετηθούν αντικεραυνικές διατάξεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στους 

κανονισμούς και τα Πρότυπα ΕΝ 50164-1 , ΕΝ 50164-2, IEC 61024-1, DIN 57185 / 

VDE0185. 

Εγκατάσταση Μετατροπέων 

Ο κάθε μετατροπέας, από το σύνολο των πέντε μετατροπέων που θα χρησιμοποιηθούν, 

θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση πλησίον των Φ/Β συστοιχιών με τις οποίες θα 

συνδεθεί και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προξενεί σκίαση  και κατά το μέτρο του 

δυνατού οι  διαδρομές των καλωδίων συνεχούς ρεύματος από τις Φωτοβολταϊκές 

γεννήτριες  να είναι οι μικρότερες δυνατές.  

Κάθε μετατροπέας είναι ενσωματωμένος σε κατάλληλο προκατασκευασμένο οικίσκο 

από οπλισμένο σκυρόδεμα ώστε να μην επηρεάζεται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες. 

Οι διαστάσεις του κάθε οικίσκου είναι 5,4X3,6X3,0m. 

 

Άποψη ενσωματωμένου σε οικίσκο μετατροπέα SUNNY  CENTRAL SC 1000MV 

 

Μελέτη , Σχεδιασμός της Φωτοβολταϊκής Γεννήτριας με τον Μετατροπέα   

Ο σχεδιασμός και η προσαρμογή της επιλεχθείσας Φ/Β γεννήτριας σε συνδυασμό με τον 

κάθε μετατροπέα  DC/AC που επιλέχθηκε έγινε κατόπιν αναλυτικής μελέτης, μέσω 

ειδικού λογισμικού που ελέγχει την συμβατότητα των συνδυασμών. 
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Ως προς το είδος-τεχνολογία και τον έλεγχο του Μετατροπέα επισημαίνονται τα εξής: 

 Κατ’ αρχήν σε Φ/Β συστήματα τέτοιου μεγέθους βέλτιστη λύση είναι η εγκατάσταση 

ενός ή ολίγων μετατροπέων μεγάλης ισχύος αντί πολλών μικρής ισχύος. Πράγματι ο 

βαθμός απόδοσης είναι υψηλότερος και το κόστος χαμηλότερο. 

 Ως σύστημα ελέγχου του Μετατροπέα σχετικά με την απόδοση της μέγιστης δυνατής 

ηλεκτρικής ισχύος από το Φ/Β σύστημα, επιλέγεται η ανίχνευση του σημείου 

λειτουργίας μέγιστης απόδοσης ισχύος (MPPT). 

 Για τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση του Φωτοβολταϊκού σταθμού 

χρησιμοποιείται το ειδικό λογισμικό Sunny Design της SMA, κατασκευάστριας 

εταιρίας των  Μετατροπέων. 

 Για τον Φωτοβολταϊκό Σταθμό αναζητείται η βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση όσον 

αφορά στα Φ/Β πλαίσια και τον τρόπο διασύνδεσής τους καθώς και όσον αφορά στην 

τοπολογία και τον έλεγχο του Μετατροπέα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην απαγωγή 

θερμότητας για αποφυγή απωλειών λόγω υψηλής  θερμοκρασίας των Φ/Β πλαισίων.   

Η μελέτη, σχεδιασμός και η προσαρμογή  αυτή   περιλαμβάνει  τα παρακάτω στοιχεία:  

 Αριθμός σειρών Φ/Β γεννητριών 

 Αριθμός  Φ/Β γεννητριών της κάθε σειράς 

 Μέγιστη τάση συνεχούς (DC)  κάθε σειράς 

 Μέγιστο ρεύμα συνεχούς (DC ) 

 Ποσοστό  επί της εκατό  της εκμεταλλευόμενης ενέργειας ως προς την διαθέσιμη από 

την φωτοβολταϊκή γεννήτρια 

 Ποσοστό επί της εκατό  της μέγιστης ισχύος DC του μετατροπέα ως προς την 

ονομαστική ισχύ της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 

Από  τα αποτελέσματα του σχεδιασμού προέκυψε ότι  θα απαιτηθούν 28.560 τεμάχια 

Φ/Β γεννητριών  με αντίστοιχη  ισχύ κάθε γεννήτριας 175Wp, 5 μετατροπείς των 1000 

kW. Αναλυτικά, προέκυψαν τα εξής: 

PV Peak Power   : 4.998 kWp 
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Επιφάνεια κάλυψης  : 37.155 m2 

Max DC Power of inverters : 5800 kW 

Max AC Power of Inverters : 5000 kW 

Συντελεστής φορτίου  : 105% 

Ετήσια Ενέργεια  ~ 6.870.000 kWh/year 

Απώλειες καλωδίων  : 0,3% in PV Energy 

DC-Cable:  4-10 mm2, AC-Cable:  120 mm2 

 

1.6.2  Συνδεσμολογία-Χωροθέτηση 

Οι μετατροπείς Νο1 έως Νο 5 (1000 kW) θα συνδεθούν με 336 συστοιχίες έκαστος, 

όπου κάθε συστοιχία θα έχει 17 Φ/Β γεννήτριες σε σειρά. 

Επομένως είναι: 

336 συστοιχίες  Χ  17 τεμ. Χ  175 Wp  Χ 5 μετατροπείς =  4.998.000 Wp 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  4.998.000  Wp  ήτοι 4.998 kWp 

Προβλέπεται η τοποθέτηση δύο συστοιχιών από Φ/Β γεννήτριες σε κάθε σειρά. Το 

συνολικό πλάτος της κάθε σειράς είναι ίσο με 3,2 m, ενώ η προβολή της στο οριζόντιο 

επίπεδο είναι ίση με 2,8 m. Το συνολικό μήκος κάθε σειράς είναι ίσο με 14,3 m περίπου. 

Προβλέπεται να ληφθεί επιπλέον απόσταση από το έδαφος της τάξεως των 50 cm 

περίπου. 

Η απόσταση μεταξύ των σειρών, προς αποφυγή φαινομένων σκίασης λήφθηκε ίση με 2,8 

m τουλάχιστον. 
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Διάταξη σειρών Φ/Β γεννητριών 

 

1.6.3  Πίνακας ισχύος για κάθε μετατροπέα δικτύου 

Κατά τη μελέτη έχει προβλεφθεί να κατασκευαστεί ηλεκτρικός πίνακας ισχύος Μέσης 

Τάσης με κατάλληλες ασφάλειες και διακόπτες ισχύος για σύνδεση κάθε  μετατροπέα  με 

το δίκτυο. Η έξοδος του πίνακα αυτού, με κατάλληλης  διατομής καλώδιο, θα   συνδεθεί 

με  το δίκτυο Διανομής της ΔΕΗ. 

Έχει προβλεφθεί να τοποθετηθεί αντικεραυνική προστασία με τρεις στάθμες  προστασίας 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στους κανονισμούς και τα Πρότυπα ΕΝ 50164-1 , ΕΝ 50164-

2, IEC 61024-1. DIN 57185 /VDE0185. 

Κάθε πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα βαμμένο κατάλληλα με εποξειδικά 

χρώματα. Η διαδικασία και οι προδιαγραφές για την αντιδιαβρωτική προστασία του  

βαμμένου χάλυβα   θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 αμμοβολή των  επιφανειών, βαθμού SA 2½ των Σουηδικών προδιαγραφών, 

 καθαρισμός της άμμου αμμοβολής με πεπιεσμένο αέρα 8 bars, 

 Εφαρμογή τριών στρώσεων ειδικών εποξειδικών χρωμάτων προστασίας  συνολικού 

πάχους ξηρού υμένα  210  μικρά  (μία στρώση  εποξειδικού τσίγκου, πάχους ξηρού 

υμένα (DFT) 60 μικρά  και  δύο στρώσεις ενδιάμεσου εποξειδικού πολυαμιδικού 

χρώματος, συνολικού πάχους ξηρού υμένα   2 x 75 μικρά =150 μικρά. 
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1.7 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Η λειτουργία του Φ/Β σταθμού θα ελέγχεται από Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και 

Μετρήσεων μέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξειδικευμένου λογισμικού 

(software).  

Η κεντρική μονάδα του συστήματος εποπτικού ελέγχου θα τοποθετηθεί στο κτίριο 

ελέγχου του Φ/Β σταθμού.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Οι βασικές λειτουργίες του Σταθμού Ελέγχου και Μετρήσεων είναι οι παρακάτω:  

 Καταγραφή λειτουργικών δεδομένων του Φ/Β Σταθμού. 

 Μετάδοση και απεικόνιση λειτουργικών δεδομένων του Φ/Β Σταθμού. 

 Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων του Φ/Β Σταθμού. 

 Μετάδοση και απεικόνιση λειτουργικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. 

ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Τα μετρούμενα μεγέθη της εγκατάστασης είναι:  

 Ένταση συνεχούς ρεύματος   

 Συνεχής τάση   

 Ένταση εναλλασσομένου ρεύματος   

 Εναλλασσόμενη τάση   

 Ισχύς (Φωτοβολταϊκής γεννήτριας, μετατροπέα) 

 Ενέργεια (Φωτοβολταϊκής γεννήτριας, μετατροπέα) 

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜEΤΡΗΣΕΩΝ 
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Θα χρησιμοποιηθεί η μονάδα  WebBox της SMA, η οποία έχει τη δυνατότητα 

δειγματοληψίας των τιμών που είναι συνδεδεμένοι στις εισόδους της, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα στη διάρκεια του 24ώρου.  

Οι τιμές αυτές θα υφίστανται επεξεργασία και θα καταχωρούνται στην μνήμη από όπου 

θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω τηλεφωνικής 

γραμμής. Η μονάδα  διαθέτει τα παρακάτω: 

α.  Δύο σειριακές θύρες, για σύνδεση με Η/Υ  και  MODEM,  

β. Έξοδο για Οθόνη παρουσίασης λειτουργικών και ενεργειακών δεδομένων του Φ/Β 

Σταθμού 

γ.  Έξοδο για  σύνδεση και παρουσίασης στο Διαδίκτυο (INTERNET) 

ε. Λογισμικό ελεγχόμενης πρόσβασης ώστε να μην είναι δυνατή η αλλαγή του 

προγράμματος ή  η συλλογή μετρήσεων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

στ.Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του Σταθμού η μονάδα ελέγχου και συλλογής 

στοιχείων έχει την δυνατότητα να αποστέλλει σήματα (μήνυμα , email, κτλ.) σε 

κεντρικό διαχειριστή ώστε να επιλαμβάνεται για την αποκατάσταση της.  Η μονάδα  

συλλογής μετρήσεων είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 61000-

6-1 /-2 / -3 / -4  , EN 60950-1. 

Η μονάδα αυτή θα ενημερώνει την ιστοσελίδα Sunny Portal  της οποίας ο διαθέσιμος 

χώρος  παρέχεται δωρεάν   ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της λειτουργίας του 

Φ/Β από οπουδήποτε. 

 

1.8  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Μονάδα διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης (MODEM) 

Η μονάδα είναι αναλογική και ευρίσκεται εσωτερικά στο σύστημα μετρήσεων και 

καταγραφής για την επικοινωνία και μεταφορά λειτουργικών δεδομένων του Φ/Β 

Σταθμού.  
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Μονάδα παρουσίασης του  Φ/Β Σταθμού στο Διαδίκτυο 

Προβλέπεται η εγκατάσταση του ειδικού λογισμικού Sunny Portal για τη δημιουργία 

ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο (INTERNET) ώστε να υπάρχει  η δυνατότητα παρουσίασης 

και ελέγχου του Φ/Β Σταθμού, από οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας. 

Τα στοιχεία που θα απεικονίζονται θα είναι:  

 η ισχύς του Φ/Β Σταθμού 

 η παραγόμενη ενέργεια του Φ/Β Σταθμού (ημερήσια ενέργεια, μηνιαία ενέργεια,  

ετήσια ενέργεια)  

 

Λογισμικό επεξεργασίας και επικοινωνίας  

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο για επεξεργασία μετρήσεων, διότι: 

1. Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows     

2. Υπολογίζει μέσους όρους, αθροίσματα για διαστήματα ημέρας, μήνα, έτους  

3. Παρουσιάζει τις ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες τιμές  

4. Παρουσιάζει τις ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες τιμές μίας παραμέτρου που έχει 

επιλεχθεί. 

5. Δημιουργεί γραφήματα για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους. 

6. Έχει δυνατότητα εξαγωγής τιμών για εισαγωγή σε άλλα στατιστικά πακέτα. 

7. Επιτρέπει επιλογή των στοιχείων που επιθυμεί ο χρήστης να εκτυπωθούν. 

SUNNY Sensor Box 

Συσκευή καταγραφής μετεωρολογικών και λειτουργικών δεδομένων ώστε να είναι 

δυνατή η μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας τόσο στο οριζόντιο επίπεδο όσο και στο 

επίπεδο κλίσης των Φ/Β γεννητριών. 

SUNNY Μatrix 
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Ενημερωτική Πινακίδα πολλαπλών ενδείξεων. 

Σε εμφανές σημείο του χώρου εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού σταθμού (π.χ. στην 

είσοδο του οικοπέδου), θα εγκατασταθεί οθόνη παρουσίασης λειτουργικών δεδομένων. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις της οθόνης αυτής θα είναι περίπου 100 cm x 80 cm και θα 

απεικονίζονται οι παρακάτω τιμές:  

 Ισχύς 

 Ημερησία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 Συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 Ισοδύναμη Αποφυγή Εκπομπής CO2 

Γείωση 

Ο σχεδιασμός της γείωσης έχει γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στους κανονισμούς και 

τα πρότυπα ΕΝ 50164-1 , ΕΝ 50164-2, IEC 61024-1. DIN 57185 /VDE0185,   IEC 

60364-5-4, VDE0100, DIN48852. Ο Φ/Β Σταθμός θα έχει γείωση, με ηλεκτρόδια 

γείωσης  και θεμελιακή γείωση η οποία θα συνδεθεί με τον οπλισμό των βάσεων 

θεμελίωσης με την οποία θα επιτυγχάνεται αντίσταση γείωσης μικρότερη των 10 Ω  

(R<10 Ω).  

Μεταλλικά ικριώματα 

Για την στήριξη των Φ/Β  γεννητριών θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός υλικών για την 

κατασκευή των ικριωμάτων. θα χρησιμοποιηθούν χαλύβδινα στοιχεία γαλβανισμένα εν 

θερμώ με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80 μm σύμφωνα με ISO/EN1461, EN 12944 

και κατάλληλο ανοδειωμένο ειδικό προφίλ αλουμίνιου σύμφωνα με τα πρότυπα  ΕΛΟΤ 

842 , 756, 768 & 12373 για την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία της κατασκευής.     

H μελέτη αντοχής της κατασκευής στήριξης  έχει  λάβει υπόψη στους υπολογισμούς 

ταχύτητα ανέμου τουλάχιστον 35 m/s από οποιαδήποτε διεύθυνση. 

Μεταξύ του μεταλλικού πλαισίου της Φωτοβολταϊκής γεννήτριας και του ικριώματος 

στήριξης θα παρεμβάλλονται πλαστικά παρεμβύσματα. 
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Όλες οι συνδέσεις στήριξης, όπως κοχλίες, περικόχλια κλπ., θα είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Οι στατικοί υπολογισμοί έχουν γίνει  σύμφωνα με το DIN 1055 και τον 

Ευροκώδικα.   

 

1.9 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Οι μόνες επεμβάσεις που θα γίνουν επί του εδάφους θα είναι περιορισμένης έκτασης 

εκσκαφές για την τοποθέτηση των βάσεων κάθε Φ/Β γεννήτριας και την θεμελίωσή της 

με οπλισμένο σκυρόδεμα. Δεν θα προκληθεί καμιά αλλαγή στην τοπογραφία της 

περιοχής λόγω της μικρής έκτασης των επεμβάσεων επί της επιφανείας του εδάφους. Το 

μέγιστο ύψος των Φ/Β πλαισίων από το έδαφος ανέρχεται σε 2,0  μέτρα περίπου. 

Τα έργα υποδομής αφορούν στα έργα πολιτικού μηχανικού τα οποία περιλαμβάνουν: 

 την βελτίωση των οδών προσπέλασης στο χώρο εγκατάστασης του Φ/Β,  

 την κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτών οχετών) για την απομάκρυνση των 

ομβρίων υδάτων, 

 τις εκσκαφές των θεμελίων των Φ/Β πλαισίων,  

 τις εκσκαφές για τα κανάλια χαμηλής τάσης και σημάτων, καθώς και για το σύστημα 

γειώσεων, από τις Φ/Β γεννήτριες μέχρι τον αντίστοιχο μετατροπέα 

 τις εκσκαφές για τα κανάλια της γραμμής μέσης τάσης (η οποία εντός του οικοπέδου 

θα είναι υπόγεια) από τους μετατροπείς μέχρι τον οικίσκο ελέγχου. 

 την κατασκευή οικίσκου ελέγχου. 

 

ΒΑΣΕΙΣ  ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Θα κατασκευαστούν κατάλληλες βάσεις θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στα ΦΕΚ 382Β/24.3.2000, ΕΚ 

1329β/6.11.2000, ΦΕΚ Β/14.4.97 και τους κανονισμούς του ΕΛΟΤ, όπου θα στηριχθούν 

τα ικριώματα με τις  Φ/Β γεννήτριες που θα τοποθετηθούν  στο έδαφος. 



                                                                                                                             
~ 144 ~ 

Στην μελέτη έχει ληφθεί υπόψη ταχύτητα ανέμου τουλάχιστον 35 m/s από οποιαδήποτε 

διεύθυνση για την διαστασιολόγηση  των βάσεων θεμελίωσης. 

Επίσης έχει μελετηθεί η κατασκευή κατάλληλων καναλιών διέλευσης καλωδίων για την 

σύνδεση όλων των τμημάτων του εξοπλισμού. 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Φ/Β  ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Για την διασφάλιση της προστασίας του Φ/Β Σταθμού προβλέπεται η κατασκευή 

περίφραξη περιμετρικά στα όρια της ιδιοκτησίας. Το ύψος της περίφραξης θα είναι δύο 

(2) μέτρα τουλάχιστον.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ   ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα υλικά της περίφραξης  είναι τα εξής: 

α.  Συρματόπλεγμα ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 18 με πάχος σύρματος 3,4 mm και ύψος δύο (2)  

μέτρα. 

β. Οδηγός σύρματος ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ με πάχος σύρματος 3,4 mm και θα τοποθετηθεί ένα 

στο επάνω άκρο, ένα στο μέσον  και ένα κάτω άκρο του συρματοπλέγματος. 

Ο οδηγός σύρματος θα είναι δεμένος σε κάθε πάσσαλο και θα η τάνυσή του θα γίνει 

με μηχανικό τρόπο. 

γ.  Πάσσαλοι οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από σιδερογωνιές διαστάσεων 50 mm 

x 50 mm x 4 mm και ελάχιστο μήκος 250 cm. 

δ. Όλοι οι πάσσαλοι και οι αντηρίδες θα στερεωθούν στο έδαφος, ο καθένας χωριστά, με 

σκυρόδεμα τουλάχιστον C16 /20 διαστάσεων 30 cm x 30 cm x 30 cm κατ’ ελάχιστο. 

Όλοι οι  πάσσαλοι και οι αντηρίδες θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ με ελάχιστο 

πάχος γαλβανίσματος 80μm.  

ε.  Οι πάσσαλοι θα τοποθετηθούν σε απόσταση δύο μέτρων (2 m) ο ένας από τον άλλο. 

Επίσης θα τοποθετηθούν διπλές αντηρίδες σε όλες  τις γωνίες και στους  ενδιάμεσους 

πασσάλους θα τοποθετηθούν αντηρίδες μία κάθε τρείς πασσάλους. 
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στ. Πόρτα με δύο ανοιγόμενα φύλλα. Kάθε φύλλο θα έχει μήκος 2,0 μέτρα. Θα είναι 

κατασκευασμένο με σιδερογωνιές 50 mm x 50 mm x 4 mm με αντίστοιχες 

σιδερογωνιές χιαστή διάστασης 40 mm x 40 mm x 3 mm  και επενδυμένο με πλέγμα 

γαλβανιζέ (διάσταση καρέ 5 cm x 10 cm). 

 Η πόρτα θα στηρίζεται  με διπλούς πείρους σε σιδερογωνιές 50 mm x 50 mm x 5 mm  

με κατάλληλες αντηρίδες και θα στερεωθούν στο έδαφος με σκυρόδεμα τουλάχιστον 

C16 /20 διαστάσεων 40 cm x 40 cm x 40 cm κατ’ ελάχιστο. 

 Όλοι οι πάσσαλοι, οι αντηρίδες και τα φύλλα της κάθε πόρτας θα είναι γαλβανισμένοι 

εν θερμώ με πάχος γαλβανίσματος 80μm. 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Διαστάσεις Πινακίδας   

Οι διαστάσεις  της   πινακίδας η οποία θα τοποθετηθεί θα  είναι  70 cm πλάτος x  50 cm 

ύψος. 

Υλικό  Εφαρμογής 

Η πινακίδα η οποία θα τοποθετηθεί, θα κατασκευασθεί από αλουμίνιο πάχους 

τουλάχιστον  3mm. Η στήριξη της πινακίδας στο έδαφος θα πραγματοποιηθεί με δύο 

κοιλοδοκούς  40 mm x 40 mm με αντίστοιχες αντηρίδες όλα γαλβανισμένα εν θερμώ με  

πάχος γαλβανίσματος 80 μm.   

 

ΤΕΧΝΙΚA ΕΝΤΥΠA  &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚO  Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Επισυνάπτονται: 

 Έντυπα του κατασκευαστικού οίκου  και Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Πιστοποιητικό  Φ/Β Γεννήτριας 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ   ΙΣΧΥΟΣ 

Επισυνάπτονται: 
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 Τεχνικό έντυπο  Sunny Central 

 Πιστοποιητικά  για το μετατροπέα 

 Πιστοποιητικό ISO 9001 SMA   

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Επισυνάπτονται: 

 Τεχνικό έντυπο Sunny Web Box 

 Τεχνικό έντυπο Sunny Portal  

 Τεχνικό έντυπο Sunny Matrix  

 Τεχνικό έντυπο Sunny Sensor Box  

 Πιστοποιητικά  για το   Sunny Web Box 

 

1.10 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Η διασύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο θα γίνει μέσω καλωδίων Μ.Τ., 

τα οποία ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους και την βλάστηση θα αναπτύσσονται 

εναερίως μέχρι την σύνδεσή τους στο σημείο σύνδεσης στο δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ.  

Σύμφωνα με το υφιστάμενο δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ στην περιοχή η σύνδεση του σταθμού 

αναμένεται να γίνει σε απόσταση …………….. m βόρεια του χώρου εγκατάστασης, 

όπου διέρχεται η γραμμή μέσης τάσης της ΔΕΗ. 

Οι μετατροπείς θα συνδεθούν στους ζυγούς Μ.Τ. μέσω αποζεύκτη, διακόπτη φορτίου και 

ασφάλειας ταχείας τήξεως. Η ασφάλεια θα παρέχει προστασία έναντι ρευμάτων 

βραχυκυκλώματος. Η ονομαστική τιμή εντάσεως της ασφάλειας θα καθοριστεί αφού 

καθοριστούν τα στοιχεία των διατάξεων προστασίας της ΔΕΗ, ώστε να υπάρχει 

αντίστοιχη συνεργασία. 
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Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονισθεί ότι η παραπάνω περιγραφή αποτελεί μια 

προεκτίμηση του τρόπου διασύνδεσης στο υφιστάμενο δίκτυο Μ.Τ. ο οριστικός τρόπος 

διασύνδεσης και τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά των διατάξεων προστασίας θα 

καθοριστούν σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες 

παραμέτρους για την προστασία, ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και ευστάθεια 

του δικτύου. 

 Καλώδια 

Το εσωτερικό δίκτυο Μ.Τ. του φωτοβολταϊκού σταθμού θα υλοποιηθεί με την 

εγκατάσταση τριφασικού συστήματος υπόγειων καλωδίων διατομής 120mm2 Cu για τους 

αγωγούς φάσεων, με αγωγό γης ή συγκεντρικά περιπλεγμένα συρματίδια Cu, μονώσεως 

XLPE με εξωτερικό μανδύα PVC, κατασκευασμένο σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 

ΔΜΚΛΔ-182/15.11.94. Η εγκατάσταση του καλωδίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 

U της ΔΕΗ. 

 

Διατάξεις προστασίας και ζεύξης. 

Το εσωτερικό δίκτυο Μ.Τ. θα φέρει μέσα προστασίας και ζεύξεως εγκατεστημένα στο 

σημείο σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ (ΣΣΔ). 

Όπως φαίνεται και στα συνημμένα σχέδια στο ΣΣΔ είναι εγκατεστημένος αυτόματος 

τριπολικός διακόπτης ισχύος («Αυτόματος Διακόπτης  Διασύνδεσης»- ΑΔΔ) Στον ΑΔΔ 

εφαρμόζεται το σύστημα προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει : 

 Προστασία ορίων τάσης (ελάχιστης και μέγιστη). 

 Προστασία ορίων συχνότητας (ελάχιστης και μέγιστης ) 

 Ομοπολικής συνιστώσας της τάσης  

 Προστασία υπερέντασης  

Η επιτήρηση θα εφαρμόζεται και στις τρεις φάσεις του δικτύου. Οι ηλεκτρονόμοι 

ελέγχου του ΑΔΔ για διακοπή βραχυκυκλώματος θα είναι εξαιρετικά αντιστρόφου 

χρόνου, ενώ οι ρυθμίσεις τους θα υπολογιστούν κατάλληλα ώστε να υπάρχει διαβάθμιση 

με τα μέσα προστασίας του δικτύου της ΔΕΗ. 
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Μετρητικές διατάξεις 

Στο ΣΣΔ (Σημείο Σύνδεσης στο Δίκτυο) θα εγκατασταθούν και οι μετρητικές διατάξεις. 

Θα εγκατασταθούν δύο μετρητές, εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας εφοδιασμένοι 

με μηχανισμό εμπλοκής. Ο μετρητής που καταχωρεί την παρερχόμενη στη ΔΕΗ ενεργό 

ενέργεια (kWh) θα είναι τριπλού τιμολογίου (Ηλεκτρονικό Μετρητικό Σύστημα). 

Η  σύνδεση θα γίνει με μετρητή 3x1.5/6A-100V (κλάσεως ακριβείας 1), με Μ/Σ τάσεως 

15-20kV/100V. Οι Μ/Σ εντάσεως θα είναι σχέσεως 60/5 και κλάσεως 0,5G.  

 Ο ΑΔΔ, το σύστημα προστασία και οι μετρητικές διατάξεις θα εγκατασταθούν σε 

οικίσκο προσιτό σε αρμόδια πρόσωπα της ΔΕΗ για μετρήσεις και ελέγχους, καθώς και 

χειρισμό ζεύξης /απόζευξης του ΑΔΔ. 

Στο προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνεται το δίκτυο Μέσης Τάσης και οι 

κατάλληλοι Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης 20kV .  

Στο κόστος  για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ έχει προϋπολογισθεί και το 

ενδεχόμενο να απαιτηθούν αλλαγές (ενίσχυση) διατομής αγωγών του ευρύτερου δικτύου 

της περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

  


