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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   

Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β 

θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ηάζε, ην 

Φ/Β ζχζηεκα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα. 

Σν Φ/Β ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πάλει (ή πλαίζια ή όπυρ λέγονηαι ζςσνά 

ζηο εμπόπιο “κπύζηαλλα”) Φ/Β ζηνηρείσλ (ή κςτελών ή κςηηάπυν) καδί κε ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπέο 

θαη δηαηάμεηο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζηελ επηζπκεηή κνξθή. 

Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ Φ/Β ζηνηρεία ζηε 

βηνκεραλία είλαη ην πςπίηιο. Δίλαη ίζσο θαη ην κνλαδηθφ πιηθφ πνπ παξάγεηαη κε ηφζν καδηθφ ηξφπν. 

Σν ππξίηην ζήκεξα απνηειεί ηελ ππώηη ύλη για ηο 90% ηηρ αγοπάρ ηυν Φ/Β. Σα ζεκαληηθφηεξα 

πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη : 

◙ κπνξεί λα βξεζεί πνιχ εχθνια ζηε θχζε. Δίλαη ην δεχηεξν ζε αθζνλία πιηθφ, πνπ ππάξρεη ζηνλ 

πιαλήηε κεηά ην νμπγφλν. Σν δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (SiO2) ή θνηλψο ε άκκνο θαη ν ραιαδίηεο 

απνηεινχλ ην 28% ηνπ θινηνχ ηεο γεο. Δίλαη ηδηαίηεξα θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

◙ κπνξεί εχθνια λα ιηψζεη θαη λα κνξθνπνηεζεί. Δπίζεο είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα κεηαηξαπεί ζηελ 

κνλνθξπζηαιιηθή ηνπ κνξθή. 

◙ νη ειεθηξηθέο ηνπ ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ κέρξη θαη ζηνπο 125°C, θάηη πνπ επηηξέπεη ηε 

ρξήζε ηνπ ππξηηίνπ ζε ηδηαίηεξα δχζθνιεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηα 

Φ/Β ζηνηρεία ππξηηίνπ αληαπεμέξρνληαη ζε έλα ηδηαίηεξα επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ. 

◙ πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ ζπλέβαιιε ζηε γξήγνξε αλάπηπμε ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ήηαλ ε ήδε αλαπηπγκέλε ηερλνινγία ζηε βηνκεραλία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ππξηηίνπ, ζηνλ 

ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο (ππνινγηζηέο, ηειενξάζεηο θ.ι.π). Σν 2007 κάιηζηα ήηαλ ε πξψηε ρξνληά πνπ 

ππήξρε κεγαιχηεξε δήηεζε (ζε ηφλνπο θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ) ζηελ αγνξά ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ ζε 

ζρέζε κε απηήλ ησλ εκηαγσγψλ ηεο ειεθηξνληθήο. 

Μηα θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηα Φ/Β ζηνηρεία ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε βάζε ην πάρνο ηνπ πιηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη : 

Τύποι Φ/Β ζσζηημάηων πσριηίοσ "μεγάλοσ πάτοσς" 

1) Φ/Β ζηοιτεία μονοκρσζηαλλικού πσριηίοσ (sc-Si) : ην πάρνο ηνπο είλαη πεξίπνπ 0,3mm. Ζ 

απφδνζή ηνπο ζηε βηνκεραλία θπκαίλεηαη απφ 15-18% γηα ην πιαίζην. ην εξγαζηήξην έρνπλ 

επηηεπρζεί αθφκα κεγαιχηεξεο απνδφζεηο έσο θαη 24,7%. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ην πιενλέθηεκα 

ηεο θαιχηεξεο ζρέζεο απφδνζεο/επηθάλεηαο ή "ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο". Έρνπλ πςειφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε ηα πνιπθξπζηαιιηθά. 

2) Φ/Β ζηοιτεία πολσκρσζηαλλικού πσριηίοσ (mc-Si) : ην πάρνο ηνπο είλαη επίζεο πεξίπνπ 0,3mm. 

Ζ κέζνδνο παξαγσγήο ηνπο είλαη θζελφηεξε απφ απηήλ ησλ κνλνθξπζηαιιηθψλ γη΄απηφ θαη ε ηηκή 
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ηνπο είλαη ζπλήζσο ιίγν ρακειφηεξε. ε εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο έρνπλ επηηεπρζεί απνδφζεηο 

έσο θαη 20%, ελψ ζην εκπφξην ηα πνιπθξπζηαιιηθά ζηνηρεία δηαηίζεληαη κε απνδφζεηο 13 έσο θαη 

15% γηα ηα Φ/Β πιαίζηα. 

3) Φ/Β ζηοιτεία ηαινίας πσριηίοσ (Ribbon Silicon) : πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά λέα ηερλνινγία Φ/Β 

ζηνηρείσλ. Πξνζθέξεη έσο θαη 50% κείσζε ζηε ρξήζε ηνπ ππξηηίνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

"παξαδνζηαθέο ηερληθέο" θαηαζθεπήο κνλνθξπζηαιιηθψλ θαη πνιπθξπζηαιιηθψλ Φ/Β θπςειψλ 

ππξηηίνπ. Ζ απφδνζε γηα ηα Φ/Β ζηνηρεία ηνπ έρεη θηάζεη πιένλ γχξσ ζην 12-13% ελψ ην πάρνο 

ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,3mm. ην εξγαζηήξην έρνπλ επηηεπρζεί απνδφζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 18%. 

Φ/Β σλικά λεπηών επιζηρώζεων, thin film 

1) Γιζεληνοϊνδιούτος ταλκός (CuInSe2 ή CIS, με προζθήκη γάλλιοσ GIGS) : ν 

Γηζειελντλδηνχρνο ραιθφο έρεη εμαηξεηηθή απνξξνθεηηθφηεηα ζην πξνζπίπηνλ θσο, αιιά παξφια 

απηά ε απφδνζή ηνπ κε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο θπκαίλεηαη ζην 11% (πιαίζην). Δξγαζηεξηαθά έγηλε 

εθηθηή απφδνζε ζην επίπεδν ηνπ 18,8%, ε νπνία είλαη θαη ε κεγαιχηεξε πνπ έρεη επηηεπρζεί 

κεηαμχ ησλ Φ/Β ηερλνινγηψλ ιεπηήο επηζηξψζεσο. Με ηελ πξφζκημε γάιιηνπ ε απφδνζε ηνπ 

κπνξεί λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν CIGS. Σν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη είλαη φηη ην ίλδην ππάξρεη 

ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ζηε θχζε. ηα επφκελα ρξφληα πάλησο αλακέλεηαη ην θφζηνο ηνπ λα 

είλαη αξθεηά ρακειφηεξν. 

2) Φ/Β άμορθοσ πσριηίοσ (a-Si) : έρνπλ αηζζεηά ρακειφηεξεο απνδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα ηαηλίεο ιεπηψλ επηζηξψζεσλ, νη νπνίεο παξάγνληαη κε 

ηελ ελαπφζεζε εκηαγσγνχ πιηθνχ (ππξίηην ζηελ πεξίπησζή καο) πάλσ ζε ππφζηξσκα 

ππνζηήξημεο, ρακεινχ θφζηνπο φπσο γπαιί ή αινπκίλην. Έηζη θαη ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο 

ππξηηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή ηνπο είλαη γεληθφηεξα αξθεηά ρακειφηεξε. Οη επηδφζεηο πνπ 

επηηπγράλνληαη θπκαίλνληαη γηα ην πιαίζην απφ 6-8% ελψ ζην εξγαζηήξην έρνπλ επηηεπρζεί 

απνδφζεηο αθφκα θαη 14%. Σν ζεκαληηθφηεξν πλεονέκηημα είλαη φηη δελ επεξεάδνληαη πνιχ απφ 

ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Δπίζεο πιενλεθηεί ζηελ αμηνπνίεζε ηεο απφδνζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα 

θξπζηαιιηθά Φ/Β φηαλ ππάξρεη δηάρπηε αθηηλνβνιία (ζπλλεθηά). Σν μειονέκηημα ηνπο είλαη ε 

ρακειή ηνπο ελεξγεηαθή ππθλφηεηα, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη γηα λα παξάγνπκε ηελ ίδηα ελέξγεηα 

ρξεηαδφκαζηε ζρεδφλ δηπιάζηα επηθάλεηα ζε ζρέζε κε ηα θξπζηαιιηθά Φ/Β ζηνηρεία. Δπίζεο 

ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο, δηφηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ παιηέο 

εγθαηαζηάζεηο, αθνχ ε ηερλνινγία είλαη ζρεηηθά θαηλνχξγηα. Παξφια απηά νη θαηαζθεπαζηέο 

πιένλ δίλνπλ εγγπήζεηο απφδνζεο 20 εηψλ. Σν πάρνο ηνπ ππξηηίνπ είλαη πεξίπνπ 0,0001mm ελψ ην 

ππφζηξσκα θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 3mm. 

3) Τελοσριούτο Κάδμιο (CdTe) : έρεη ελεξγεηαθφ δηάθελν γχξσ ζην 1eV, ην νπνίν είλαη πνιχ 

θνληά ζην ειηαθφ θάζκα, θάηη πνπ ηνπ δίλεη ζνβαξά πιενλεθηήκαηα, φπσο ηε δπλαηφηεηα λα 

απνξξνθά ην 99% ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. Οη ζχγρξνλεο ηερληθέο φκσο πξνζθέξνπλ 

απνδφζεηο πιαηζίνπ γχξσ ζην 6-8%. ην εξγαζηήξην ε απφδνζε αγγίδεη ην 16%. Μειινληηθά 

αλακέλεηαη ην θφζηνο λα κεησζεί αξθεηά. Σξνρνπέδε γηα ηε ρξήζε ηνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 
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θάδκην ζχκθσλα κε θάπνηεο έξεπλεο είλαη θαξθηλνγφλν, κε απνηέιεζκα λα πξνβιεκαηίδεη ην 

ελδερφκελν ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ηνπ. Ήδε ε Greenpeace έρεη ελαληησζεί ζηε ρξήζε ηνπ. 

Δπίζεο πξνβιεκαηίδεη ε έιιεηςε ηνπ Σειινπξίνπ.  

4) Αρζενικούτο Γάλλιο (GaAs) : ην Γάιιην είλαη παξαπξντφλ ηεο ξεπζηνπνίεζεο άιισλ κεηάιισλ, 

φπσο ην αινπκίλην θαη ν ςεπδάξγπξνο. Δίλαη πην ζπάλην αθφκα θαη απφ ηνλ ρξπζφ. Σν Αξζέλην δελ 

είλαη ζπάλην αιιά έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη είλαη δειεηεξηψδεο. Σν Αξζεληθνχρν Γάιιην έρεη 

ελεξγεηαθφ δηάθελν 1,43eV πνπ είλαη ηδαληθφ γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ 

απφδνζή ηνπ ζηε κνξθή πνιιαπιψλ ζπλαηλέζεσλ (multijunction) είλαη ε πςειφηεξε πνπ έρεη 

επηηεπρζεί θαη αγγίδεη ην 29%. Δίλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθά ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο γεγνλφο πνπ 

επηβάιιεη ζρεδφλ ηε ρξήζε ηνπο ζε εθαξκνγέο ειηαθψλ ζπγθεληξσηηθψλ ζπζηεκάησλ (solar 

concentrators). Δλδείθλπληαη γηα δηαζηεκηθέο εθαξκνγέο. Σν κεγαιχηεξν μειονέκηημα απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη ην ππεξβνιηθφ θφζηνο ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ GaAs ππνζηξψκαηνο. 

Υβριδικά Φ/Β ζηοιτεία 

Έλα Τβξηδηθφ Φ/Β ζηνηρείν απνηειείηαη απφ ζηξψζεηο πιηθψλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ. Σα πην 

γλσζηά εκπνξηθά πβξηδηθά Φ/Β ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ 2 ζηξψζεηο άκνξθνπ ππξηηίνπ (πάλσ 

θαη θάησ) ελψ ελδηάκεζα ππάξρεη κηα ζηξψζε κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Σν κεγάιν 

πλεονέκηημα ηεο ηερλνινγίαο είλαη ν πςειφο βαζκφο απφδνζεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ θηάλεη ζε 

εκπνξηθέο εθαξκνγέο ζην 17,2% θαη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ρξεηαδφκαζηε κηθξφηεξε επηθάλεηα γηα 

λα έρνπκε ηελ ίδηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ. Σα αληίζηνηρα Φ/Β ζηνηρεία έρνπλ απφδνζε 19,7%. Άιια 

πλεονεκηήμαηα είλαη ε πςειή ηνπο απφδνζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αιιά θαη ε κεγάιε ηνπο 

απφδνζε ζηε δηαρεφκελε αθηηλνβνιία. Φπζηθά, αθνχ πξνζθέξεη ηφζα πνιιά ην Φ/Β πβξηδηθφ είλαη 

θαη θάπσο αθξηβφηεξν ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά Φ/Β πιαίζηα. 

Άλλες ηετνολογίες 

Ζ ηερλνινγία ησλ Φ/Β εμειίζζεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη δηάθνξα εξγαζηήξηα ζηνλ θφζκν 

παξνπζηάδνπλ λέεο παηέληεο. Κάπνηεο απφ ηηο ηερλνινγίεο ζηα Φ/Β ζηνηρεία πνπ θαίλεηαη λα 

μερσξίδνπλ θαη κειινληηθά πηζαλψο λα γίλεη επξεία ε ρξήζε ηνπο είλαη : 

● Ναλνθξπζηαιιηθά Φ/Β ζηνηρεία ππξηηίνπ (nc-Si) ● Οξγαληθά/Πνιπκεξή ζηνηρεία 

 

ην εκπφξην δηαηίζεληαη Φ/Β πάλει, ηα νπνία δελ είλαη παξά πνιιά Φ/Β ζηνηρεία 

ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο, επηθαιπκκέλα κε εηδηθέο κεκβξάλεο θαη εγθηβσηηζκέλα ζε γπαιί κε πιαίζην 

απφ αινπκίλην, ζε δηάθνξεο ηηκέο νλνκαζηηθήο ηζρχνο, αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

Φ/Β θπςειψλ πνπ ηα απνηεινχλ. Έηζη, έλα πάλει 36 θπςειψλ κπνξεί λα έρεη νλνκαζηηθή ηζρχ 70-85 

W, ελψ κεγαιχηεξα πάλει κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ηα 200 W ή θαη παξαπάλσ. 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ κηα Φ/Β ζπζηνηρία είλαη ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC) 

θαη γηα ην ιφγν απηφ νη πξψηεο ρξήζεηο ησλ Φ/Β αθνξνχζαλ εθαξκνγέο ζπλερνχο ηάζεο : θιαζηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ν ππνινγηζηήο ηζέπεο (θνκπηνπηεξάθη) θαη νη δνξπθφξνη. Με ηελ πξννδεπηηθή 

αχμεζε φκσο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθέο ζπζθεπέο, νη αληηζηξνθείο (inverter), 
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πνπ ζθνπφ έρνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ έμνδν ζπλερνχο ηάζεο ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο ζε ελαιιαζζφκελε 

ηάζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην Φ/Β ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα ηξνθνδνηήζεη κηα ζχγρξνλε εγθαηάζηαζε 

(θαηνηθία, ζεξκνθήπην, κνλάδα παξαγσγήο θ.ι.π.) πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά θαλφλα ζπζθεπέο 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC). 

Ο βαθμόρ απόδοζηρ εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην Φ/Β ζηνηρείν. Σα πξψηα Φ/Β ζηνηρεία, πνπ ζρεδηάζηεθαλ ηνλ 19
ν
 αηψλα, δελ 

είραλ παξά 1-2% απφδνζε, ελψ ην 1954 ηα επγαζηήπια Bell Laboratories δεκηνχξγεζαλ ηα πξψηα Φ/Β 

ζηνηρεία ππξηηίνπ κε απφδνζε 6%. ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ φιν θαη απμάλεηαη ν βαζκφο απφδνζεο. Ζ 

αχμεζε ηεο απφδνζεο, έζησ θαη θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα, ζεσξείηαη επίηεπγκα ζηελ ηερλνινγία 

ησλ Φ/Β. ηε ζεκεξηλή επνρή ν ηππηθφο βαζκφο απφδνζεο ελφο Φ/Β ζηνηρείνπ βξίζθεηαη ζην 13-15%, 

ν νπνίνο ζπγθξηλφκελνο κε ηελ απφδνζε άιινπ ζπζηήκαηνο (ζπκβαηηθνχ, αηνιηθνχ, πδξνειεθηξηθνχ 

θ.ι.π.) παξακέλεη αθφκε αξθεηά ρακειφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην Φ/Β ζχζηεκα θαηαιακβάλεη κεγάιε 

επηθάλεηα πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ηελ επηζπκεηή ειεθηξηθή ηζρχ. Γηα ηελ παπαγυγή ενέπγειαρ 1 

kWp κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 10m
2
 επηθάλεηαο θάιπςεο κε Φ/Β ζηνηρεία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ 7-9m
2
 ηα ζηνηρεία μονοκπςζηαλλικού πςπιηίος, 9-11m

2
 ηα ζηνηρεία 

πολςκπςζηαλλικού πςπιηίος θαη 16-20m
2
 γηα ηα ζηνηρεία άμοπθος πςπιηίος, ηα νπνία έρνπλ ηε 

ρακειφηεξε απφδνζε είλαη φκσο θζελφηεξα. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ Φ/Β είλαη ζπλάξηεζε ησλ 

αλαγθψλ , ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ ή αθφκα θαη ηεο νηθνλνκηθήο επρέξεηαο ηνπ ρξήζηε. Φπζηθά ηα 

πνζνζηά απηά δηαθνξνπνηνχληαη θαζψο ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο ησλ Φ/Β εμειίζζεηαη. Ωζηφζν, ε 

απφδνζε ελφο δεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Φ/Β ζε 

ηλιοζηάηη (tracker), δειαδή κηα κεραλνινγηθή δηάηαμε, πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ε Φ/Β 

ζπζηνηρία, ψζηε ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη κέζσ ησλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ δηαζέηεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο, ελψ εμνηθνλνκείηαη ρξήκα: ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά επηπιένλ Φ/Β πάλει, ε αγνξά ελφο 

ειηνζηάηε είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ζπκθέξνπζα ιχζε. 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο Φ/Β ζςζηημάηυν : (α)  ηα απομονυμένα, ηα νπνία 

παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο λα είλαη ζπλδεδεκέλα ζην θεληξηθφ ειεθηξηθφ δίθηπν. 

Γηαθξίλνληαη ζε αςηόνομα, ζηα νπνία ε Φ/Β ζπζηνηρία απνηειεί ηελ απνθιεηζηηθή πεγή ελέξγεηαο θαη 

ζε ςβπιδικά, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη άιιε πεγή Α.Π.Δ. ή ζπκβαηηθή ειεθηξηθή πεγή (π.ρ. 

Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο) θαη (β) ηα ζςνδεδεμένα ζηο δίκηςο, ζηα νπνία δελ απαηηείηαη απνζήθεπζε 

ηεο παξαγφκελεο Φ/Β ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σα Φ/Β κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε νηθφπεδα, ζηέγεο (επίπεδεο ή θεθιηκέλεο) ή θαη ζε 

πξνζφςεηο θηηξίσλ. Παξέρνληαη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη κπνξνχλ π.ρ. λα ππνθαηαζηήζνπλ ηκήκα κηαο 

θεξακνζθεπήο (κεηψλνληαο αληίζηνηρα θαη ην θφζηνο) ή ηα παινζηάζηα ζε κηα πξφζνςε ή λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ θσηαγσγνί (skylights). Ήδε παξάγνληαη θαη Φ/Β θεξακίδηα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζέζε ησλ θαλνληθψλ θεξακηδηψλ. Σα Φ/Β κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο ζθίαζηξα πάλσ απφ παξάζπξα (βνεζψληαο έηζη θαη ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ θιηκαηηζκνχ). Δπίζεο 
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ζε πέξγθνιεο θαη ζηέγαζηξα ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Παξέρνληαη ζε δηάθνξα ρξψκαηα (θαηφπηλ 

παξαγγειίαο) θαη ζε δηάθνξα πάρε δηαθάλεηαο γηα εηδηθέο αξρηηεθηνληθέο εθαξκνγέο. Γηαηίζεληαη 

επίζεο ζήκεξα δηαθαλή Φ/Β, γηα πξνζφςεηο εκπνξηθψλ θηηξίσλ, κε ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο 

αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ παινζηαζίσλ  ρακειήο εθπεςηκφηεηαο (low-e), ηα νπνία επηηπγράλνπλ 

(πέξαλ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο) θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 15-30% ζε ζρέζε κε έλα θηίξην κε 

ζπκβαηηθά παινζηάζηα. 

Οη πξνυπνζέζεηο αμηνπνίεζεο ησλ Φ/Β ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε, 

αθνχ έλα ηππηθφ Φ/Β ηζρχνο 1kW παξάγεη θαηά κέζν φξν 1.200-1500 kWh ην έηνο (αλάινγα κε ηελ 

ειηνθάλεηα ηεο πεξηνρήο) θαη απνηξέπεη θαηά κέζν φξν, θάζε έηνο, ηελ έθιπζε 1.450 θηιψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φζν δειαδή ζα απνξξνθνχζαλ 2 ζηξέκκαηα δάζνπο. Πξνθαλψο ζηηο λφηηεο 

θαη πην ειηφινπζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έλα Φ/Β παξάγεη πεξηζζφηεξν ειηαθφ ειεθηξηζκφ ζε ζρέζε 

κε ηηο πην βφξεηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο έλα Φ/Β ζηελ Αζήλα απνδίδεη 1.250-1.450 

kWh/έηνο/εγθαηεζηεκέλν kW, ζηε Θεζζαινλίθε 1.150-1.275 kWh/έηνο/εγθαηεζηεκέλν kW θαη ζηελ 

Κξήηε ή ζηε Ρφδν 1.400-1.500 kWh/έηνο/εγθαηεζηεκέλν kW.  

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζε έλα θηίξην, ππάξρνπλ 4 βαζηθνί ηξφπνη : (i) 

ηνπνζέηεζε ζε θεθιηκέλα ζηεξίγκαηα (ii) ηνπνζέηεζε ζε εηδηθή βάζε πξνζαξκνδφκελε ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ θέιπθνο (iii) απεπζείαο ηνπνζέηεζε θαη (iv) ελζσκάησζε ησλ Φ/Β ζην θέιπθνο ηνπ 

θηηξίνπ. Σα Φ/Β κπνξεί λα είλαη κε ή ρσξίο πιαίζην (ζπλήζσο απφ αινπκίλην). Σα πξψηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θεθιηκέλεο ζηέγεο (ελζσκαησκέλα ή πξφζζεηα) ή ζε επίπεδεο νξνθέο, ελψ ηα 

δεχηεξα ζε πξνζφςεηο (ζαλ θνηλφο παινπίλαθαο) ή ηνηρψκαηα.  

Ωζηφζν, νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο είλαη :  

(α) ζκίαζη : πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ειεχζεξνο θαη αζθίαζηνο ρψξνο. Υνλδξηθά απαηηνχληαη 

8m
2
/kW γηα κνλνθξπζηαιιηθά Φ/Β, 10m

2
/kW γηα πνιπθξπζηαιιηθά θαη πεξίπνπ ην δηπιάζην γηα ηα 

άκνξθα. 

(β) πποζαναηολιζμόρ : ηα Φ/Β πξέπεη λα έρνπλ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Αλ ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζεηε 

επηθάλεηα, ν πξνζαλαηνιηζκφο είλαη θαιχηεξα λα είλαη λνηηναλαηνιηθφο ή λνηηνδπηηθφο. Αλ είλαη 

θεθιηκέλα, κηα κεγαιχηεξε πνηθηιία πξνζαλαηνιηζκψλ ζα δίλεη αλεθηά ελεξγεηαθά απνηειέζκαηα. Ο 

βφξεηνο πξνζαλαηνιηζκφο πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνθεχγεηαη. 

(γ) κλίζη : κηα θεθιηκέλε Φ/Β κνλάδα ζα δέρεηαη πεξηζζφηεξν θσο απφ κηα θαηαθφξπθε. Κάζε γσλία 

κεηαμχ ηεο νξζήο θαη απηήο ησλ 150° κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη 15° πξνηείλνληαη γηα λα 

επηηξέπνπλ ζηε βξνρή λα μεπιέλεη ηε ζθφλε. Ζ βέιηηζηε γσλία είλαη 30-40° γηα έλα Φ/Β πνπ “βιέπεη” 

λφηηα. Καλνληθά πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη. 

(δ) ύπαπξη καηάλληλος σώπος για ηα ηλεκηπικά ζςζηήμαηα και ηιρ μπαηαπίερ 

(ε) βάπορ (αλ ηνπνζεηεζεί ζηε ζηέγε) : έλα πιήξεο Φ/Β δπγίδεη 15-20kg/m
2
.  

(ζη) αεπιζμόρ : ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο  ειαηηψλεη ηελ απφδνζε, γη’ απηφ ε πίζσ κεξηά ηνπ Φ/Β 

πξέπεη λα αεξίδεηαη επαξθψο. 
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Σα πλεονεκηήμαηα είλαη πνιιά θαη ην επξχ θνηλφ έρεη αξρίζεη λα ζηξέθεηαη φιν θαη πην πνιχ 

ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζηα Φ/Β, εηδηθφηεξα γηα ηελ θάιπςε ή ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε : (1) δελ έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη ιεηηνπξγνχλ 

αζφξπβα (2) φρη κφλν δε ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ κε αέξηα ή άιια θαηάινηπα, αιιά απνηξέπνπλ 

θαηά κέζν φξν ηελ έθιπζε 1,5  ηφλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θάζε έηνο, φζν δει. ζα απνξξνθνχζαλ 

πεξίπνπ 2 ζηξέκκαηα δάζνπο. (3) κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα θαη αμηφπηζηα, ρσξίο ηελ 

παξνπζία ρεηξηζηή (4) κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο 

(5) δελ θαηαλαιψλνπλ θάπνην είδνο θαπζίκνπ (6) κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια κε άιια 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (7) ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνβιήκαηα θάησ απφ φιεο ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. (8) ρξεηάδνληαη ειάρηζηε ζπληήξεζε. (9) έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο (πνπ θζάλεη 

ηα 30 έηε). (10) είλαη ιεηηνπξγηθά, θαζψο πξνζθέξνπλ επεθηαζηκφηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζε 

θνξηίν θαη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο (ζε δίθηπν ή ζπζζσξεπηέο). (11) δελ 

ειέγρνληαη απφ θαλέλαλ (ή θακία εηαηξεία) θαη απνηεινχλ αλεμάληιεην εγρψξην ελεξγεηαθφ πφξν, 

πνπ δίλεη αλεμαξηεζία, πξνβιεςηκφηεηα θαη αζθάιεηα ζηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία. (12) βνεζνχλ 

ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θάλνληαο ηνλ θαηαλαισηή πνπ δηαζέηεη Φ/Β πην 

πξνζεθηηθφ θαη ελήκεξν ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλαιψλεη ηελ ελέξγεηα, αιιά θαη ζηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαγφκελε θαη θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα. (13) βνεζνχλ ζηελ απνθέληξσζε ηεο 

ελέξγεηαο ζε κηθξέο ηνπηθέο κνλάδεο πνπ δελ έρνπλ ηηο κεγάιεο ελεξγεηαθέο απψιεηεο, πνπ 

αληηκεησπίδεη ην θπξίσο ειεθηξηθφ δίθηπν (~12% ζηελ Διιάδα). Ζ εθαξκνγή ηνπο ζε λεζηά κε 

αδχλακα δίθηπα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. (14) βνεζνχλ ζηελ απνθπγή black-out, εθφζνλ ε κέγηζηε 

παξαγσγή γίλεηαη θαινθαίξη θαη κεζεκέξη, ψξεο δει. πνπ έρνπκε ηηο εκεξήζηεο αηρκέο δψλεο, 

βνεζψληαο ζηελ εμνκάιπλζε ησλ αηρκψλ θνξηίνπ (κέρξη θαη 20%) θαη ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ηε Γ.Δ.Ζ., δεδνκέλνπ φηη ε θάιπςε ησλ αηρκψλ είλαη ηδηαίηεξα 

δαπαλεξή. εκεησηένλ, φηη θάζε ψξα black-out θνζηίδεη ζηελ εζληθή νηθνλνκία 25-40 εθαη. επξψ. 

(15) δίλνπλ θχξνο ζηνλ ρξήζηε ηνπο (ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο!) θαη βειηηψλνπλ ην 

“πξφζσπν” ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. ηηο πην αλεπηπγκέλεο αγνξέο ε εγθαηάζηαζε 

Φ/Β απνηειεί πιένλ ηνλ θαλφλα ζε θάζε θηηξηαθή εθαξκνγή. (16) δεκηνπξγνχλ ζήκεξα πεξηζζφηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο αλά MW ή/θαη αλά επελδπκέλν € απφ νπνηαδήπνηε άιιε ελεξγεηαθή ηερλνινγία. Ζ 

εγρψξηα παξαγσγή Φ/Β ζπλεπάγεηαη εθαηνληάδεο ζέζεηο εξγαζίαο. (17) απνηεινχλ κέζν εηζφδνπ 

μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα. (18) ζπκβάιινπλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη ηελ ηνπηθή 

απαζρφιεζε, ιφγσ ηνπ απνθεληξσκέλνπ ραξαθηήξα ηνπο. 

Ωο μειονέκηημα ζα κπνξνχζε λα θαηαινγίζεη θαλείο ζηα Φ/Β ζπζηήκαηα ην κόζηορ ηνπο, ην 

νπνίν παξά ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο παξακέλεη αθφκε αξθεηά πςειφ. Μηα γεληθή ελδεηθηηθή ηηκή 

είλαη 6.000 επξψ αλά εγθαηεζηεκέλν kW ειεθηξηθήο ηζρχνο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη κηα ηππηθή 

νηθηαθή θαηαλάισζε απαηηεί απφ 1,5 έσο 3,5kW ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο δελ είλαη ακειεηέν. Σν 

πνζφ απηφ σζηφζν  κπνξεί λα απνζβεζηεί ζε πεξίπνπ 5-6 ρξφληα θαη ην Φ/Β ζχζηεκα ζα ζπλερίζεη λα 
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παξάγεη δσξεάλ ελέξγεηα γηα ηνπιάρηζηνλ άιια 25 ρξφληα. Δπηπιένλ απαηηνχλ ζρεηηθά κεγάιεο 

επηθάλεηεο εγθαηάζηαζεο θαη έρνπλ αθφκε (ζήκεξα) ζρεηηθά κηθξφ βαζκφ απφδνζεο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηεο γηα ην 2020 ην 20% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

λα πξνέξρεηαη απφ Α.Π.Δ.. Ωο πξνο ηελ ειηνζεξκηθή ελέξγεηα ε Διιάδα ήηαλ πξσηνπφξνο ρψξα ζηελ 

Δπξψπε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην εγθαηεζηεκέλνπο ειηαθνχο 

ζεξκνζίθσλεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αμηνπνηψληαο ην αλεμάληιεην ειηαθφ δπλακηθφ. Σψξα κέλεη λα γίλεη ην ίδην θαη σο 

πξνο ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη πξνυπνζέζεηο κάιηζηα γηα ηα Φ/Β ζπζηήκαηα είλαη 

αθφκα θαιχηεξεο, αθνχ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ ηε κέγηζηε παξαγσγή αθξηβψο εθείλεο ηηο 

ψξεο ηεο εκέξαο πνπ ε θαηαλάισζε (δήηεζε) θηάλεη ζην δελίζ θαη ε Γ.Δ.Ζ. δεηά απφ φινπο ηνπο 

θαηαλαισηέο λα πεξηνξίζνπλ ηε δήηεζε ή αλαγθάδεηαη λα θάλεη πεξηθνπέο (ειεγρφκελα blackout).  

Με νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη απινπνίεζε ησλ πνιενδνκηθψλ, αιιά θαη θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, επηρεηξεί ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο λα πξνσζήζεη ηελ εγκαηάζηαζη Φ/Β ζςζηημάηυν 

ιζσύορ έυρ 10kW, ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο ησλ θηηξίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ (ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ δελ ζα αθνξά ηα Με 

Γηαζπλδεδεκάλα Νεζηά). Ζ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ππεγξάθε ηελ 4
ε
 Ηνπλίνπ 2009, ζχκθσλα κε ηελ νπνία από ηην 1

η
 Ιοςλίος 2009 ηίθεηαι 

ζε εθαπμογή ην πξφγξακκα “Φυηοβοληαφκά ζηιρ ζηέγερ”. Ο Τπνπξγφο Αλάπηπμεο ζεκείσζε φηη κέζσ 

ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ρξήζεο Α.Π.Δ. ζε εγθαηαζηάζεηο κηθξήο θιίκαθαο, ε πξάζηλε ελέξγεηα γίλεηαη 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, επεξεάδνληαο ζηαδηαθά ην ζχλνιν ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο 

ζπκπεξηθνξάο θαη νδεγψληαο ζηελ “επαλάζηαζε ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο”. Οη ελδηαθεξφκελνη, πνπ 

κπνξεί λα είλαη ηδηψηεο ή πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ κέρξη 10 άηνκα θαη έρνπλ ηδίξν 

κέρξη 2 εθαη. επξψ εηεζίσο, δελ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε πνιενδνκηθήο άδεηαο, αιιά λα ιάβνπλ 

απφ ηελ πνιενδνκία κηα απιή έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. Δπίζεο, δελ 

ππνρξενχληαη ζε άλνηγκα βηβιίσλ ζηελ εθνξία γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ ξεχκαηνο κε ηε Γ.Δ.Ζ. ή 

αδεηνδφηεζεο απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Ση φθεινο κπνξεί λα 

πξνθχςεη φκσο γηα έλα κέζν λνηθνθπξηφ πνπ ζα επηιέμεη λα εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθά; Μηα κέζε 

ειιεληθή νηθνγέλεηα θαηαλαιψλεη 5.000-7.000kWh εηεζίσο. Σν ηηκνιφγην ηεο Γ.Δ.Ζ. είλαη ζήκεξα 

ζηα 11 ιεπηά/kWh, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην εηήζην θφζηνο (κφλν γηα ηε Γ.Δ.Ζ.) θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 550-700€. Γηα λα θαιπθζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα ππνινγίδεηαη φηη 

απαηηνχληαη Φ/Β πάλει ηζρχνο 5kW θαη εκβαδνχ 60-80η.κ. ζε δψκα ή 30-45η.κ. ζε θεξακνζθεπή. 

Έλα ηέηνην ζχζηεκα κπνξεί λα παξάγεη 6.500kWh εηεζίσο, δειαδή λα απνθέξεη έζνδα απφ ηελ 

πψιεζε ζην δίθηπν 3.575€. Μέζσ ηνπ ζπκςεθηζκνχ ε Γ.Δ.Ζ. ζα επηζηξέθεη (ζε δηκεληαίεο δφζεηο) ην 

πνζφ ησλ 2.800-3.000€ εηεζίσο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε 9 ρξφληα πεξίπνπ ζα κπνξεί ν κηθξφο 

επελδπηήο λα θάλεη απφζβεζε ελψ ζα απνιακβάλεη κηα εγγπεκέλε αγνξά γηα άιια 16 ρξφληα. 
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ABSTRACT 

 

Photovoltaic (P/V) systems are one of the renewable energy sources (RES) towards which 

Greece displays enormous interest. With the use of the P/V effect, that is the direct conversion of 

electromagnetic radiation to voltage, the P/V system uses solar power to produce electricity. 

A photovoltaic system consists of one or more panels (also known as frames or “crystals” as 

often called in the market) of P/V modules (or cells) along with the necessary devices and mechanisms 

required to convert the electricity produced in the desirable type.  

The material used widely in industry to manufacture P/V cells is silicon. It may also be the 

only material produced massively. At present silicon is the raw material used by 90% of the P/V 

market. Its most significant advantages are the following: 

 It can be easily found in nature. Silicon is the second most common material on earth, after 

oxygen. 28% of the earth’s crust consists of silicon dioxide (SiO2), commonly known as sand, and 

quartzite. Silicon is also environmental friendly. 

 It can be easily melt and shaped. It is also relatively easy to be converted in its single-crystalline 

form. 

 Its electrical properties can be maintained in temperatures up to 125
o
C, a fact which allows the 

use of silicon in quite difficult environmental conditions. This is also the reason why P/V silicon cells 

cope with a particularly wide range of temperatures. 

 Silicon processing technology was already developed in industry, thus contributing in the rapid 

development of P/V cells in the field of electronics (computers, televisions etc). In relation to the 

demand for semi-conductors in electronics, 2007 was the first year of increased demand (in tones of 

crystal silicon) in the P/V cells market.  

 Photovoltaic cells could be categorized based on the thickness of the material used: 

Types of “thick film” P/V silicon systems  

1) P/V single-crystalline silicon cells (sc-Si): their thickness is approximately 0.3mm. Their efficiency 

in industry varies from 15-18% for each panel. In the lab, even better results have been achieved that 

reach 24.7%. One of their most characteristic advantages is the optimum efficiency/ surface relation or 

“energy density”. Their production cost is quite high compared to multi-crystalline cells. 

2) P/V multi-crystalline silicon cells (mc-Si): their thickness is approximately 0.3mm. The production 

costs less than that of single-crystalline and this is why in most cases their price is also lower. In 

laboratory applications the achieved efficiency reaches 20%, while in the market one can find multi-

crystalline cells for P/V panels with efficiency that varies from 13 to 15%. 

3) Ribbon Silicon P/V cells:  this is a relatively new P/V cell technology. It offers up to 50% reduction 

in the use of silicon in relation to the “traditional techniques” for the production of single and multi 

crystalline P/V silicon cells. The efficiency for these P/V cells has now reached approximately 12-
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13%, while their thickness is about 0.3mm. Efficiency achieved in the lab reaches 18%. 

P/V thin film material 

1) Copper Indium Biselenide (CuInSe2 or CIS, with the addition of gallium CIGS):  Although CIS 

absorbs significant amounts of incoming light, its efficiency is based on modern techniques and varies 

around 11% (panel). The efficiency has been increased to 18.8% in the lab, which is the greater one 

achieved amongst P/V thin film technologies. With the addition of gallium, its efficiency can be 

increased even more CIGS. The problem is that indium exists in limited quantities in nature. However, 

its cost is expected to decrease in the next few years.  

2) Amorphous silica P/V (a-Si): their efficiency is significantly lower compared to the two previous 

categories. They are thin films, produced by the deposition of a semi-conductor material (in this case 

silicon) on a supportive low cost undercoating, like glass or aluminium. Combined with the reduced 

silicon quantity that is used, their price is also lower. The achieved efficiency varies between 6-8%, 

while in the lab it reaches even 14%. The most important advantage is that they are not really affected 

by high temperatures. Another advantage is that its efficiency is best exploited, compared to 

crystalline P/Vs, in cases of diffused radiation (cloudy weather conditions). Their disadvantage is low 

energy density, which means that in order to produce the same amount of energy we need twice as 

much surface in relation to P/V crystalline cells. There are also some doubts concerning their life 

duration, because we do not have previous related application data, since the technology is relatively 

new. However, the manufacturers provide efficiency guarantees for 20 years. The thickness of the 

silicon is about 0.0001mm, while the undercoating thickness varies from 1 to 3mm.   

3) Cadmium Telluride (CdTe): its energy gap is about 1eV, which is really close to the solar 

spectrum, offering significant advantages like the ability to absorb 99% of the incoming radiation. 

Contemporary techniques, though, offer panel efficiency around 6-8%. In the lab efficiency reaches 

16%. The cost is anticipated to be lower in the future. An obstacle to its use is that, based on some 

studies, cadmium is carcinogenic, and as a result its potential extensive use might be a problem. 

Greenpeace is already opposed to its use. Another problem also is the lack of tellurium in nature.   

4) Gallium Arsenide (GaAs): gallium is a by-product produced by the liquidation of other metals, like 

aluminium and zinc. It is even more rare than gold. Arsenic is not rare but its disadvantage is that it is 

poisonous. Gallium Arsenide has an energy gap of 1.4eV which is ideal for the absorption of solar 

radiation. Its efficiency in a multi-junction form is the highest achieved and reaches 29%. They are 

extremely resistant to high temperatures, a fact that in a way imposes their use in solar concentrator 

applications. It also suitable for space applications. The greater disadvantage of this technology is the 

high cost of the single-crystalline undercoating.   

Hybrid P/V cells 

A hybrid P/V cell consists of material layers of various technologies. The most known commercial 

hybrid P/V cells consist of two amorphous silicon layers (top and bottom), while in the middle there is 
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a layer of single-crystalline silicon. The greatest advantage of this technology is the panel’s high 

efficiency level which reaches 17.2% in commercial applications. This means that we need less space 

for the same amount of installed power. The efficiency of the corresponding P/V cells is 19.7%. Other 

advantages are their high efficiency in high temperatures and their high efficiency in diffused 

radiation. However, since hybrid P/V cells have so many advantages is comparatively more expensive 

than the conventional P/V panels.  

Other technologies 

P/V technology evolves in a quick pace and there are various labs all over the world that present new 

patents. Some of the P/V technologies that stand out at present and might be used extensively in the 

future are: ● Nanocrystalline P/V silicon cells (nc-Si) ● Organic/ Polymer cells 

 

 In the market we can find P/V panels, which consist of a number of connected P/V cells, covered 

with special films and incised in glass with aluminium panels that have various power rating according 

to their technology and number of P/V cells. Therefore, a panel of 26 cells can have power rating of 

70-85W, while larger panels can reach 200W or more.   

 A P/V net produces direct current (DC) electricity and this is the reason why the first P/V uses 

that were implemented involved direct current applications. Two of the most common examples are 

pocket calculators and satellites. As the efficiency degree kept on growing, though, special devices 

were manufactured, called inverters, whose aim was to convert the P/V net direct current output into 

alternative current voltage. This provides the P/V system the capability to supply for a contemporary 

installation (domicile, greenhouse, production unit etc) which mainly uses alternative current (AC) 

devices. 

 The efficiency degree expresses the amount of solar radiation that is converted into electricity in 

the P/V cell. The first P/V cells, designed in the 19
th
 century, displayed an efficiency of 1-2%, while in 

1954 Bell Laboratories manufactured the first silicon P/V cells with efficiency 6%. As time goes by, 

the efficiency level increases. This increase, even if it is just one percentage point, is considered to be 

a great achievement in the P/V technology. Nowadays the typical efficiency rate of a P/V cell is 

around 13-15% and, compared to another system (conventional, aeolic, hydroelectric etc), is 

considered to be quite low. This means that the P/V system covers a large area in order to provide the 

maximum desired electricity. In order to produce energy of 1kWp, we need approximately 10m
2
 of P/V 

cells. More specifically, we need 7-9m
2
 of single-crystalline silicon cells, 9-11m

2
 of multi-crystalline 

silicon cells and 16-20 m
2
 of amorphous silicon cells, which, although they have the lowest efficiency, 

they are cheaper. The selection of the most appropriate P/V is based on the needs, the available area or 

even the user’s financial status. These percentages can of course be differentiated as P/V 

manufacturing technology evolves. However, the efficiency of a certain system can be significantly 

improved if the P/V is placed on a tracker, a mechanical assembly on which the P/V net is placed so 
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that it can rotate with the use of incorporated equipment and software. This way we can best exploit 

solar energy and save money at the same time. Compared to the purchase of additional P/V panels, the 

purchase of a tracker is in most cases the most economical solution. 

  There are two basic P/V system categories: (a) the isolated ones, which produce electricity 

without being connected to the main power supply network. These are divided in autonomous, where 

the P/V net is the only energy source, and in hybrid, which include another renewable energy source 

or conventional energy source (eg a power generator) and (b) the ones that are connected to a network, 

where storage of the produced P/V electricity is not required. 

 P/V systems can be installed in fields, roofs (flat or inclined) or even building facades. They are 

provided in various sizes and they can, for example, replace parts of a tile roof (thus reducing its cost) 

or glass windows in building facades or used as skylights. P/V tiles are already being produced that 

will be able to be used instead of traditional tiles. P/V systems can also be used as sunshades above 

windows (reducing air-conditioning cost). They can also be used on pergolas or garage roofs. They 

come in various colours (following a special order) and in various film thicknesses to suit architectural 

applications. Nowadays there are also transparent P/Vs for building facades, which at the same time 

provide insulation relative to the insulation of low-e glass windows. These P/Vs also achieve 15-30% 

energy saving (except from the power generator) in relation to a building with conventional glass 

windows. 

 The P/V exploitation preconditions in Greece are of the best in Europe, since a typical P/V of 

power 1kW has an average production of 1.200-1.500 kWh per year (according to sunlight in the area) 

and averts on average the emission of 1.450kgr of carbon dioxide per year, an amount that would be 

absorbed by two acres of forest land. It is obvious that in southern and warmer parts of the country a 

P/V produces more solar electricity in relation to northern areas. Indicatively, we mention that a P/V in 

Athens gives 1.250-1.450 kWh/ per year/ installed kW, in Thessaloniki 1.150-1.275 kWh/ per year/ 

installed kW and in Crete or Rhodes 1.400-1.500 kWh/ per year/ installed kW. 

 There are four basic ways to install P/V panels on a building (i) placement on inclined stands (ii) 

placement on a special base adjusted on the external cell (iii) direct placement and (iv) incorporation 

of the P/V on the surface of the building. P/Vs come with or without a frame (usually made of 

aluminium). The first ones are used on inclined roofs (incorporated or added) or on flat roofs, while 

the second ones are used on facades (like a common glass window) or on walls.   

 However, the main preconditions for the installation of a P/V system are: 

(a) shading: there must be sufficient free space without shade. In general, the requirement is 8m
2
/kW 

for single-crystalline P/Vs, 10m
2
/kW for multi-crystalline P/Vs and about twice this amount for 

amorphous P/Vs. 
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(b) orientation: P/Vs must be oriented south. If placed on a vertical surface, the orientation should be 

south eastern or south western. If they are inclined, a variety of orientations would provide sufficient 

energy results. Northern orientation should be avoided at all costs.  

(c) inclination: an inclined P/V unit will absorb more light than a vertical one. Each angle between 

90
o
 and 150

o
 can be used. 15

o
 are suggested so that dust can be washed out by rain. For a south 

oriented P/V the best angle is between 30-40
o
. Normally the angle should be equal to the latitude of 

the area where the P/V is placed.  

(d) existence of appropriate area for electric systems and batteries 

(e) weight (is placed on a roof): a complete P/V system weighs 15-20kg/m
2
 

(f)  ventilation: increased temperature reduces efficiency, so the back of the P/V should be 

sufficiently ventilated.  

 There is a great number of advantages and people have begun to show more and more interest in 

renewable energy sources and P/Vs, especially in order to cover or complete their needs in energy. 

Indicatively the following are mentioned: (1) there are no moving parts and their operation is silent (2) 

they do not pollute the environment with gases or other residues, while they avert 1.5 tons of carbon 

dioxide emission per year, that is approximately the amount absorbed by two acres of forest land (3) 

they can operate autonomously and reliably without a user being present (4) they can be installed and 

operate in isolated areas (5) they do not need any kind of fuel (6) they can operate along with other 

electricity production systems (7) they operate without any problems under all weather conditions (8) 

they need little maintenance (9) they have prolonged life duration (approximately 30 years) (10) they 

are functional, since they can be expanded based on the energy needs and they offer the possibility to 

store the produced energy (in networks or accumulators) (11) they are not monitored by anyone (or by 

any company) and they are an inexhaustible domestic energy source which provides independence, 

predictability and security in energy supply (12) they help in rational energy use and saving, rendering 

the consumer who owns P/Vs more careful  and aware of the way that energy is consumed, as well as 

of the data that are related to produced and consumed energy (13) they help in energy decentralization 

towards small local units that do not have significant energy losses, as it is the case with the central 

electricity network (~ 12% in Greece). Their implementation on islands with weak networks is of great 

importance. (14) they help in avoiding power black outs, since maximum production hours are noticed 

in summer time and at noon (daily peak consumption hours), assisting in regulating electrical charge 

peak hours (up to 20%) and in reducing the total electricity production cost for the National Electricity 

Organization, given that energy supply during peak hours has increased cost. We should point out that 

each power blackout means a loss of 25-40 million euros for the national economy (15) they offer 

prestige to the owners (at least in developed countries!) and improve the image of the businesses that 

use them. In more developed markets the installation of P/Vs is now a fact in every building 

construction (16) they create at present more job positions per MW and/ or per invested € than any 
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other energy technology. The domestic P/V production entails hundreds of job positions. (17) they can 

be the means for foreign investment inflow in Greece (18) they contribute in Regional Development 

and in local occupation due to their decentralized nature.  

 A disadvantage that one could attribute to P/V systems is their cost which still remains quite 

high, despite the developments in technology. A general indicative price is € 6,000 per installed kW. 

Taking under consideration that any typical domestic consumption demands from 1.5 to 3.5 kW, 

installation cost is not negligible. This amount however can be depreciated in about 5-6 years while 

the P/V system will continue to produce free electricity for at least another 25 years. Furthermore, they 

demand a quite large area for their installation and they still have (at present) a relatively low 

efficiency level. 

 The European Union has set as a goal for 2020 to get 20% of the energy consumption from 

renewable energy sources. As for solar energy, Greece has been a lead country in Europe for the last 

decades, with approximately one million installed solar water-heaters, which contribute significantly 

in power saving and in the protection of the environment, exploiting the inexhaustible solar power. 

The same remains to be done when it comes to electricity production. What is more, the preconditions 

for P/V systems are even better, since the latter provide maximum production precisely at this time of 

day when consumption (demand) reaches its peak and the National Electricity Organization asks the 

consumers to decrease demand or is forced to proceed to controlled blackouts. 

 The Ministry of Development, using financial motives and simplifying any urban planning as 

well as tax obligations, is trying to promote the installation of P/V systems with power up to 10kW on 

buildings, and especially on roofs, terraces and verandas (the implementation of these measures will 

not apply for the islands that are connected to this network). A Joint Ministerial Decision, signed by 

the Ministers of Finance, Development and Environment and Urban Planning on July 4
th
 2009, 

dictates that from July 1st 2009 the programme “Photovoltaics on roof tops” is being implemented. 

The Minister of Development mentioned that through facilitation for the use of renewable energy 

sources, in small scale installations, green energy becomes part of the citizens’ everyday life, thus 

gradually affecting their behavior towards energy sources in total, leading to a “green energy 

revolution”. All interested parties, who can be either individual citizens or small businesses that 

occupy up to 10 employees and their annual turnover is up to € 2 million, are not obliged to issue any 

urban planning license. All they need to do is to get from the Urban Planning Bureau a simple 

approval document fro the execution of small scale works. Also, they are obliged neither to open up 

books of account in order to exchange electricity with the National Electricity Organization, nor to get 

a license from the Energy Regulative Authority or the Ministry of Development. One might of course 

wonder what the profit would be for an average household that chooses to install P/V systems. An 

average Greek family consumes 5,000-7,000kWh per year. The price indicted by the National 

Electricity Organization is at present 11cents/kWh, which means that the annual cost (for the 
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Organization alone) varies from € 550-700. In order to cover these specific needs in electricity, it is 

estimated that the requirement is P/V panels with 5kW power that occupy an area of 60-80m
2
, on a 

roof or terrace of 30-35m
2
. Such a system could produce 6,500kWh annually which means that the 

income from selling this power would be € 3,575. Using a counterbalance method the National 

Electricity Organization is going to compensate (in bimonthly installments) the amount of € 2,800-

3,000 annually. This means that in approximately 9 years each private investor will be able to redeem 

his investment and enjoy the benefits of a guaranteed market for another 16 years.         
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   (Λ. Αμθιθέαρ 11 Σ.Κ. 171 22 Ν. μύπνη – ηηλ. 210 9466789) 

Γ.Ο.Λ.   Διεύθςνζη Οικονομικών Λειηοςπγιών 

Δ.Δ.   Εςπυπαφκή Ένυζη 

Δ.Κ.   Εςπυπαφκό Κοινοβούλιο 

Δ.Π.Ο.   Έγκπιζη Πεπιβαλλονηικών Όπυν 

Ι.Δ.Ν.Δ.  Ινζηιηούηο Ενέπγειαρ Νοηιοαναηολικήρ Εςπώπηρ 

ν.   νόμορ 

ν.δ.   νομοθεηικό διάηαγμα 

Κ.Α.Π.Δ.  Κένηπο Ανανεώζιμυν Πηγών Ενέπγειαρ 

Κ.Γ.Γιαδ.  Κώδικαρ Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ 

Κ.Δ.Γ.Δ.  Κώδικαρ Ειζππάξευν Δημοζίυν Εζόδυν 

Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.  Κενηπική Ένυζη Δήμυν και Κοινοηήηυν Ελλάδορ 

Κ.Τ.Α.   Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 

Μ.Σ.    Μέζη Σάζη 

Ν.Α.   Νομαπσιακή Αςηοδιοίκηζη  

Ο.Ρ..Α.  Οπγανιζμόρ Ρςθμιζηικού σεδίος Αθήναρ  

Ο.Σ.Α.   Οπγανιζμόρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ  

π.δ.   πποεδπικό διάηαγμα 

Π.Π.Δ.   Ππομελέηη Πεπιβαλλονηικών Επιπηώζευν 

Π.Π.Δ.Α.  Πποκαηαπκηική Πεπιβαλλονηική Εκηίμηζη και Αξιολόγηζη 

Ρ.Α.Δ.   Ρςθμιζηική Απσή Ενέπγειαρ 

   (Πανεπιζηημίος 69 & Αιόλος Σ.Κ. 105 64 Αθήνα – ηηλ. 210 3727400) 

.Δ.Φ.   ύνδεζμορ Εηαιπιών Φυηοβοληαφκών 

.Η.Θ.   ςμπαπαγυγή Ηλεκηπιζμού και Θεπμόηηηαρ 

.Η.Θ.Τ.Α.   ςμπαπαγυγή Ηλεκηπιζμού και Θεπμόηηηαρ Ττηλήρ Απόδοζηρ 

.τ.Δ.    ςμβούλιο ηηρ Επικπαηείαρ 

Σ.Δ.Δ.    Σεσνικό Επιμεληηήπιο Ελλάδορ 

Τ.Α.    Τποςπγική Απόθαζη 

ΤΠ.AN.   Τποςπγείο Ανάπηςξηρ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.   Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Υυποηαξίαρ και Δημοζίυν Έπγυν 
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ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.   Τποςπγείο Εζυηεπικών, Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ 

Τ/    Τποζηαθμόρ 

Φ/Β    Φυηοβοληαφκό 

Φ.Β.Δ.Κ.   Φυηοβοληαφκά Ενζυμαηυμένα ε Κηίπια 

Φ.Β..           Φυηοβοληαφκά Ενζυμαηυμένα ε ηέγερ 

Υ.Σ.    Υαμηλή Σάζη 

 

◘ Η ζςνθήκη Ramsar πήπε ηην ονομαζία ηηρ από ηην ομώνςμη πόλη ηος Ιπάν, όπος και ςπογπάθηκε 

ζηιρ 2 Φεβποςαπίος 1971. Κςπώθηκε από ηην Ελλάδα με ηο ν.δ. 191/1974 (Φ.Ε.Κ. Α΄350) και 

πεπιλαμβάνει 10 ςγποηόποςρ διεθνούρ ενδιαθέπονηορ. 

◘ Σο οικολογικό δίκηςο πποζηαηεςομένυν πεπιοσών “Natura 2000” δημιοςπγήθηκε με ηην Οδηγία 

92/43/Ε.Ο.Κ. “για ηη διαηήπηζη ηων θςζικών οικοηόπων και ηηρ άγπιαρ σλωπίδαρ και πανίδαρ”. Η 

μεηαθοπά ζηο εθνικό μαρ δίκαιο ππαγμαηοποιήθηκε με ηην Κ.Τ.Α 33318/3028/1998 “Καθοπιζμόρ 

μέηπων και διαδικαζιών για ηη διαηήπηζη ηων θςζικών οικοηόπων (ενδιαιηημάηων) καθώρ και ηηρ 

άγπιαρ πανίδαρ και σλωπίδαρ”. Οι πεπιοσέρ ηηρ Ελλάδαρ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο εν λόγυ δίκηςο 

ανέπσονηαι ζε 319. 
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1. ΦσηνβνιηατθΪ πζηάκαηα 

 

1.1. Ζ ελΫξγεηα σο ζηφρνο θαη σο πξννπηηθά αλΪπηπμεο 

 

 Ζ ελέξγεηα απνηέιεζε θαη απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριφ θάζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

’ φιε ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία, ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνίεζε ηελ εθεπξεηηθφηεηα, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ηνπ παξείρε απιφρεξα ε ίδηα ε θχζε, ηε δχλακε ηεο θσηηάο, ηνπ λεξνχ, ηνπ αλέκνπ θαη ηνπ ειίνπ, κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δηαβίσζήο ηνπ. 

 ηνπο πην πξφζθαηνπο αηψλεο, ρξεζηκνπνίεζε ηελ ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπ θάξβνπλνπ 

θαη ηνπ πεηξειαίνπ θαη βξήθε ηξφπν λα ηελ κεηαηξέπεη ζηελ πεξηζζφηεξν εμεπγεληζκέλε ησλ κνξθψλ 

ηεο, ηνλ ειεθηξηζκφ. ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, έλαο λένο ηξφπνο παξαγσγήο ελέξγεηαο ήξζε λα 

δεκηνπξγήζεη ειπίδεο, γηα ξηδηθή επίιπζε ηνπ παγθφζκηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο : ε ππξεληθή 

ελέξγεηα. Πνιχ γξήγνξα φκσο, δξακαηηθά γεγνλφηα ήξζαλ λα επηβεβαηψζνπλ, ρσξίο πεξηζψξηα 

ακθηζβήηεζεο, ηελ αδπλακία καο λα δηαζθαιίζνπκε ηελ ειεγρφκελε παξαγσγή ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο. 

 πλάκα, άξρηζαλ λα επηβεβαηψλνληαη, κε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ηξφπν, νη πξνβιέςεηο 

γηα ζεκαληηθέο επηβαξπληηθέο ζπλέπεηεο ηεο κέρξη ζήκεξα ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ ζην 

νηθνζχζηεκα, εμαηηίαο θπξίσο ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη πνιιψλ 

θαηλνκεληθά αζψσλ, ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.  

 ια ηα κελχκαηα έδεηρλαλ πηα θαζαξά, φηη ε ζπλέρηζε ηεο πνξείαο καο ζην κέιινλ επηβάιιεη 

ηελ αιιαγή ηεο θαζεκεξηλήο λννηξνπίαο καο θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ αμηψλ ηεο δσήο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη επηπιένλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ νξζή επηινγή ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην εληππσζηαθά κεγάιν κέγεζνο ηεο ρξνληθήο απφθξηζεο 

ηνπ θπζηθνχ καο θφζκνπ, ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο. Απαηηνχληαη δεθαεηίεο γηα λα δηαπηζησζνχλ ηα 

πξψηα ελζαξξπληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα, ησλ φπνησλ ζεκεξηλψλ δηνξζσηηθψλ επεκβάζεψλ καο ζην 

νηθνινγηθφ ζχζηεκα. Ζ απνδνρή ησλ ξηδηθψλ απηψλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν δσήο καο θαζψο θαη ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ζηφρσλ ηεο ηερλνινγίαο, είλαη ε πην 

δχζθνιε θάζε πξνζαξκνγήο καο ζηε λέα θαηάζηαζε. Ζ αλεζπρία θαη ν ζθεπηηθηζκφο ησλ νιίγσλ 

νηθνιφγσλ, θάπνηε, απνηειεί ζήκεξα θαζεκεξηλφ πξνβιεκαηηζκφ ησλ πεξηζζνηέξσλ. 

 Ζ δηάζθεςε ηνπ Ρίν, ην θαινθαίξη ηνπ 1992, πξνζδηφξηζε ην πξφβιεκα ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ, 

πξνδηαγξάθνληαο άκεζεο ελέξγεηεο θαη επεκβάζεηο. Σα επηζηεκνληθά ζηνηρεία γηα ηε ζρέζε ηεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηηο αξλεηηθέο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηελ νηθνινγηθή ππνβάζκηζε θαη 

ην δπζνίσλν κέιινλ ηνπ πιαλήηε καο, ήηαλ ζπληξηπηηθά. Παξά ηαχηα, νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο θαη ν 

έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπο δελ βξήθαλ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ζχκθσλεο. Αηηία; Οη επαγφκελεο ζπλέπεηεο 

απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δξάζεο ηεο βηνκεραλίαο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Ο ζηφρνο λα δηαηεξεζνχλ 

ηα επίπεδα ξχπαλζεο κέρξη ην 2000, ζ’ απηά ηνπ 1990 δελ θαίλεηαη, ζήκεξα, λα έρεη επηηεπρζεί. ηελ 



Αμηνπνίεζε Ζιηαθήο Δλέξγεηαο ζε Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 2 

επφκελε, φκνηα δηάζθεςε, ζην Κηφην ηεο Ηαπσλίαο, ην Γεθέκβξην ηνπ 1997, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα 

γηα κηα λέα ζπκθσλία, βαζηζκέλε ζε πην δξαζηηθά κέηξα, ρσξίο ηειηθά λα ππάξμεη νκνθσλία. 

 Πάλησο, παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ νιίγσλ, αιιά ηζρπξψλ απηνχ ηνπ θφζκνπ, ε 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ νινέλα θαη απμάλεη. Ζ εθθξαδφκελε, 

πνηθηινηξφπσο, πξφζεζε αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο ζε δηεζλή θιίκαθα δείρλεη φηη ζπλεηδεηνπνηνχκε 

αξγά αιιά ζηαζεξά πσο ε ηερλνινγία, σο θαξπφο αλψηεξεο πλεπκαηηθήο εξγαζίαο, πξέπεη λα έρεη 

ζηφρν λα ζεξαπεχεη θαη λα ππεξεηεί ηνλ άλζξσπν, κε ζεβαζκφ πξνο ην νηθνζχζηεκα πνπ ηνλ 

θηινμελεί. Απηφ ην νηθνζχζηεκα, ρψξνο αλάπηπμεο θαη δηαβίσζεο φισλ ησλ κνξθψλ δσήο, δελ είλαη 

ππφζεζε κεξηθψλ αλζξψπηλσλ γελεψλ. Υξεηάζηεθαλ 5 δηο ρξφληα γηα λα εμηδαληθεπηνχλ νη θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο ζηνλ πιαλήηε καο, ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο δσήο. 

 Δίλαη γεγνλφο αδηακθηζβήηεην, ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ πεγψλ ελέξγεηαο κεγάιεο ηζρχνο 

ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Μέζα απφ ηελ 

ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ μεπήδεζαλ λέεο ελψ ζπλερψο βειηηψλνληαη 

παιαηφηεξεο κέζνδνη, εμεπγεληζκέλεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ρσξίο πξαθηηθά νηθνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο. Ο ήιηνο θαη ν άλεκνο ζα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν  ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. 

 ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2009, ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηεο Βφλλεο ππνγξάθεθε ε πλζήθε 

Ίδξπζεο ηνπ IRENA, ηνπ πξψηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Α.Π.Δ., κε ηε ζπκκεηνρή 75 ρσξψλ θαη 120 

θπβεξλεηηθψλ εθπξνζψπσλ. Σε πλζήθε ππέγξαςαλ εθηφο απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο, πνιιά θξάηε 

απφ ηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Ο IRENA είλαη ν πξψηνο δηεζλήο νξγαληζκφο 

πνπ ζα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο Α.Π.Δ. θαη ζα απεπζχλεηαη ηαπηφρξνλα ζε αλαπηπγκέλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. θνπφο ηνπ λένπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ είλαη ε “παγθνζκηνπνίεζε” θαη ε 

βηψζηκε ρξήζε ησλ Α.Π.Δ. Δπίζεο ε παξνρή βνήζεηαο ζηα θξάηε – κέιε ηνπ, ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο, 

ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζνχλ νη κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απφ Α.Π.Δ.  

ηφρνο ηνπ IRENA είλαη ε κεηακφξθσζε ηεο δηεζλνχο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ε Γεξκαλία κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. χκθσλα κε ηελ Γεξκαλίδα 

Τπνπξγφ Αλάπηπμεο Υατληεκαξί Βηηδφξεθ – Σζφηι, ε ρψξα ηεο ζθνπεχεη κέρξη ην 2014 λα επελδχζεη 

2,5 δηο επξψ ζε έξγα πνπ ζα αθνξνχλ 45 ρψξεο, ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ηεο θαηά 40% κέρξη ην 2020 δηεπξχλνληαο ηε ρξήζε ησλ Α.Π.Δ. θαη ειαηηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε 

κέζσ ηεο ζέζπηζεο “πξάζηλσλ” κέηξσλ. Έηζη, κέρξη ην 2020 ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

Α.Π.Δ. ζα απνηειεί ην 30% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο (Πεγή : εθεκεξίδα realnews – 

realplanet – 12/01/2009). 

Ο ξφινο πνπ ζα παίμνπλ νη Α.Π.Δ. ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ζεκαληηθφο, ηφζν γηα ηε 

ζσηεξία ηνπ πεξηβάιινληνο, φζν θαη γηα ηελ αλζξσπφηεηα, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα κηα 

αλαπηπζζφκελε νηθνλνκηθή δχλακε. Υάξε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα 

ζπλαγσληζηνχλ ηηο ξππνγφλεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, φπσο ζπλέβε ζηε Γεξκαλία 

φπνπ ην 2008 πεξηζζφηεξα απφ 150 δηο δνιιάξηα επελδχζεθαλ ζε έξγα, ελψ ήδε ν ηνκέαο απαζρνιεί 
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250.000 εξγαδνκέλνπο. Οη Α.Π.Δ. είλαη αλεμάληιεηεο θαη ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ 

θιηκαηηθή θαηαζηξνθή, ελψ ε αμηνπνίεζή ηνπο ζα δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο 

φζσλ εηαηξεηψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Οπζηαζηηθφ φκσο ξφιν ζα παίμνπλ θαη γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο αλά ηνλ θφζκν αθνχ, φπσο επεζήκαλε ε Γεξκαλίδα Τπνπξγφο “δελ ζα 

κπνξέζνπκε λα δηαηεξήζνπκε ηελ εηξήλε ηνλ 21ν αηψλα αλ δελ ζηξαθνχκε ζηελ αλαλεψζηκε 

ελέξγεηα”.     

 

Δηθόλα 1.1 : Πνζνζηφ Α.Π.Δ. ην 2005 – ηφρνο γηα ην 2020 

(Πεγή : εθεκεξίδα realnews – realplanet – 12/01/2009) 

 

Ο ήιηνο, ν άλεκνο, ην λεξφ, ε βηνκάδα θαη ε γεσζεξκία κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο αθφκε θαη φηαλ ν πιεζπζκφο ηεο γεο μεπεξάζεη ηα 9 δηο, επηζεκάλζεθε ζηε χλνδν ηεο 

Βφλλεο. Ο πιαλήηεο πιένλ δελ δηαζέηεη άιιε ελαιιαθηηθή απφ ην λα επελδχζνπλ θξάηε θαη ηδηψηεο 

ζε κεγάια έξγα Α.Π.Δ. Ζ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη ν θίλδπλνο ηεο ππεξζέξκαλζεο 

απφ ηηο εθπνκπέο ηνπ CO2 νπζηαζηηθά επηβάιιεη ηελ ζηξνθή πξνο ηελ “πξάζηλε” ελέξγεηα. 

Ζ Φ/Β ελέξγεηα, εθηφο απφ θεξδνθφξα – ελεξγεηαθά – επέλδπζε, αλακέλεηαη λα γίλεη κηα 

αληαγσληζηηθά νηθνλνκηθή πξφηαζε κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία, ζχκθσλα κε ην ξπζκφ κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο αχμεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δμάιινπ, ζηηο ρψξεο 

φπνπ εθαξκφδνληαη θίλεηξα ή ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, ε παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ 

Φ/Β είλαη ήδε κηα ειθπζηηθή επέλδπζε. 
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1.2. Οη πεγΫο ελΫξγεηαο ζάκεξα 

 

 Σν ζχλνιν ησλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ν άλζξσπνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ δηαθξίλεηαη ζε δχν 

θχξηεο θαηεγνξίεο. ηηο πεγέο εθείλεο πνπ βαζίδνληαη ζε ππάξρνληα απνζέκαηα κέζα ζην ζηεξεφ 

θινηφ ηεο γεο, κε ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δσήο
. 

θαη ζ’ απηέο πνπ θαζεκεξηλά θαη αέλαα καο 

παξέρνληαη ζε βαζκφ ήπηαο εθκεηάιιεπζεο. ηηο πξψηεο αλήθνπλ ηα νξπθηά θαχζηκα (πεηξέιαην, 

θπζηθφ αέξην, θάξβνπλν), αλαθεξφκελα θη σο ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη ε ραξαθηεξηζηηθά κε ήπηα 

κνξθή ελέξγεηαο, ε ππξεληθή ελέξγεηα. 

 Οη δεχηεξεο έρνπλ βαζηθή πξνέιεπζε ηνλ Ήιην. Ζ αθηηλνβνινχκελε απφ ηνλ Ήιην ελέξγεηα 

πνπ θηάλεη ζηε γε, εθηφο απφ ηε γεληθφηεξε ζπκβνιή ηεο ζηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο, δίλεη αθαηάπαπζηα ελέξγεηα, κε δηάθνξεο κνξθέο αμηνπνίεζεο. Άκεζα 

ζεξκαίλεη, εμαηκίδεη κεγάιεο πνζφηεηεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη ζπληεξεί ηνλ γλσζηφ θπζηθφ θχθιν, 

δεκηνπξγψληαο ηηο ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα, πνπ απνηεινχλ πξφζζεηε πεγή ελέξγεηαο (πδαηνπηψζεηο). 

Θέηεη ζε θίλεζε ηηο αέξηεο κάδεο ηεο αηκφζθαηξαο (αηνιηθή ελέξγεηα), δεκηνπξγεί ηα θχκαηα 

(ελέξγεηα θπκάησλ)
. 

απνξξνθνχκελν απφ ζπλδπαζκέλα πιηθά παξάγεη ειεθηξηζκφ (θσηνβνιηατθφ 

θαηλφκελν). πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρισξίδαο, ε θαχζε δε ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ παξάγεη 

ελέξγεηα (βηνκάδα). 

 

1.2.1. Οη θχξηεο πεγΫο ελΫξγεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζάκεξα, εέλαη :  ◘ Σν θάξβνπλν  

    ◘ Σν πεηξέιαην  

    ◘ Ζ ππξεληθή ελέξγεηα 

1.2.2. Οη αλαλεψζηκεο πεγΫο ελΫξγεηαο 

 

Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) έρνπλ θχξηα γελεζηνπξγφ αηηία ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κε 

εμαίξεζε εθείλε πνπ αθνξά ζηελ ελέξγεηα ησλ παιηξξντθψλ θηλήζεσλ πνπ νθείινληαη ζηε βαξπηηθή 

δξάζε, θπξίσο ηεο ειήλεο, πάλσ ζηνπο πδάηηλνπο φγθνπο πνπ θαιχπηνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

◘ Τδαηφπησζε 

◘ Δλέξγεηα θπκάησλ ή παιηξξντθψλ θηλήζεσλ 

◘ Βηνκάδα 

◘ Γεσζεξκηθή ελέξγεηα 

◘ Αηνιηθή Δλέξγεηα 

◘ Φσηνβνιηατθή ειεθηξηθή ελέξγεηα 

 

1.3. Ηζηνξηθά Αλαδξνκά 

 

Ο Γάιινο θπζηθφο Edmond Becquerel ήηαλ ν πξψηνο πνπ ην 1839, ελψ πεηξακαηηδφηαλ κε 

ειεθηξνιχηεο απφ δχν κεηαιιηθά ειεθηξφδηα, παξαηήξεζε φηη κεξηθά πιηθά κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

κηθξέο πνζφηεηεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηαλ είλαη εθηεζεηκέλα ζην θσο. Σν ζέκα φκσο παξέκεηλε 

απιψο έλα επηζηεκνληθά αλεμήγεην θαηλφκελν  γηα αξθεηέο δεθαεηίεο. 
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Ο Heinrich Hertz ήηαλ ν πξψηνο πνπ ην 1870 κειέηεζε ην θαηλφκελν ζε ζηεξεά, φπσο ην 

ζειήλην. Σα πξψηα Φ/Β απφ ζειήλην κεηέηξεπαλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε ειεθηξηζκφ κε 

απνδφζεηο 1-2%. Οη πξψηεο εθαξκνγέο έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπο ζε ζπζθεπέο κέηξεζεο ησλ  επηπέδσλ 

θσηηζκνχ, ζηνλ αλαπηπζζφκελν ηφηε ρψξν ηεο θσηνγξαθίαο. 

Σα πξψηα ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ Φ/Β έγηλαλ κεηά ην 1950, φηαλ 

αλαπηχρζεθαλ κέζνδνη παξαγσγήο θαζαξνχ θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Σν 1954 επηζηήκνλεο ζηα 

εξγαζηήξηα Bell ζηηο ΖΠΑ θαηαζθεχαζαλ ην πξψην Φ/Β ζηνηρείν απφ θξπζηαιιηθφ ππξίηην, ην νπνίν 

είρε 4% απφδνζε. Μηα ζπλνπηηθή αλαδξνκή ζηηο βαζηθφηεξεο πεξηφδνπο θαη ζηαζκνχο ζηελ εμέιημε 

ησλ Φ/Β παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.1 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 1.1 : Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ησλ Φ/Β (Πεγή: US DOE, www.ern.doe.gov) 

1839 Ο Γάιινο Φπζηθφο Edmond Becquerel παξαηεξεί ην Φ/Β θαηλφκελν 

1873 Ο Willoughby Smith αλαθαιχπηεη ηελ θσηναγσγηκφηεηα ηνπ ζειελίνπ 

1883 
Ο Ακεξηθαλφο εθεπξέηεο Charles Fritts πεξηγξάθεη ηελ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ Φ/Β ζηνηρείσλ απφ 

ζειήλην. 

1887 

Ο Heinrich Hertz αλαθάιπςε φηη ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία επεξέαδε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε ηάζε 

πνπ απαηηείηαη ηάζε πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία ζπηλζήξα κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαιιηθψλ ειεθηξνδίσλ. 

1914 Παξαηεξήζεθε ε χπαξμε ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο ζηα πιηθά ησλ Φ/Β. 

1918 
Ο Πνισλφο επηζηήκνλαο Czochralski αλέπηπμε κηα κέζνδν γηα ηελ παξαγσγή κνλνθξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ. 

1951 
Ζ θαηαζθεπή ηεο ζεηηθήο-αξλεηηθήο (p-n) επαθήο επηηξέπεη ηελ παξαγσγή κνλνθξπζηαιιηθνχ 

ζηνηρείνπ απφ γεξκάλην. 

1954 

Οη Rappaport, Loferski θαη Jenny απφ ηελ εηαηξεία RCA αλαθνηλψλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Φ/Β 

θαηλνκέλνπ κε πιηθά απφ θάδκην (Cd). ηα εξγαζηήξηα Bell νη εξεπλεηέο Pearson, Chapin θαη Fuller 

αλαθνηλψλνπλ ηελ επίηεπμε απφδνζεο 4,5% απφ Φ/Β Ππξηηίνπ. ε ιίγνπο κήλεο ε απφδνζε έθηαζε ην 

6%. Οη Chapin, Fuller, Pearson ηεο εηαηξείαο ηειεπηθνηλσληψλ AT&T παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δνπιεηάο ηνπο ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Journal of Applied Physics. Ζ AT&T παξνπζηάδεη ηα 

Φ/Β ζηνηρεία ζηελ Δζληθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ησλ ΖΠΑ. 

1955 

Ζ εηαηξεία Western Electric αξρίδεη λα δηαζέηεη εκπνξηθά δηθαηψκαηα γηα εθαξκνγέο Φ/Β. Σα πξψηα 

πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη είλαη γηα ζπζθεπέο αληαιιαγήο ραξηνλνκηζκάησλ κε θέξκαηα θαη 

απνθσδηθνπνηεηέο θαξηψλ θαη ηαηληψλ γηα Ζ/Τ. Ζ Γ/λζε Ζκηαγσγψλ ηεο εηαηξείαο Hoffman 

Electronics αλαθνηλψλεη ηελ εκπνξηθή δηάζεζε Φ/Β κε 2% απφδνζε, θφζηνπο $25/ζηνηρείν, 14MW ην 

θαζέλα δει. κε θφζηνο ελέξγεηαο $1500/W. 

1957 

Ζ εηαηξεία Hoffman Electronics θαηαζθεπάδεη Φ/Β ζηνηρεία κε 8% απφδνζε. Απνλέκεηαη δίπισκα 

επξεζηηερλίαο "Solar Energy Converting Apparatus", #2.780.765 ζηνπο Chapin, Fuller, Pearson ηεο 

εηαηξείαο AT&T. 

1958 
Ζ εηαηξεία Hoffman Electronics θαηαζθεπάδεη Φ/Β ζηνηρεία κε 9% απφδνζε. Δθηνμεχεηαη απφ ηηο 

ΖΠΑ ν πξψηνο δνξπθφξνο κε Φ/Β, Vaguard I, ν νπνίνο ιεηηνχξγεζε γηα 8 ρξφληα. 

1959 
Ζ εηαηξεία Hoffman Electronics θαηαζθεπάδεη Φ/Β ζηνηρεία κε 10% απφδνζε. Δθηνμεχεηαη απφ ηηο 

ΖΠΑ ν δνξπθφξνο Explorer-6 κε Φ/Β απφ 9600 ζηνηρεία ην θαζέλα 1cmx2cm. 

1960 Ζ εηαηξεία Hoffman Electronics θαηαζθεπάδεη Φ/Β ζηνηρεία κε 14% απφδνζε. 

1963 ηελ Ηαπσλία εγθαζίζηαηαη ην κεγαιχηεξν γηα ηελ επνρή Φ/Β πεδίνπ 242-W ζε έλα θάξν. 

1964 Δθηνμεχεηαη απφ ηηο ΖΠΑ ην δηαζηεκφπινην Nimbus εμνπιηζκέλν κε Φ/Β 470-W. 

1966 Δθηνμεχεηαη ην δνξπθνξηθφ αζηξνλνκηθφ ηειεζθφπην εμνπιηζκέλν κε Φ/Β 1kW. 
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1968 Δθηνμεχεηαη ν δνξπθφξνο OVI-13 κε δχν πάλει Φ/Β απφ θάδκην-ππξίηην. 

1974 Ζ Ηαπσλία αξρίδεη ην πξφγξακκα Sunshine. 

1977 Ζ παγθφζκηα παξαγσγή Φ/Β μεπεξλάεη ηα 500 kW.  

1979 
Σν πξψην Φ/B ζχζηεκα γηα νηθηζκφ εγθαζίζηαηαη απφ εξεπλεηηθφ θέληξν ηεο NASA Lewis Research 

Center ηζρχνο 3,5 Kw, ζηνλ Ηλδηάληθν νηθηζκφ Papago ζηελ Αξηδφλα. 

1980 
Δγθαηάζηαζε κνλάδαο 105,6kW ζην Natural Bridges National Monument ζηελ Πνιηηεία Utah ησλ 

ΖΠΑ. 

1981 Δγθαηάζηαζε Φ/Β 8kW ζε κνλάδα αθαιάησζεο ζηελ Jeddah, ανπδηθή Αξαβία. 

1982 

Ζ παγθφζκηα παξαγσγή Φ/Β μεπεξλάεη ηα 9,3MW. Ζ εηαηξεία Solarex αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ηεο γηα ηελ παξαγσγή Φ/Β, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη απφ Φ/Β 200kW ηνπνζεηεκέλα ζηελ 

νξνθή ηνπ εξγνζηαζίνπ. πλδέεηαη κε ην δίθηπν ε κνλάδα 1MW ηεο ARCO Solar's Hisperia ζηελ 

Καιιηθφξληα ησλ ΖΠΑ, κε ηα Φ/Β ηα νπνία θηλνχληαη ζε 2 άμνλεο ειεπζεξίαο (108 κνλάδεο). 

1983 Ζ παγθφζκηα παξαγσγή Φ/Β μεπεξλάεη ηα 21,3 MW θαη νη πσιήζεηο ηα 250 εθαη. δνιιάξηα. 

1995 Ζ παγθφζκηα παξαγσγή Φ/Β μεπεξλάεη ηα 80 MW θαη νη πσιήζεηο ηα 1,4 δηο  δνιιάξηα. 

1997 Ζ παγθφζκηα παξαγσγή Φ/Β μεπεξλάεη ηα 100 MW.  

2002 Ζ παγθφζκηα παξαγσγή Φ/Β μεπεξλάεη ηα 560 MW.  

 

Ζ πξαγκαηηθή εκπνξηθή πξφνδνο ζηελ ηερλνινγία ησλ Φ/Β άξρηζε λα παξνπζηάδεηαη κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζην δηαζηεκηθφ πξφγξακκα ησλ ΖΠΑ. ηηο 17 

Μαξηίνπ 1958, 6 κηθξά Φ/Β ζπζηήκαηα κε 108 ζηνηρεία ππξηηίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα 

γηα λα ηξνθνδνηήζνπλ ην 5-mW ξαδηνκεηαδφηε ζην δνξπθφξν Vanguard Η. Οη επφκελνη 22 

δνξπθφξνη ησλ Ζ.Π.Α. εθηνμεχηεθαλ εμνπιηζκέλνη κε ειεθηξνρεκηθέο κπαηαξίεο, αιιά ζην ηέινο ηνπ 

1959 ν Explorer VI κεηέθεξε 800 θξχζηαιια ππξηηίνπ δηαζηάζεσλ 1cmx2cm, πνπ παξήγαγαλ 

πεξίπνπ 15W. Δθηφο απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο, ηα Φ/Β παξακέλνπλ, ε θαηά 

θχξην ιφγν πεγή ελέξγεηαο ζηηο δηαζηεκηθέο εθαξκνγέο. 

Μέρξη ην 1975, ε ΝΑΑ ρξεζηκνπνηνχζε 1.000.000 ζηνηρεία ην ρξφλν. Σα κεγέζε ησλ Φ/Β 

κεγαιψλνπλ ζπζηεκαηηθά. Ο δνξπθφξνο Nimbus, πνπ εθηνμεχηεθε ην 1964, είρε έλα ζχζηεκα 500W. 

Οη δνξπθφξνη ηεο αεξνπνξίαο ησλ Ζ.Π.Α. έρνπλ 1,5 kW, ελψ ν λένο δηαζηεκηθφο ζηαζκφο 

ππνινγίδεηαη φηη ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα ζχζηεκα 100 kW. Σα Φ/Β έρνπλ ιεηηνπξγήζεη κε 

επηηπρία ζην αθηιφμελν δηάζηεκα (θελφ, πςειέο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο, πςειά πνζνζηά 

αθηηλνβνιίαο) κε πνιχ θαιέο επηδφζεηο, αλζεθηηθφηεηα, απφδνζε θαη αμηνπηζηία. ε εθαξκνγέο ζηε 

γε ιεηηνπξγνχλ κε επηηπρία ζε εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο, ζθφλεο, αηκνζθαηξηθήο κφιπλζεο, 

αλέκσλ, ραιαδηνχ, αικπξφηεηαο, απνδεηθλχνληαο ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο. Απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη εθαξκνγέο ησλ Φ/Β έρνπλ πεξάζεη ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, ηδηαίηεξα ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ή ζε 

πεξηνρέο κε κηθξέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο.  

 

1.4 ΔθκεηΪιιεπζε ηεο ειηαθάο αθηηλνβνιέαο 

 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γίλεηαη θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο, πνπ δηαθξίλνληαη ζε 

δχν θχξηεο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή 
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ελέξγεηα ζε εζσηεξηθή ελέξγεηα δνκηθψλ θαηαζθεπψλ (Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα) θαη ζηε δεχηεξε, 

απηά πνπ πξνθαινχλ κεηαηξνπή ηεο, ζε άιιεο κνξθήο ελέξγεηα ή ρξεζηκνπνηείηαη ζεξκηθφ ξεπζηφ ζε 

θίλεζε (Δλεξγά ειηαθά ζπζηήκαηα). ηα ελεξγά ειηαθά ζπζηήκαηα ζπγθαηαιέγνληαη απηά πνπ 

κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε εζσηεξηθή ελέξγεηα ζεξκηθνχ ξεπζηνχ (Θεξκνζηθσληθά 

ζπζηήκαηα) θαη απηά πνπ κεηαηξέπνπλ ην ειηαθφ θσο απ’ επζείαο ζε ειεθηξηζκφ (Φσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα). Ζ εθαξκνγή ηεο παζεηηθήο ειηαθήο ζέξκαλζεο ζηα θηίξηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαηάιιειε ζεξκνκφλσζή ηνπο, απνηειεί ζήκεξα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δνκηθήο θαη ζεξκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ θαη ιακβάλεηαη ππφςε ζε ελεξγεηαθνχο ππνινγηζκνχο πνπ απνβιέπνπλ ζε 

εμνηθνλφκεζε θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. 

 

1.5 Γπλαηφηεηα αμηνπνέεζεο ηεο Φ/Β ελΫξγεηαο 

 

Παξά ηε γεληθφηεξε απνδνρή ηεο Φ/Β ελέξγεηαο σο εμαηξεηηθά θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ, 

ππάξρεη ακθηζβήηεζε σο πξνο ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηεο ζε εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθή 

ηζρχ. Αο δηεξεπλήζνπκε ινηπφλ, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη 

ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ, ηε δπλαηφηεηα ξεαιηζηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο 

απηήο. Γεληθά, επηιέγνληαη ιχζεηο πνπ βαζίδνληαη, είηε ζε ρξεζηκνπνίεζε ζπζζσξεπηψλ κεγαιχηεξεο 

ρσξεηηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, είηε πβξηδηθά ζπζηήκαηα Φ/Β–

αλεκνγελλήηξηαο, κε ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο.  

Ζ κέζε εηεζίσο εκεξήζηα ελέξγεηα αλά m² απφ ηνλ ήιην, ζε νξηδφληην επίπεδν είλαη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ ηεο Δχθξαηεο θαη Σξνπηθήο Εψλεο, κεηαμχ ησλ 47 kWh/m²/day. Αο 

ζεσξήζνπκε σο αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή, ηελ ηηκή ησλ 5 kWh/m²/day. Λακβάλνληαο ππφςε έλαλ 

ηππηθφ ζπληειεζηή 15%, γηα ηελ ελεξγεηαθή κεηαηξνπή ζηα Φ/Β ζηνηρεία θαη έλαλ ζπληειεζηή 

ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο κεηαθνξάο ~ 50%, ζηελ έμνδν ηεο Φ/Β εγθαηάζηαζεο ε εθκεηαιιεχζηκε κέζε 

εκεξήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη ~0,4 kWh/m²/day. 

Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε αλ απηή ε απνιαβή είλαη ξεαιηζηηθά αμηνπνηήζηκε, αο ηε 

ζπγθξίλνπκε κε ην ηκήκα εθείλν, ησλ ειεθηξηθψλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ελφο ηππηθνχ ειιεληθνχ 

λνηθνθπξηνχ, ην νπνίν είλαη ινγηθφ λα απαηηήζνπκε λα θαιπθζεί απφ απηήλ. Ζ κέζε εκεξήζηα 

θαηαλάισζε ελφο ηππηθνχ ειιεληθνχ ζπηηηνχ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 15 kWh, απφ ηηο νπνίεο νη 7 kWh 

αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θνχξλνπ ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο. Ζ θαηαλάισζε απηή κπνξεί 

θάιιηζηα, λα εμαζθαιηζηεί νηθνλνκηθφηεξα θαη κε ζπλέπεηα πξνο ηελ εμεπγεληζκέλε παξαγσγή ηεο 

Φ/Β ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ρξήζε θσηαεξίνπ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ. Απνκέλνπλ 8 kWh, γηα 

θάιπςε ησλ ππνινίπσλ απαηηήζεσλ (θσηηζκνχ, ςπγείνπ, TV, πιπληεξίσλ ξνχρσλ θαη πηάησλ). Άξα, 

κηα ζπιιεθηηθή επηθάλεηα Φ/Β ζηνηρείσλ, πεξίπνπ ~20 m² εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε εκεξήζηα 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ελφο ηππηθνχ λνηθνθπξηνχ. πκπεξαζκαηηθά, ε εκεξήζηα απνιαβή απφ ηελ 

απεπζείαο κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηζκφ, θαίλεηαη λα θαιχπηεη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ 
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ηνπο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο νηθηαθήο ρξήζεο ελέξγεηαο, κε εμαίξεζε ηηο ελεξγνβφξεο 

θαηαλαιψζεηο. 

Δμεηάδνληαο ην ζέκα απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δαπάλε 

παξαγσγήο 1 kWh απφ Φ/Β ζχζηεκα βξίζθεηαη πξνο ην παξφλ, ζε πςειά επίπεδα, ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ αληίζηνηρε δαπάλε παξαγσγήο 1kWh ζπκβαηηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (απφ πεηξέιαην, 

θάξβνπλν, ππξεληθά). Ζ εθ ηνπ πξνρείξνπ φκσο ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο Φ/Β θαη 

ζπκβαηηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνθξχπηεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. χκθσλα κε απηήλ ην ήδε 

επηβαξπκέλν πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε δπζνίσλε πξννπηηθή γηα ηελ εμέιημε ησλ θιηκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ, έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζηελ θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. Ο 

θαηαινγηζκφο ησλ πάζεο θχζεσο επηδξάζεσλ ζηνλ πιαλήηε καο απφ ηε ρξήζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

θαπζίκσλ, εθθξαζκέλνο ζε θφζηνο δαπαλψλ πγείαο θαη γεληθφηεξεο δαπάλεο πεξηνξηζκνχ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο αλεβάδνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο ζπκβαηηθήο kWh, ζχκθσλα κε 

ζρεηηθέο κειέηεο κέρξη θαη 70% επηπιένλ ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνδηαγξαθφκελε, κε ξεαιηζηηθά ζηνηρεία πξννπηηθή κείσζεο ηνπ θφζηνπο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ, κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 2010, ε Φ/Β ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα είλαη πξνζηηή ζηνλ 

κέζν θαηαλαισηή. 

Σα παξαπάλσ εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο είλαη επαξθήο γηα λα θαιχςεη ηκήκα ησλ ζεκεξηλψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Φαίλεηαη ηθαλή 

λα ζπκβάιιεη ξεαιηζηηθά, ζηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ηεο ήδε ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο απφ 

ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη βέβαηα, λα απνηειέζεη βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηηο κειινληηθέο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο καο. Σαπηφρξνλα απνηειεί ηελ πεξηζζφηεξν νηθνινγηθή ιχζε ζην νμπκέλν ελεξγεηαθφ 

πξφβιεκα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε ζπλερψο απμαλφκελε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηελ θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. Υσξίο ακθηβνιία, ε νπζηαζηηθή θαζηέξσζε 

ηξφπσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο αμηνπνίεζεο ηεο (δεκφζηα θηίξηα, θαηνηθίεο, 

βηνκεραλία) θαη ε επξχηεξε ρξήζε ησλ Α.Π.Δ. απνηεινχλ πηα κνλφδξνκν γηα ηελ κειινληηθή πνξεία 

ηεο αλζξσπφηεηαο. 

 

1.6 ΑξρΫο Λεηηνπξγέαο Φ/Β θαηλνκΫλνπ 

 

Οη βαζηθέο ηδηφηεηεο ηεο χιεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην Φ/Β θαηλφκελν είλαη αξθεηά 

απιέο. Καηαξρήλ αο εμεηάζνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ησλ πιηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ησλ Φ/Β θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ηνπο δεζκνχο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηε δνκή ησλ αηφκσλ. 

Σν απινχζηεξν άηνκν είλαη ην πδξνγφλν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα πξσηφλην γχξσ απφ 

ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη έλα ειεθηξφλην. Σν κεγαιχηεξν άηνκν ζηε θχζε πνπ ππάξρεη ζε ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο είλαη ην νπξάλην, ην νπνίν έρεη 92 ειεθηξφληα ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ ππξήλα ηνπ. 

Πξνρσξψληαο απφ ην πδξνγφλν πξνο ηα βαξχηεξα άηνκα, απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ 
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γχξσ απφ ηνλ ππξήλα. Σα ειεθηξφληα απηά θαηαλέκνληαη ζε δηάθνξεο ηξνρηέο ή ζηνηβάδεο. Ζ 

εμσηεξηθή ζηνηβάδα ζηα κηθξφηεξα άηνκα γεκίδεη εάλ πεξηιακβάλεη 8 ειεθηξφληα. Ζ πξνζζήθε ελφο 

αθφκα ειεθηξνλίνπ δεκηνπξγεί κηα λέα ζηνηβάδα. 

Δάλ ε εμσηεξηθή ζηνηβάδα ελφο αηφκνπ έρεη έλα ή δχν ειεθηξφληα, ηφηε απηά δελ είλαη ηζρπξά 

ζπλδεδεκέλα θαη κπνξνχλ λα κεηαπεδήζνπλ εχθνια απφ έλα άηνκν ζε έλα άιιν. Τιηθά πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηέηνηα άηνκα είλαη ηα κέηαιια, ηα νπνία άγνπλ ηνλ ειεθηξηζκφ εχθνια δει. 

παξνπζηάδεηαη ξνή ειεθηξνλίσλ (πνπ ππεξληθνχλ ηηο δπλάκεηο έιμεο απφ ηνλ ππξήλα) θαη 

ειεπζεξψλνληαη απφ ηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα ησλ αηφκσλ. Δάλ ε εμσηεξηθή ζηνηβάδα ελφο αηφκνπ 

έρεη 6 ή 7 ειεθηξφληα, ην πιηθφ απηφ είλαη κε-κεηαιιηθφ θαη θαθφο αγσγφο ειεθηξηζκνχ, δηφηη ηα 

ειεθηξφληα είλαη ηζρπξά ζπλδεδεκέλα κε ηνλ ππξήλα. 

Μεηαμχ απηψλ ησλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ππάξρνπλ άηνκα πνπ έρνπλ 3, 4 ή 5 ειεθηξφληα 

ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζηνηβάδα. Απηά ηα ειεθηξφληα κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ ειεχζεξα κφλν εάλ ηνπο 

απνδνζεί κηα πξφζζεηε ελέξγεηα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Δπεηδή κπνξνχλ λα άγνπλ ειεθηξηζκφ 

κέρξη ζε έλα βαζκφ, απηά ηα ζηνηρεία νλνκάδνληαη εκηαγσγνί. 

Σν άηνκν ηνπ ππξηηίνπ (Si) έρεη 4 ειεθηξφληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηνηβάδα. ηαλ έλα άηνκν 

Si απνξξνθά έλα θσηφλην, ε ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ ελδέρεηαη λα απνδεζκεχζεη έλα ειεθηξφλην ηεο 

εμσηεξηθήο ζηνηβάδαο. Απηφ γίλεηαη θαιχηεξα φηαλ ηα άηνκα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζεηξέο ή ζέζεηο, αλ δει. ην πιηθφ έρεη θξπζηαιιηθή δνκή. ε νπνηνλδήπνηε θξχζηαιιν, ηα άηνκα ή ηα 

κφξηα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε ηέηνηνπο γεσκεηξηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Σν ππξίηην εκθαλίδεηαη θαη ζε 

θξπζηαιιηθή δνκή (ζρήκα 1.1). 

 

    Σρήκα 1.1:  Κξπζηαιιηθό πιέγκα ηνπ Si 

 

ηαλ έλα θσηφλην ζπλαληήζεη έλαλ θξχζηαιιν 

Si ηνλ δηαπεξλά κέρξηο φηνπ απνξξνθεζεί απφ 

έλα άηνκν. Σφηε ε ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ 

πξνζδίδεηαη ζε έλα απφ ηα εμσηεξηθά 

ειεθηξφληα, ην νπνίν απνδεζκεχεηαη απφ ην 

άηνκν αθήλνληαο θελή ηε ζέζε ηνπ ή φπσο 

νλνκάδεηαη, δεκηνπξγψληαο κηα “νπή”. 

ηαλ κηα δέζκε θσηφο πέθηεη πάλσ ζηνλ θξχζηαιιν ηνπ Si εθαηνκκχξηα ειεθηξνλίσλ 

απνδεζκεχνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη δεκηνπξγείηαη ζηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα έλαο αληίζηνηρνο 

αξηζκφο νπψλ. Έλα νπνηνδήπνηε ειεθηξφλην κπνξεί λα γεκίζεη ηε ζέζε κηαο νπήο, εθπέκπνληαο 

ηαπηνρξφλσο κηα ειάρηζηε πνζφηεηα ζεξκφηεηαο. 

ηαλ ζηακαηήζεη λα ππάξρεη δηαζέζηκε αθηηλνβνιία, φια ηα ειεθηξφληα πνπ βξίζθνληαη 

ειεχζεξα θαη εθηφο ζέζεσο, ακέζσο θαηαιακβάλνπλ ηηο θελέο ζέζεηο (νπέο). Ο θξχζηαιινο 
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επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, έρνληαο ζην κεηαμχ απμήζεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ. Δπεηδή ηα 

άηνκα δελ αιιάδνπλ ζέζε, ν θξχζηαιινο δελ αιιάδεη κέγεζνο, βάξνο, ζρήκα ή εκθάληζε. 

Πξνζζέηνληαο κεξηθά μέλα άηνκα ζηνλ θξχζηαιιν Si, ε ηέιεηα ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα δηαηαξάζζεηαη. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλαο θξχζηαιινο πνπ έρεη πεξηζζφηεξα 

απ’ φηη ζα έπξεπε ειεθηξφληα ή ζε άιιε πεξίπησζε φρη αξθεηά, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή 

ηνπ δνκηθή ηζνξξνπία. 

Αλ κεξηθά άηνκα ηνπ θξπζηαιιηθνχ Si, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ζζέλνο 4, 

αληηθαηαζηαζνχλ κε άηνκα Αξζεληθνχ (As) κε ζζέλνο 5 (ζρήκα 1.2) δεκηνπξγείηαη ν εκηαγσγόο 

ηύπνπ n ηνπ ππξηηίνπ. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα λα κέλεη έλα ειεθηξφλην αλά άηνκν 

πξφζκεημεο, κε ζπκκεηέρνλ ζε δεζκφ θαη ην νπνίν ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο εγθαηαιείπεη ην 

άηνκν ηνπ As θαη γίλεηαη ειεχζεξν. Σα άηνκα ηεο 5ζζελνχο πξφζκεημεο νλνκάδνληαη δφηεο.  

          

Σρήκα 1.2 : Ππξίηην ηύπνπ n πληαθηηθφο ηχπνο  

Αλ αληίζηνηρα κεξηθά απφ ηα άηνκα ηνπ θχξηνπ πιηθνχ αληηθαηαζηαζνχλ κε άηνκα 

κηθξφηεξνπ ζζέλνπο (π.ρ. Βνξίνπ B, Αινπκηλίνπ Al, Γαιιίνπ Ga, Ηλδίνπ In) δεκηνπξγείηαη ν 

εκηαγσγόο ηύπνπ p ηνπ ππξηηίνπ. Π.ρ. κε αληηθαηάζηαζε ελφο αηφκνπ Si, κε έλα άηνκν B, ην νπνίν 

έρεη ζζέλνο 3, δεκηνπξγείηαη πιηθφ, ζην νπνίν ππάξρνπλ άηνκα πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ έλα 

ειεθηξφλην, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν ειεχζεξνο δεζκφο (ζρήκα 1.3).  

 

Σρήκα 1.3 : Ππξίηην ηύπνπ p. „Έλα άηνκν Si έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ έλα άηνκν Βνξίνπ.  

πληαθηηθφο ηχπνο 

Σππηθέο ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ πξνζκείμεσλ, ζε αληηζηνηρία κε ηνπο εκηαγσγνχο ηχπνπ n θαη p, είλαη 

(15)x10
6
 άηνκα πξφζκεημεο/cm

3
 πιηθνχ. 

Γει., έλα άηνκν πξφζκεημεο ζε πεξίπνπ 10
6
 άηνκα θαζαξνχ πιηθνχ (ηππηθή ππθλφηεηα θαζαξνχ 

πιηθνχ π.ρ. Si : 5x10
22

/cm
3
). 
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1.7 Δπαθά Ζκηαγσγψλ p-n 

 

ηαλ δεκηνπξγεζεί επαθή κεηαμχ δχν εκηαγσγψλ, ηχπνπ n θαη p αληίζηνηρα, ηνπ ηδίνπ 

θπξίσο πιηθνχ π.ρ. Si ηφηε ειεθηξφληα απφ ηνλ εκηαγσγφ n-Si κεηαβαίλνπλ κε δηάρπζε (diffusion) 

ζηνλ εκηαγσγφ p-Si. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ζην ηκήκα n-Si θαη εθεί απφ φπνπ έθπγαλ ηα ειεθηξφληα 

παξακέλνπλ ζεηηθά θνξηηζκέλα ηφληα. Οκνίσο νπέο ηνπ ρψξνπ p, πεξλνχλ κε δηάρπζε ζηελ απέλαληη 

κεξηά αθήλνληαο αθάιππηα ηα αληίζηνηρα αξλεηηθά ηφληα ηνπ ρψξνπ ηνπο. Ζ κεηαθίλεζε απηή έρεη σο 

απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ ηφληα ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο κεηαιινπξγηθήο 

επαθήο (ζρήκα 1.4 (α) - επίπεδν ζηε ζέζε 0). Αξλεηηθά ηφληα ζε κέξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ εκηαγσγνχ p 

θαη ζεηηθά ζε κέξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ εκηαγσγνχ n. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ε πεξηνρή απνγχκλσζεο 

(depletion region ή depletion layer) (ζρήκα 1.4 (α)) δει. πεξηνρή απνγπκλσκέλε απφ ειεχζεξα 

ειεθηξφληα θαη νπέο ή πεξηνρή θνξηίσλ ρψξνπ (space charge region).  

 

        

 

Σρήκα 1.4 : (α) Δπαθή δχν εκηαγσγψλ ηχπνπ n θαη p. δηαθξίλεηαη ε πεξηνρή απνγχκλσζεο ή πεξηνρή 

θνξηίνπ ρψξνπ, δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο κεηαιινπξγηθήο επαθήο. Σα απνγπκλσκέλα άηνκα (δει. ηα 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ηφληα) δεκηνπξγνχλ ην ηζρπξφ πεδίν ηεο επαθήο.  

 

1.8 ΣερληθΫο δεκηνπξγέαο ησλ επαθψλ p-n Φ/Β ζηνηρεέσλ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο επαθήο p-n, ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζην αθφινπζν 

ζρήκα : πξνεηνηκαζία ηνπ βαζηθνχ πιηθνχ (δει. ηνπ ελδνγελνχο εκηαγσγνχ), παξαζθεπή ησλ δχν 

ηκεκάησλ εκηαγσγνχ κε πξνζκείμεηο ηχπνπ p θαη n θαη ζπλέλσζε ησλ δχν ηκεκάησλ (ζρήκα 1.6). ηελ 

πξάμε παξαζθεπάδεηαη αξρηθά ν έλαο εθ ησλ δχν εκηαγσγψλ πξφζκεημεο π.ρ. ν εκηαγσγφο ηχπνπ p. 

Πξνθχπηεη απφ ηνλ ελδνγελή εκηαγσγφ ι.ρ. ην Ππξίηην, ην Γεξκάλην θ.α., ζηνλ νπνίν πξνζηίζεηαη 

πξφζκεημε ζηνηρείνπ απφ ηελ νκάδα ησλ απνδεθηψλ. 

 ην επφκελν ζηάδην δεκηνπξγείηαη, κε θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, ε πεξηνρή ηχπνπ n, κε πξνζζήθε ζηνηρείνπ απφ ηελ νκάδα ησλ δνηψλ. Χο δφηεο  

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ην Λίζην Li, ν Φψζθνξνο P, ην Αξζεληθφ As, ην Αληηκφλην Sb, ην 

Βηζκνχζην Bi θ.α. θαη σο απνδέθηεο ην Βφξην B, ην Αινπκίλην Al, ην Γάιιην Ga, ην Ίλδην In θ.α. 

 Σν Ππξίηην είλαη απφ ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ζηνηρεία ζηε θχζε (απνηειεί πεξίπνπ ην 28% ηνπ 

ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο) κε ηε κνξθή δηαθφξσλ ελψζεψλ ηνπ. Σν νμείδην ηνπ Ππξηηίνπ (SiO2) 

απνηειεί ην θχξην ζπζηαηηθφ ηεο άκκνπ. Σν ζρήκα 1.5 δείρλεη ηα βαζηθά ζηάδηα παξαγσγήο θαζαξνχ 
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Ππξηηίνπ, κε πξψηε χιε ηελ άκκν. Γεληθά, γηα ηελ παξαζθεπή ελφο θαζαξνχ εκηαγσγνχ θαη ηελ 

εηζαγσγή ησλ δηαθφξσλ πξνζκείμεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη επφκελεο κέζνδνη : 

I. Μέζνδνο αλαπηχμεσο κνλνθξπζηάιινπ ή κέζνδνο Czochralski (CZ) 

II. Μέζνδνο ηεο επηπιένπζαο δψλεο (Float Zone method, FZ) 

III. Μέζνδνο θξάκαηνο (Alloying technique) 

IV. Σερληθή ηεο δηάρπζεο (Diffussion technique) 

V. Σερληθή ηεο εκθχηεπζεο ηφλησλ (Ion implantation technique) 

 

 

Σρήκα 1.5 : Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηψλ παξαγσγήο ειεθηξνληθά θαζαξνχ ππξηηίνπ, κε ηε κνξθή 

θπιίλδξνπ, κε πξψηε χιε ηελ άκκν. 

 

 

 
 

Σρήκα 1.6 : Ηκηαγσγόο πξόζκημεο:  Οη κπιε ζθαίξεο είλαη ππξήλεο θσζθφξνπ θαη νη πξάζηλεο 

ππξήλεο βνξίνπ 
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1.9 Οη βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο δεκηνπξγέαο ηνπ Φ/Β θαηλνκΫλνπ ζηνπο εκηαγσγνχο 

 

ηαλ έλαο εκηαγσγφο θσηίδεηαη άγεη κε πνιιέο ηάμεηο ηζρπξφηεξν ξεχκα απ’ φηη φηαλ 

βξίζθεηαη ζην ζθνηάδη. Σν απνηέιεζκα απηφ εμαξηάηαη απφ ην εκηαγσγηθφ πιηθφ θαη ηε ζπρλφηεηα 

(ην κήθνο θχκαηνο ή ηελ ελέξγεηα θσηνλίνπ) ηεο πξνζπίπηνπζαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. 

Ζ πςειή θσηναγσγηκφηεηα ελφο εκηαγσγνχ, παξ’ φηη απνηειεί βαζηθφηαηε πξνυπφζεζε γηα 

λα δεκηνπξγεζεί αμηφινγν Φ/Β θαηλφκελν, δελ αξθεί. Οη “επθίλεηνη” ειεθηξηθνί θνξείο πνπ 

παξάγνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, πξέπεη λα ηεζνχλ ζε θίλεζε, κέζσ κεραληζκνχ πνπ δελ ζα απαηηεί, 

πξνθαλψο, ελέξγεηα απφ εμσηεξηθή ειεθηξηθή πεγή. Δπηπρψο, ν κεραληζκφο απηφο πξνζθέξεηαη απφ 

ηελ ίδηα ηε θχζε. Δίλαη ην ειεθηξηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο επαθέο δχν δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ. 

Απηφ ην πεδίν κπνξεί λα θηλήζεη ηνπο θσηνδεκηνπξγνχκελνπο ειεθηξηθνχο θνξείο. Σν εχξνο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ θαζνξίδεη, σο έλα βαζκφ, ην απνδνηηθφ πνζνζηφ ησλ θσηνδεκηνπξγνχκελσλ θνξέσλ 

πνπ ζα δψζνπλ ην Φ/Β ειεθηξηθφ ξεχκα. πλνςίδνληαο ηα πξνεγνχκελα, κπνξνχκε εληειψο 

επηγξακκαηηθά λα ζρεκαηνπνηήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ηνπ Φ/Β θαηλνκέλνπ (ζε 

εκηαγσγνχο) σο εμήο : 

“Γηα λα πξνθχςεη ην Φ/Β θαηλφκελν απαηηείηαη ε δεκηνπξγία δηάηαμεο δχν θσηναγψγηκσλ 

εκηαγσγηθψλ πιηθψλ ζε επαθή” 

 

1.10 Σν Φ/Β θαηλφκελν … πεξηιεπηηθΪ 

 

“Έλα Φ/Β θαηλφκελν είλαη κηα επαθή πιηθψλ (ζπλεζέζηεξα εκηαγσγψλ) ζηελ νπνία ε απνξξνθνχκελε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κεηαηξέπεηαη απεπζείαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα” 

Σν θσο παξάγεη “ειεχζεξα” ειεθηξφληα θαη νπέο, ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ δχν ζε επαθή 

εκηαγσγψλ. ζα απφ απηά δεκηνπξγνχληαη κέζα θαη θνληά ζηελ επαθή ησλ πιηθψλ πξνσζνχληαη απφ 

ην εζσηεξηθφ ειεθηξηθφ πεδίν ηεο επαθήο ζηα δχν άθξα ηεο δηάηαμεο, αληίζηνηρα. Ο ξπζκφο πνπ 

παξάγνληαη, νη ειεχζεξνη θνξείο είλαη ηέηνηνο, ψζηε ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαζψο θαη ε ειεθηξηθή ηάζε 

ζηα άθξα ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ λα δηαηεξνχληαη ζε πξαθηηθά αμηνπνηήζηκα επίπεδα, φζνλ αθνξά ηελ 

απνδηδφκελε ζηνλ θαηαλαισηή ειεθηξηθή ηζρχ. πλεπψο, ην Φ/Β ζηνηρείν εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πεγήο ελέξγεηαο, θαηάιιειεο γηα ηξνθνδνζία ηππηθψλ ειεθηξηθψλ εθαξκνγψλ. πκπεξαζκαηηθά, 

ε ζπλεξγαζία ησλ δχν αλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ, ηνπ ελδνγελνχο ειεθηξηθνχ πεδίνπ ησλ δχν ζε 

επαθή θσηναγψγηκσλ πιηθψλ θαη ηνπ θσηφο παξάγεη ην Φ/Β θαηλφκελν. 

Δπαθά πιηθψλ + θσο = Φσηνβνιηατθφ θαηλφκελν 

 

1.11 Σν Φσηνβνιηατθφ πιαέζην 

 

Σν Φ/Β ζηνηρείν, κηθξψλ δηαζηάζεσλ απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν. 

ε επφκελν ζηάδην βηνκεραληθήο παξαζθεπήο, ε επηηπρήο κεζνδνινγία κεηαθέξεηαη ζε ζπζθεπέο – 
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ζαιάκνπο, κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ παξαζθεπή Φ/Β ζηνηρείσλ κεγαιχηεξσλ 

δηαζηάζεσλ, κε απμεκέλν ξπζκφ παξαγσγήο. Μεηά ηελ παξαζθεπή ηεο βαζηθήο δνκήο ηνπ Φ/Β 

ζηνηρείνπ, αθνινπζεί ε θνπή ηνπ ζην επηζπκεηφ ζρήκα, ζπλήζσο ηεηξαγσληθφ, ψζηε θαηά ηε ζχλζεζή 

ηνπο ζε κεγαιχηεξε κνλάδα, λα αθήλνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ ειάρηζηε κε εθκεηαιιεχζηκε επηθάλεηα. 

Έλα ζχλνιν Φ/Β ζηνηρείσλ ζπλδένληαη ζε ζεηξά, ψζηε λα απνηεινχλ εχρξεζηε ζε κέγεζνο κνλάδα, κε 

ηα επηζπκεηά ειεθηξηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα βαζηθά θξηηήξηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

απηψλ είλαη : 

▬ Γηα κελ ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ηεο κνλάδαο απηήο κε 

ζπζζσξεπηή ηππηθήο νλνκαζηηθήο ηάζεο 12V, γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

▬ Γηα δε ηηο δηαζηάζεηο ηεο κνλάδνο ε επθνιία θαηαζθεπήο, κεηαθνξάο θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζε 

ζχλνια (ζπζηνηρίεο) θαζψο θαη ην κεησκέλν θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηεο, ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ή 

θαηαζηξνθήο ηεο. 

ηελ πξάμε έλα ζχλνιν Φ/Β ζηνηρείσλ ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά (ζρήκα 1.7(α), ζρήκα 1.7 (β)), 

ψζηε λα εκθαλίδνπλ ζπγθεθξηκέλε ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο, ηνπνζεηνχληαη ζε επίπεδε γπάιηλε 

πιάθα πςειήο δηαθάλεηαο πξνζαξκνζκέλεο ζε κεηαιιηθφ πιαίζην, πςειήο αληνρήο, ζπλήζσο απφ 

αλνδηνκέλν αινπκίλην. Σν πίζσ κέξνο θαιχπηεηαη απφ εηδηθφ πιαζηηθφ πιηθφ γηα πξνζηαζία απφ ηελ 

πγξαζία. Ζ ηειηθή θαηαζθεπή πιεξνί εηδηθέο πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε 

κεραληθή αληνρή, ηηο θαηάιιειεο ππνδνρέο ζηήξημεο θαη επηπιένλ ηελ απμεκέλε ζηεγαλφηεηα γηα 

πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία. Ζ δηάηαμε απηή απνηειεί ηελ ηππηθή βηνκεραληθή κνλάδα (module) θαη 

νλνκάδεηαη θσηνβνιηατθό πιαίζην (Photovoltaic module). Απνηειεί ηε βαζηθή δνκηθή κνλάδα θάζε 

κεγαιχηεξεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο Φ/Β ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δειαδή ηεο θσηνβνιηατθήο 

ζπζηνηρίαο (array). παληφηεξα, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο θσηνβνιηατθή γελλήηξηα (Photovoltaic 

generator). 

 

Σρήκα 1.7 : (α) Σξφπνο ζχλδεζεο δχν δηαδνρηθψλ Φ/Β ζηνηρείσλ κέζα ζε έλα Φ/Β πιαίζην (β) 

Δζσηεξηθή δνκή ελφο Φ/Β πιαηζίνπ. Γηαθξίλνληαη νη δίνδνη παξάθακςεο (γ) Ζ ζπκβνιηθή παξάζηαζε 

ελφο Φ/Β πιαηζίνπ. Σν θσηφξεπκα νδεχεη εζσηεξηθά, απφ ην (-) ζην (+) θαη ζην εμσηεξηθφ θχθισκα 

απφ ην (+) ζην (-) ηνπ πιαηζίνπ. 
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Σππηθέο ηηκέο ηζρχνο αηρκήο ελφο Φ/Β πιαηζίνπ εκπνξίνπ είλαη απφ κεξηθά Wp έσο ηα 150 Wp. 

Γηαηίζεληαη  επίζεο ζε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο κε πεξηζζφηεξα Φ/Β ζηνηρεία, ζε ζεηξά θαη 

παξάιιειε εζσηεξηθή ζχλδεζε, κε ηε κνξθή ζχλζεησλ δηαηάμεσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 

ηζρχ αηρκήο θαη ζπλήζσο πςειή ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο, θαηάιιειεο γηα εηδηθέο εθαξκνγέο. Σν 

ζχκβνιν ειεθηξνινγηθήο ζρεδίαζεο ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ απνηππψλεηαη ζην ζρήκα 1.7(γ). 

Ζ αξρηθή κνξθή ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ήηαλ ε θπθιηθή, κε απνηέιεζκα λα κέλεη 

αξθεηή κε ελεξγφο επηθάλεηα ηνπ πιαηζίνπ. ήκεξα, ηα Φ/Β ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Φ/Β 

πιαίζηα, έρνπλ ηεηξαγσληθφ ζρήκα (mc-Si) ή ηεηξαγσληθφ κε θνκκέλεο ηηο γσλίεο (θπςειίδεο c-Si), 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε κε αμηνπνηήζηκε επηθάλεηα ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ. 

ζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

Φ/Β πιαίζην, αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο φηη απηφ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή ειεθηξηθή 

ηάζε 12V ζηνπο πφινπο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ - ζεητθνχ νμέσο (Pb/H2SO4), νη 

νπνίνη θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Ο ιφγνο είλαη ν εμήο : ε Φ/Β ζπζηνηρία 

απνδίδεη ηελ ελέξγεηά ηεο κε ηε κέγηζηε ηζρχ, φηαλ θσηίδεηαη κε έλα ήιην (1sun→1kW/m
2
) θαη 

ιεηηνπξγεί ζην ιεγφκελν εκείν Μέγηζηεο Ηζρχνο (.Μ.Η.). Σν ζεκείν απηφ, ζηελ πεξίπησζε ελφο Φ/Β 

πιαηζίνπ, θξνληίδνπκε λα αληηζηνηρεί ζε ηάζε πνπ λα θαιχπηεη ηε θφξηηζε ηνπ ηππηθνχ ειεθηξηθνχ 

ζπζζσξεπηή. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηε θφξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηνχ κνιχβδνπ - ζεητθνχ νμέσο (Pb/H2SO4), 

νλoκαζηηθήο ηάζεο 12V, απαηηείηαη πεξίπνπ 14,2÷14,4V. ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε 

παξεκβνιή κηαο απιήο ειεθηξνληθήο δηάηαμεο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ νξίσλ ηάζεο θφξηηζεο θαη 

εθθφξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή, θαζψο θαη κηαο δηφδνπ αληεπηζηξνθήο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 

εθθφξηηζε ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζζσξεπηνχ δηακέζνπ ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο, φηαλ απηή δε θσηίδεηαη. 

Απηά ηα πξφζζεηα ειεθηξνληθά θαη νη γξακκέο κεηαθνξάο απαηηνχλ κηα επηπιένλ ηάζε 1÷2V. Άξα, 

ην .Μ.Η. ηεο πην απιήο ζπζηνηρίαο, δει. ελφο Φ/Β πιαηζίνπ ζε έλα ήιην πξέπεη λα θαιχπηεη 

ηνπιάρηζηνλ ηελ ηάζε ησλ 15 έσο 17V (14,4V+1 έσο 2V). 

Ζ απαίηεζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ, νδεγεί 

ζηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Φ/Β πιαηζίσλ (πίλαθαο 1.2). 

 

Πίλαθαο 1.2 :Τππηθά ραξαθηεξηζηηθά Φ/Β πιαηζίσλ, νλνκαζηηθήο ηάζεο εμόδνπ 12V 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Σηκά 

Σππηθή ηζρχο αηρκήο, Pp (Peak Power) 80W 

Δγγχεζε γηα ειάρηζην ηεο ηζρχνο αηρκήο 76W 

Ζιεθηξηθή ηάζε ζην ζεκείν ηζρχνο αηρκήο (Vm,STC) 16,9V 

Ζιεθηξηθφ ξεχκα ζην ζεκείν ηζρχνο αηρκήο (Im,STC) 4,73A 

Σάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (VOC,STC) 21,5V 

Ρεχκα βξαρπθχθισζεο (ISC,STV) 4,97A 

Θεξκηθφο ζπληειεζηήο ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο 0,05%/K 

Θεξκηθφο ζπληειεζηήο ηάζεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο 0,5%/K 

Θεξκηθφο ζπληειεζηήο κεηαβνιήο ηζρχνο 0,45%/K 

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) 49°C 
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ΓΗΑΣΑΔΗ Σηκά 

LxBxH (Μήθνοxπιάηνοxπάρνο), ζε mm 1425x652x36 

Βάξνο 11,9kg 

 

Με ζηφρν ηα Φ/Β πιαίζηα λα πξνζαξκνζηνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ 

θηηξίνπ, νη εηαηξείεο θαηαζθεπήο ηνπο πξνηείλνπλ ιχζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πξαθηηθφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο. Π.ρ. γηα ηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ παξαδνζηαθήο κνξθήο πξνηείλεηαη 

ε ρξήζε Φ/Β πιαηζίσλ κε ηε κνξθή θεξακηδηψλ. ηηο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

Φ/Β πιαίζηα – δσγξαθηθνί πίλαθεο. Φ/Β πιαίζηα εκηπεξαηά ζην ειηαθφ θσο κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε δηαδξφκνπο κεγάισλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ζπλδπάδνληαο ηε δπλαηφηεηα 

θπζηθνχ εκεξήζηνπ θσηηζκνχ ηνπ δηαδξφκνπ κε ηε δπλαηφηεηα ηερλεηνχ θσηηζκνχ απφ 

απνζεθεπκέλε Φ/Β ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ή ησλ ζπλλεθηαζκέλσλ εκεξψλ. 

Δηδηθήο ρξήζεο Φ/Β πιαίζηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εχθακπην πιηθφ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηπιψλνληαη θαηαιακβάλνληαο κηθξφ ρψξν. Ζ πην απιή θαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε εθαξκνγή ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ αθνξά ζηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ησλ θνξεηψλ 

ππνινγηζηψλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ (calculators). 

 

1.11.1 Απφδνζε ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πιαηζένπ θαη παξΪγνληεο πνπ ηελ επεξεΪδνπλ 

 

Ζ απφδνζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ είλαη κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ 

εξγαζηεξηαθήο παξαζθεπήο. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη είλαη : 

◙ ε κε πιήξεο θάιπςε ηεο γεσκεηξηθήο επηθάλεηάο ηνπ απφ επηθάλεηα Φ/Β, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ 

ηνλ παξάγνληα θάιπςεο (Packing factor). 

◙ ε αλνκνηνγέλεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην Φ/Β πιαίζην.  

◙ ε αλαθιαζηηθφηεηα ηνπ παινπίλαθα ηνπ πιαηζίνπ. 

 

Σρήκα 1.8 : Γηάγξακκα Sankey γηα ηε ξνή ελέξγεηαο ζε Φ/Β πιαίζην. 
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Ζ αλαπηπζζφκελε πςειή ζεξκνθξαζία ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ ηνπ πιαηζίνπ, νη θαηαζηάζεηο 

ζεξκήο θειίδαο, ε εηζρψξεζε πγξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη νη ζπλαθφινπζεο αιινηψζεηο δνκήο 

ηεο Φ/Β θπςειίδαο κεηψλνπλ ζηαδηαθά ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο. Σν κέγεζνο ηεο επίδξαζεο 

εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ, ηνλ ηχπν ηνπ θαη ηε δηαρξνληθή αμηνπηζηία ηεο κεραληθήο 

θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη κνλσηηθψλ πιηθψλ. Δπίζεο, ζθφλεο θαη άιια ζψκαηα ζηελ 

επηθάλεηα φςεο ησλ πιαηζίσλ, κεηψλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. 

ε ζπληνκία νη απψιεηεο απηέο αθνξνχλ : 

◙ ζηε γήξαλζε ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ, δειαδή ζηε κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπ ιφγσ αιινίσζεο ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ησλ θπςειίδσλ ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ. 

◙ ζηηο απψιεηεο νπηηθνχ δξφκνπ θαη ζεξκνθξαζίαο θπςειίδαο, πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληα 

αέξα, ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ ζε ζρέζε κε απηά ησλ πξφηππσλ 

ζπλζεθψλ. 

◙ ζηηο απψιεηεο ζηε δίνδν αληεπηζηξνθήο ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ. 

 

1.12 Σν Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα 

 

Σα Φ/Β πιαίζηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε ζεηξά ή παξάιιεια αλάινγα κε ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζθνπνχο. ην ζρήκα 1.9  δίλνληαη νη κνξθέο ησλ ηππηθψλ θαηεγνξηψλ Φ/Β 

ζπλζέζεσλ απφ ην Φ/Β ζηνηρείν σο ην Φ/Β ζπγθξφηεκα. 

 

Σρήκα 1.9 : Οξνινγία θαη ηππηθνί ζρεκαηηζκνί ζχλζεζεο Φ/Β ζηνηρείσλ θαη πιαηζίσλ  

 

Μεξηθά Φ/Β πιαίζηα ζπλαξκνινγεκέλα ζε έλα κεηαιιηθφ πιαίζην (ζπλήζσο απφ Αινπκίλην) 

κε θαισδηψζεηο ζε ειεθηξνινγηθφ θηβψηην, σο εληαία θαηαζθεπή έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε κε 
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δπλαηφηεηα ιφγσ κηθξνχ βάξνπο εχθνιεο αθαίξεζεο, κεηαθνξάο ή επέκβαζεο ζηα επί κέξνπο Φ/Β 

πιαίζηα αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο φκνηεο κνλάδεο ιέγεηαη Φ/Β panel (ζχλζεην). 

Ο ζπλδπαζκφο πνιιψλ Φ/Β πιαηζίσλ, θαισδησκέλσλ κεηαμχ ηνπο ζε ζεηξά ή παξάιιεια ζε 

κηα επίπεδε ζπλήζσο επηθάλεηα, ζηαζεξή ή πεξηζηξεθφκελε, κε αληίζηνηρν θεληξηθφ ειεθηξνινγηθφ 

θηβψηην, απνηειεί ηε Φ/Β ζπζηνηρία (array). Σα Φ/Β πιαίζηα ζπλδένληαη θαηά θιάδνπο. Κάζε θιάδνο 

απνηειείηαη απφ Φ/Β πιαίζηα ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά. Οη ηζνδχλακνη θιάδνη ζπλδένληαη παξάιιεια 

κεηαμχ ηνπο. Ζ ζχλδεζε ζε ζεηξά απμάλεη ηελ νιηθή ηάζε ελψ ε παξάιιειε ζχλδεζε, ην νιηθφ ξεχκα. 

Σα Φ/Β πιαίζηα, ζε κηα ζπζηνηρία, ζπλδπάδνληαη έηζη ψζηε ε κεηαθνξά ηεο Φ/Β ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο λα γίλεηαη κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο ζηε γξακκή κεηαθνξάο δει. κε ρακειφ 

ξεχκα θαη αληίζηνηρα κεγάιε ειεθηξηθή ηάζε, κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα. Ζ κέγηζηε επηηξεπηή ηάζε ζε 

Φ/Β ζπζηήκαηα είλαη 600V. 

ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηε ζρεδίαζε ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε ηα 

ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηκήκαηφο ηνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη 

ηνπ επφκελνχ ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ε ηάζε ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο ζηελ ηάζε ηνπ 

ζπζζσξεπηή απαηηνχληαη εηδηθέο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο πνπ νλνκάδνληαη Μεηαηξνπείο ζπλερνύο 

ηάζεσο ζε ζπλερή (Converters DC-DC). Ζ ηζρχο αηρκήο κηαο ηππηθήο Φ/Β ζπζηνηρίαο, γηα κηθξήο 

ηζρχνο ή νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 50W÷2kW. 

Έλα ζπλεξγαδφκελν ζχλνιν Φ/Β ζπζηνηρηψλ απνηεινχλ έλα Φ/Β ζπγθξφηεκα (PV array field) 

ή Φ/Β πάξθν (PV park), ην νπνίν καδί κε φιεο εθείλεο ηηο δηαηάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν, ηνλ έιεγρν ηεο θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ (αλ 

ππάξρνπλ) γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο (1kW÷κεξηθά MW) επαξθνχο γηα ηελ ηξνθνδνζία 

νηθίαο, νηθηζκψλ ή ρσξηψλ θ.ι.π. απνηεινχλ ην Φ/Β ζηαζκό (PV station).  

 

1.21.1 ΥαξαθηεξηζηηθΪ ησλ Φ/Β πζηεκΪησλ 

 

Σα Φ/Β πζηήκαηα δηαθξίλνληαη έλαληη ησλ άιισλ Α.Π.Δ. βάζεη ησλ αθφινπζσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελ 

ζπληνκία : 

ΘεηηθΪ ΑξλεηηθΪ 

◘ άκεζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κηθξή ή κεγάιε ηζρχ ◘ Τςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο 

◘ δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

  

◘ κεδεληθέο εθπνκπέο ξχπσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

◘ αζφξπβε ιεηηνπξγία 

◘ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο 

◘ κεγάιε αμηνπηζηία 

◘ κεγάιε δηάξθεηα δσήο 

◘ απνδεθηή αηζζεηηθή παξνπζία 
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1.12.2 ΠξνδηαγξαθΫο Φ/Β ζπζηεκΪησλ 

 

Σα Φ/Β πιαίζηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνληαο ππνβιεζεί 

ζηηο θάησζη δνθηκαζίεο:  ◙  Θεξκηθψλ θχθισλ 

◙  ζεξκηθνχ ζνθ 

◙  Φχμεο - πγξαζίαο 

◙  Ζιεθηξηθήο κφλσζεο 

◙  Κξνχζεσλ ραιαδφπησζεο 

◙  Μεραληθήο αληνρήο & ζηξέςεο 

◙  Πεξηβαιινληηθήο άικεο 

◙  Αθηηλνβνιηψλ & έθζεζεο ζην λεξφ 

◙  Ζιεθηξηθνχ πεδίνπ 

 

Ζ φιε θαηαζθεπή ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ (Φ/Β θχιιν) είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε γηα πςειή 

αληνρή ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη εγθαηάζηαζε ζε πεξηβάιινλ δπζκελψλ θιηκαηνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ, απνηεινχκελν απφ “ζηξψκαηα” δηαθνξεηηθψλ ζηξψζεσλ πιηθψλ (επηθαιχςεηο), θαζέλα 

απφ ηα νπνία ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά. Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ην Φ/Β πιαίζην 

ελζπιαθψλνληαη ζε ιεπηφ δηαθαλέο ζηξψκα EVA. Ζ εκπξφζζηα επηθάλεηα θαιχπηεηαη απφ 

εληζρπκέλν ιεπθφ γπαιί δηαχγεηαο λεξνχ θαη ε νπίζζηα κε εηδηθφ film PVF. Σν κεηαιιηθφ πιαίζην 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνδηνκέλν αινπκίλην θαη πεξηβάιιεη ην “Φ/Β θχιιν”. Μεηαμχ ησλ δχν 

παξεκβάιιεηαη ειαζηηθφ παξέκβξπζκα βνπηπιίνπ, πξνζδίδνληαο ειεπζεξία κηθξνθηλήζεσλ θαη 

πξνζηαζία απφ ζεξκηθέο ζπζηνινδηαζηνιέο. 

 

1.13 Κνηλσληθά δηΪζηαζε – Γεκηνπξγέα λΫσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο 

Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. είλαη έλα απφ ηα ηζρπξά 

επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινληαη κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ ηαρχηεξε δηείζδπζε ησλ θαζαξψλ 

ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ. Ζ έλλνηα “ζέζε εξγαζίαο” δελ απνδίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φινπο. 

Αλαθεξφκαζηε ζε κφληκε ζέζε θαη αλ λαη, ηη ζεκαίλεη πξαθηηθά απηφ ; Απφ ηελ άιιε, θάπνηεο ζέζεηο 

εξγαζίαο είλαη βξαρπρξφληεο θαη αθνξνχλ κφλν ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο κηαο 

κνλάδαο, ελψ άιιεο ζέζεηο έρνπλ πην κφληκν θαη καθξνρξφλην ραξαθηήξα. Έηζη, είλαη πην νξζφ λα 

αλαθεξφκαζηε ζε “εξγαηνέηε” πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα επέλδπζε, παξά ζε ζέζεηο εξγαζίαο 

γεληθψο. Χο “εξγαηνέηνο” ζεσξνχκε ηελ απαζρφιεζε ελφο αηφκνπ γηα 8 ψξεο εκεξεζίσο, 5 εκέξεο 

εβδνκαδηαίσο γηα 46 εβδνκάδεο ην ρξφλν (1840 ψξεο εηεζίσο) ή αθφκε θαη ηελ ηζνδχλακε 

απαζρφιεζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ γηα ιηγφηεξεο ψξεο εηεζίσο (π.ρ. 4 άηνκα πνπ απαζρνινχληαη απφ 

460 ψξεο εηεζίσο). 

ηελ πεξίπησζε ησλ Φ/Β, φιεο νη αλαιχζεηο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε βηνκεραλία ησλ Φ/Β 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (αλά κνλάδα απνδηδφκελεο ελέξγεηαο) πεξηζζφηεξν 

απφ θάζε άιιε ελεξγεηαθή ηερλνινγία. Σν 2004 ε παξαγσγή μεπέξαζε ην ςπρνινγηθφ θξάγκα ηνπ 

1GWp, ν δε θχθινο ηεο βηνκεραλίαο έθηαζε ηα 5,8 δηο €, κε πξννπηηθέο λα αγγίμεη ηα 25 δηο € ην 2010. 
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Οη εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Φ/Β Βηνκεραληψλ (ΔΡΗΑ) θαη ηεο Greenpeace θάλνπλ ιφγν 

γηα ζπλνιηθά 2,25 εθαη. ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν σο ην 2020, αλ επηηεπρζεί ν ζηφρνο γηα θάιπςε 

ηνπ 1,1% ηεο παγθφζκηαο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Φ/Β έσο ην 2020. θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε ζηελ 

πξάμε εγθαηάζηαζε 205 GWp Φ/Β σο ην ηέινο ηεο 2
εο

 δεθαεηίαο ηνπ αηψλα. χκθσλα κε ηελ ΔΡΗΑ 

θαη ηε Greenpeace, νη ζέζεηο απηέο θαηαλέκνληαη σο εμήο : 

ΔξγαηνΫηε αλΪ MWp 2001 2004 2010 2020 

Παξαγσγή Φ/Β 20 17 15 10 

Δκπνξία, εγθαηάζηαζε, ζπλαθείο 

ππεξεζίεο 20 30 30 26 

πληήξεζε & ιεηηνπξγία 1 1 1 2 

χλνιν 41 48 46 38 

Ζ κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά MWp θπξίσο κεηά ηελ πεξίνδν κεηά ην 2010 νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ, ελψ ε αχμεζε 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη εθαξκνγή απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ πνπ 

απαηηνχλ πεξηζζφηεξε θξνληίδα απφ ηα δηαζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν. 

Μηα αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ Φ/Β απφ ην REPP (Renewable Energy Policy Project) 

ζηηο Ζ.Π.Α. ην 2001, έδεημε φηη θάζε λέν MWp Φ/Β δεκηνπξγεί 69.650 εξγαηνψξεο ή ηζνδχλακα 37,8 

εξγαηνέηε. Σα εξγαηνέηε δηνξζψζεθαλ ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ θείκελν (αλέθεξε 35,5 αληί 37,8) 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ σξψλ/έηνο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο Ζ.Π.Α.  

Γξαζηεξηφηεηα 
Δξγαηνψξεο  

αλΪ MWp % 

Ππξίηην 5.650 8,1 

Γπαιί 200 0,3 

Πιαζηηθά 300 0,4 

Παξαγσγή θπςειψλ 3.200 4,6 

πλαξκνιφγεζε πιαηζίσλ 20.950 30,0 

Καισδηψζεηο 1.850 2,7 

Μεηαηξνπείο ηάζεο 4.750 6,8 

Βάζε ζηήξημεο 1.500 2,2 

πλαξκνιφγεζε ζπζηήκαηνο 11.750 16,9 

Γηαλνκή 4.000 5,7 

Δγθαηάζηαζε 10.500 15,1 

πληήξεζε 5.000 7,2 

χλνιν ζε εξγαηνψξεο 69.650 100 

χλνιν ζε εξγαηνΫηε 37,8   

* Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ γηα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα ησλ 2kWp ηερλνινγίαο θξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ θαη γηα ζπληήξεζε επί δεθαεηία. Αλ ππνινγίζεη θαλείο θαη ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαη ζπζζσξεπηέο, θαζψο θαη ζπληήξεζε επί 25-30 ρξφληα (πνπ είλαη ν αλακελφκελνο 

ρξφλνο δσήο ησλ ζπζηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη θαη θάπνηα αληηθαηάζηαζε 
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ηνπ κεηαηξνπέα ηάζεο), ηφηε πξνθαλψο απμάλεη ν αξηζκφο ησλ εξγαηνσξψλ αλά MWp θαη πιεζηάδεη 

ηελ πξνεγνχκελε εθηίκεζε ησλ ERIA-Greenpeace. (πεγή : .Δ.Φ. – www.helapco.gr). 

1.14 ΠξνηΪζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ Φ/Β πζηεκΪησλ 

 

Ζιεθηξηθφ ξεχκα απφ ηνλ ήιην γηα 26 εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά ζηε Μεζφγεην, κε ηαπηφρξνλε 

δεκηνπξγία εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, εθηηκά φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη, 

έσο ην 2020, ε Δπξσπατθή Βηνκεραλία Φ/Β πζηεκάησλ. 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ πλδέζκνπ Δπξσπατθψλ Βηνκεραληψλ Φ/Β (ΔΡΗΑ) ε 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ Φ/Β ζηελ Διιάδα κπνξεί έσο ην 2020, εθφζνλ βέβαηα πξνσζεζνχλ δξαζηήξηα 

νη Φ/Β εθαξκνγέο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 0,5 εθαηνκ. λνηθνθπξηψλ, ελψ ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, κε αηρκή δφξαηνο ηελ εμάπισζε ζηα λεζηά, ζα νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ απφ 65.000 ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Ο ειάρηζηνο ζηφρνο γηα ην 2020 είλαη 700MW εγθαηεζηεκέλσλ Φ/Β, ελψ ν ΔΡΗΑ εθηηκά φηη 

ζα μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηα 1.200MW. Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζηηο ρψξεο ηεο 

Μεζνγείνπ, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΔΡΗΑ, απφ 400 GWh ην 2006 αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 5 

TWh ην 2010 θαη ζε 78 TWh ην έηνο 2020. Ηδηαίηεξα επλντθέο επηπηψζεηο ζα ππάξμνπλ γηα ην 

πεξηβάιινλ κε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2 θαηά 47 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην έηνο 2020. Σα 

ηειεπηαία 6 ρξφληα ν θιάδνο ησλ Φ/Β γλσξίδεη παγθνζκίσο άλζεζε, θαηαγξάθνληαο εηήζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαηά 40% θαη κε ην ξπζκφ απηφ εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερίζεη έσο ην 2010. Απφ ην 2011-

2016 ν ξπζκφο αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί γχξσ ζην 26%, ελψ ηελ πεξίνδν 2016-2020 

ζην 19%. 

Οινθιεξψλνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπ 2
νπ

 Μεζνγεηαθνχ πλεδξίνπ ηνπ, ζηελ Αζήλα, ν ΔΡΗΑ 

παξνπζίαζε πξνηάζεηο, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηα κέιε θαη ηνπο ζπλέδξνπο απφ 30 ρψξεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί πεξαηηέξσ ε ππφζεζε ησλ Φ/Β ζηελ Διιάδα : 

◘ Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ησλ Φ/Β, θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη επαξθήο 

ελεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα αξζνχλ ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα ζηελ 

πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο επελδπηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ αξλεηηθή ζηάζε 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο είραλ άγλνηα γηα ηηο Φ/Β ηερλνινγίεο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ηα Φ/Β 

δελ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

◘ Γεδνκέλνπ φηη ηα Φ/Β δελ εθπέκπνπλ ξχπνπο, δελ αληαλαθινχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, είλαη 

αζφξπβα θαη θαιαίζζεηα, απνηεινχλ αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν πςειήο αηζζεηηθήο πνπ ελζσκαηψλεηαη 

αξκνληθά ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί κε ζπλέπεηα ε εθαξκνγή ηνπο ζηνλ 

θηηξηαθφ ηνκέα. Καηά ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ Πνιηηεία ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β, πνπ ελδερνκέλσο ζα εκπνδίζνπλ ηε δηείζδπζή ηνπο. 

◘ Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα βηψζηκε αγνξά Φ/Β ζηε ρψξα, κε ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, πξέπεη 

λα επηηξαπεί ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. Γειαδή λα κπνξεί ν θάζε ηδηψηεο λα 

εγθαηαζηήζεη Φ/Β θαη λα ζπλδεζεί ζην δίθηπν θαη λα δηαζέηεη ην ξεχκα πνπ παξάγεη, ρσξίο απηφ λα 
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ζεσξείηαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηηο επαθφινπζεο θνξνινγηθήο θχζεσο ππνρξεψζεηο. Ο 

ΔΡΗΑ πξνηείλεη λα εθαξκνζηνχλ νη απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ ζε άιιεο ρψξεο, φπσο 

ζηε Γεξκαλία. 

◘ Να απνζαθεληζηνχλ νη ηπρφλ ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί (νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο επέλδπζεο) 

ησλ Φ/Β εθαξκνγψλ θαη νη ζρεηηθνί φξνη, ψζηε λα είλαη ζαθέο ην ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην γηα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο. 

◘ Να δνζνχλ ζαθείο νδεγίεο, σο πξνο ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εξκελεία ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο 

γηα ηηο αδεηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνο φιεο ηηο εκπιεθφκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε νιφθιεξε ηε 

ρψξα. Δίλαη αλαγθαίν φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα έρνπλ εληαίν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ 

θαη φρη επηιεθηηθφ. 

◘ Ζ πξφζβαζε ζην δίθηπν θαη ε ζχλδεζε ησλ Φ/Β πξέπεη λα απινπνηεζεί θαη λα θαζνξηζζεί ζαθέο 

ηερληθφ πιαίζην, ινγηθφο ρξφλνο ζχλδεζεο κε ινγηθφ θφζηνο. 
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2. ΔΗΓΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ, ΠΛΑΗΗΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 
2.1 ΦσηνβνιηατθΪ ζηνηρεέα ππξηηένπ (Si) 

 

To πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηε βηνκεραλία ησλ Φ/Β θπςειίδσλ είλαη ην Ππξίηην 

(Si), ηνπ νπνίνπ νη δηαδνρηθέο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο πξψηεο χιεο, ηεο άκκνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

ζρήκα 2.1 (πεγή : Η.Δ. Φξαγθηαδάθεο – Φ/Β πζηήκαηα – εθδφζεηο ΕΖΣΖ  - 2
ε
 έθδνζε). 

 
 

Σρήκα 2.1 : Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηψλ παξαγσγήο ειεθηξνληθά θαζαξνχ Si, κε ηε κνξθή θπιίλδξνπ, κε 

πξψηε χιε ηελ άκκν. 

 
ηελ άκκν ην ππξίηην πεξηέρεηαη κε ηε κνξθή ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ (SiΟ2). Σν ηειηθφ 

πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή θαζαξφηεηα (99,99999%). Σα Φ/Β ζηνηρεία ππξηηίνπ δηαθξίλνληαη 

ζε ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε δνκή ηνπ βαζηθνχ πιηθνχ ή ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν 

παξαγσγήο. Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη είλαη νη εμήο : 

◘ Φ/Β ζηνηρεία Κξπζηαιιηθνύ Ππξηηίνπ (Single – crystal Silicon) : Σν βαζηθφ πιηθφ είλαη κνλν-

θξπζηαιιηθφ. Σν πάρνο ηνπ πιηθνχ είλαη ζρεηηθά κεγάιν (Wafer~300κm). Ζ απφδνζή ηνπο, κε ηε 

κνξθή θπςειίδαο, θπκαίλεηαη απφ ~21% έσο ~24%, ελψ κε ηε κνξθή ησλ Φ/Β πιαηζίσλ, κεηαμχ 13% 

έσο 16%. Υαξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο. Υξψκα : ζθνχξν κπιε (ζρήκα 2.2(α)). 

◘ Φ/Β ζηνηρεία Πνιπθξπζηαιιηθνύ Ππξηηίνπ (Multicrystaline Silicon mc-Si) : Γπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο κεγάισλ επηθαλεηψλ. πλήζσο θφβνληαη ζε ηεηξαγσληθήο κνξθήο ζηνηρεία. 

Απνηεινχληαη απφ ιεπηά επηζηξψκαηα, πάρνπο 10-50κm. ηελ επηθάλεηα ηεο θπςειίδαο, δηαθξίλνληαη 

νη δηαθνξεηηθέο κνλνθξπζηαιιηθέο πεξηνρέο. Σα φξηα ηνπο απνηεινχλ ζέζεηο παγίδεπζεο ησλ θνξέσλ. 

Άξα, φζν κηθξφηεξν ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ νξηαθψλ πεξηνρψλ κέζα ζην δεδνκέλεο δηάζηαζεο Φ/Β 
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ζηνηρείν, ηφζν θαιχηεξε ε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηά ηνπο. Γεληθά, φζν κεγαιχηεξεο νη δηαζηάζεηο ησλ 

κνλνθξπζηαιιηθψλ πεξηνρψλ ηνπ πνιπθξπζηαιιηθνχ Φ/Β ζηνηρείνπ, ηφζν πςειφηεξε ε απφδνζή ηνπ, 

ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 17% έσο ~20%, ζε εξγαζηεξηαθή κνξθή θπςειίδαο θαη απφ 10% έσο θαη 

14% ζε βηνκεραληθή κνξθή Φ/Β πιαηζίνπ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά πςειή ρξνληθή ζηαζεξφηεηα. 

Σν θφζηνο παξαζθεπήο ηνπο είλαη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ. Σν ρξψκα ηνπο είλαη γαιάδην (ζρήκα 2.2(β)). 

 
 

Σρήκα 2.2: Σχπνη Φ/Β θπςειίδσλ α) κνλν- β) πνιχ-θξπζηαιιηθνχ θαη γ) άκνξθνπ Ππξηηίνπ. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε παξνπζηάδνληαη επίζεο δηάθνξνη ηχπνη πιαηζίσλ άκνξθνπ Ππξηηίνπ, απφ πνιχ 

κηθξφ κέγεζνο, ρξεζηκνπνηνχκελν ζε ππνινγηζηέο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, κέρξη κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

πιαίζην, ζηαζεξνχ ή εχθακπηνπ ζρήκαηνο. 

 
◘ Φ/Β ζηνηρεία ηαηλίαο (Ribon Silicon) : Γεκηνπξγία ιεπηήο ηαηλίαο απφ ηεγκέλν πιηθφ. 

Πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην κε απφδνζε πεξί ην 13%. Μέζνδνο πςεινχ θφζηνπο θαη πξνο ην παξφλ 

πεξηνξηζκέλεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. 

◘ Φ/Β ζηνηρεία άκνξθνπ Ππξηηίνπ (Amorphous or Thin film Silicon) : Σερλνινγία ιεπηψλ 

επηζηξψζεσλ ή πκελίσλ (films), ζεσξεηηθά πνιχ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο, εμαηηίαο ηεο κηθξήο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κάδαο πιηθνχ. Σν ιεπηφ επίζηξσκα ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζε ππφζηξσκα 

ππνζηήξημεο, ρακεινχ θφζηνπο. Ζ απφδνζε ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ απηψλ κεηψλεηαη έληνλα, ζηα αξρηθά 

ζηάδηα θσηηζκνχ ηνπο, ζηα επίπεδα ηνπ 6 έσο 8%. ήκεξα, ε ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ παξαζθεπή ζχλζεησλ Φ/Β ζηνηρείσλ, κε δηαδνρηθέο ελψζεηο δχν ή ηξηψλ ζηξσκάησλ κε 
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δηαθνξεηηθφ ελεξγεηαθφ ράζκα, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ αμηνπνηήζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ ειηαθνχ 

θάζκαηνο. Π.ρ. παξαζθεπάδνληαη Φ/Β ζηνηρεία απφ θξάκα ππξηηίνπ κε άλζξαθα θαη γεξκάλην, ηξηψλ 

επαθψλ, a-SiGe (~1,4eV), a-SiC (1,85eV), κε ζηαζεξνπνηεκέλε απφδνζε ~13%. Σν ηδηαίηεξν 

θαηαζθεπαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαδνρηθψλ Φ/Β ζηνηρείσλ ζε 

κεγάιεο επηθάλεηεο Φ/Β πιαηζίσλ (ζρήκα 2.2 (γ)). 

ήκεξα, ε απφδνζε ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ απφ θξπζηαιιηθφ ππξίηην (c-Si) βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή 14-17% ελψ ζε απηέο απφ άκνξθν ππξίηην (a-Si:H) πξνεγνχκελεο γεληάο δελ μεπεξλά ην 6%. 

Νεφηεξεο θαηαζθεπήο Φ/Β ζηνηρεία a-Si:H, ηξηψλ ζε επαθή Φ/Β ζηνηρείσλ εκθαλίδνπλ εξγαζηεξηαθή 

απφδνζε ~13%. ε βηνκεραληθή κνξθή έρεη αλαθνηλσζεί ε θαηαζθεπή Φ/Β πιαηζίσλ άκνξθνπ 

ππξηηίνπ ηξηψλ επαθψλ κε ζηαζεξή απφδνζε 10,2% κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο θαηαζθεπήο. Σα Φ/Β 

ζηνηρεία πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ (mc-Si) ζπλδπάδνπλ θαιή πνηφηεηα θαηαζθεπήο, θαιή απφδνζε 

~13-14% θαη κηθξφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο απφ ηα θξπζηαιιηθά, κε ηα νπνία έρνπλ ηνλ ίδην πεξίπνπ 

ρξφλν δσήο. 

 

2.2 ΦσηνβνιηατθΪ ζηνηρεέα Ϊιισλ πιηθψλ, ιεπηψλ επηζηξψζεσλ 

 

ηελ θαηεγνξία απηή, εθηφο απφ ηα Φ/Β Ππξηηίνπ, ιεπηήο επίζηξσζεο (a:Si:H), ηα νπνία 

ζήκεξα απνηεινχλ ηα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα ζηνλ θφζκν, εμαηηίαο ησλ πξάγκαηη αμηφινγσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, θαηαζθεπάδνληαη Φ/Β ζηνηρεία απφ άιια πιηθά. Γεληθά, ηα Φ/Β ζηνηρεία 

απηά, παξά ηα πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην ππξίηην, παξνπζηάδνπλ αθφκε, 

κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο ζε εηδηθέο εθαξκνγέο. 

Ο πίλαθαο 2.1 παξνπζηάδεη ηα πην ζεκαληηθά απφ απηά ηα Φ/Β ζηνηρεία, ηα θαζέλα κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπ. 

 

Πίλαθαο 2.1 : Φ/Β ζηνηρεία ιεπηώλ επηζηξώζεσλ 

(πεγή : Η.Δ. Φξαγθηαδάθεο – Φ/Β πζηήκαηα – 2
ε
 έθδνζε) 

 

α/α ΒαζηθΪ ζηνηρεέα 

Φ/Β ζηνηρεένπ 
ΥαξαθηεξηζηηθΪ Πιενλεθηάκαηα Μεηνλεθηάκαηα 

1 Δηεξνέλσζε 

Cu2S/CdS 

Πνιπθξπζηαιιηθφ, 

Eg=1,2eV/2,3eV 

Μηθξφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο. 

Με ζηαζεξήο απφδνζεο 

Φ/Β ζηνηρείν. 

2 Γηζειελντλδηνχρνο 

ραιθφο 

(CuInSe2 ή ClS) 

Άκεζν ελεξγεηαθφ 

δηάθελν, 

 πςειή απνξξφθεζε 

ζε ιεπηφ ζηξψκα. 

Δξγαζηεξηαθή 

απφδνζε 12-13%. 

Με πξνζζήθε Ga 

βειηηψλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

(Δξγαζηεξηαθή 

απφδνζε 17%). 

Απφδνζε 

βηνκεραληθνχ 

Υακειφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο, ζηαζεξφηεηα 

ηζνδχλακε ηνπ c-Si 

Υακειή απφδνζε 

βηνκεραληθνχ πξντφληνο. 
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πξντφληνο (πιαηζίνπ) 

8-11%. 

3 Σεινπξηνχρν 

Κάδκην (CdTe) 

Ηδαληθφ ελεξγεηαθφ 

δηάθελν. 

Δμαηξεηηθή εθκεηάιιεπζε 

ειηαθνχ θάζκαηνο. 

Με επαλαιήςηκεο 

ηδηφηεηεο. Γπζθνιία 

δεκηνπξγίαο κεηαιιηθψλ 

επαθψλ. 

4 Αξζεληνχρν Γάιιην 

(GaAs) 

Παξνπζηάδεη ηελ 

πςειφηεξε 

ελεξγεηαθή απφδνζε 

~25,5%. Υξήζε ζε 

δηαζηεκηθέο 

εθαξκνγέο. 

Τςειή ελεξγεηαθή 

απφδνζε βηνκεραληθνχ 

πιαηζίνπ: 22% 

Τςειφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο. 

 

 

2.3 ΟξγαληθΪ ΦσηνβνιηατθΪ ζηνηρεέα  

 

Δθηφο απφ ηελ ψξηκε ήδε ηερλνινγία ησλ ζπκβαηηθψλ Φ/Β ζηνηρείσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε 

δεκηνπξγία ηζρπξνχ εζσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ κεηαμχ δχν θσηναγψγηκσλ εκηαγσγψλ, ε 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζηξάθεθε ζηα ιεγφκελα ειεθηξνρεκηθά ή νξγαληθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία. 

πσο πξνδίδεη ε νλνκαζία ηνπο, ε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε νξγαληθά ζπζηήκαηα. Πξψηε δηδάμαζα, ε Φχζε, κε ην θαηλφκελν ηεο 

θσηνζχλζεζεο. Σν ειηαθφ θσο, ζε επξχ ηκήκα ηνπ θάζκαηφο ηνπ, απνξξνθάηαη απφ ηα κφξηα ηεο 

νξγαληθήο νπζίαο ησλ θχιισλ ησλ θπηψλ, πνπ νλνκάδεηαη ρισξνθχιιε. Ζιεθηξφλην ηνπ νξγαληθνχ 

κνξίνπ, πνπ απνξξνθά έλα θσηφλην, “αλεβαίλεη” ελεξγεηαθά ζηελ επφκελε ελεξγεηαθή ζηάζκε ηνπ 

κνξίνπ θαη πεξλά ζε γεηηνληθφ πξσηετληθφ ζχκπινθν ηνπ θχιινπ, ζπκκεηέρνληαο ζηηο αληηδξάζεηο 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηά, θαηά ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη πδξνγνλάλζξαθεο, κε ηαπηφρξνλε 

παξαγσγή νμπγφλνπ. 

Μηα παξφκνηα ειεθηξνληθή δηαδηθαζία κπνξνχκε λα αλαπαξάγνπκε ζην εξγαζηήξην, ζε 

δηάηαμε απνηεινχκελε απφ ειεθηξνιπηηθφ δηάιπκα πνπ πεξηέρεη έγρξσκε νξγαληθή νπζία (Dye, π.ρ. 

ρισξνθχιιε) ζε επαθή κε εκηαγσγφ πιάθα TiO2 (ζρήκα 2.3 (α)). 

Σα θσηφληα ηνπ ειηαθνχ θσηφο απνξξνθψληαη απφ ηα κφξηα ηεο νξγαληθήο νπζίαο, 

δεκηνπξγνχκελσλ δηεγεξκέλσλ ειεθηξνλίσλ ζε ελεξγεηαθή ζηάζκε ηνπ νξγαληθνχ κνξίνπ, πνπ 

βξίζθεηαη ςειφηεξα απφ ηνλ ππζκέλα ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο ηνπ εκηαγσγνχ. Σα ειεθηξφληα 

πεξλνχλ ζηνλ εκηαγσγφ σο ειεθηξφληα ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο θαη θαηαιήγνπλ ζην αξλεηηθφ 

ειεθηξφδην ηεο δηάηαμεο. Σν ειεθηξηθφ θχθισκα θιείλεη κε κεηαθνξά θνξηίνπ απφ ην αξλεηηθφ 

ειεθηξφδην ζηα κφξηα πνπ έραζαλ ην ειεθηξφληφ ηνπο κέζσ ησλ ηφλησλ ηνπ ειεθηξνιχηε (ζπλήζσο 

ηφλησλ Ησδίνπ). Σν 1961 ν Melvin Calvin δεκηνχξγεζε έλα Φ/Β ζηνηρείν βαζηζκέλν ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξηγξαθή, κε πνιχ ρακειή απφδνζε ~0,01%. 

Σν ζεκαληηθφ βήκα ζηνλ ηνκέα απηφ έγηλε απφ ηνλ Διβεηφ εξεπλεηή Michael Graetzel ην 

1991. Αληηθαηέζηεζε ην ζπκπαγή εκηαγσγφ TiO2 κε ίδην, ζε ιεπηφ δηακεξηζκφ, ψζηε λα απμάλεηαη  ε 

επηθάλεηα επαθήο ησλ νξγαληθψλ κνξίσλ κε ηνλ εκηαγσγφ (ζρήκα 2.3 (β)). 
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Σν απνηέιεζκα ήηαλ ζεακαηηθφ. Ζ απφδνζε ηνπ θσηνειεθηξνρεκηθνχ απηνχ ζηνηρείνπ 

έθηαζε ζην 10%. Σν θχξην κεηνλέθηεκά ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ απηψλ έγθεηηαη ζηελ εππάζεηά ηνπ ζην 

θσο θαη ε ζπλαθφινπζε ηαρεία γήξαλζή ηνπο. 

 
 

Σρήκα 2.3 : (α) Βαζηθή ιεηηνπξγία θσηνειεθηξνρεκηθνχ ζηνηρείνπ. Αξρηθφο κεραληζκφο θσηνζχλζεζεο. 

(β) Σν θσηνειεθηξνρεκηθφ ζηνηρείν Graetzel. Απφδνζε n=10%. 

 

Έθηνηε πνιιά εξγαζηήξηα αλά ηνλ θφζκν επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ζε δνθηκέο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ Φ/Β 

ζηνηρείσλ ηεο λέαο απηήο ηερλνινγίαο, κε ζηφρν ηε βηνκεραληθή ηνπο παξαγσγή. Γηα λα παξαθακθζεί 

ην κεηνλέθηεκα ηεο εππάζεηαο ησλ έγρξσκσλ νπζηψλ, πνπ πεξηέρνληαη ζηα νξγαληθά Φ/Β ζηνηρεία 

ζην ειηαθφ θσο πξνηάζεθαλ ιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε πιηθψλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο φπσο 

ηα πνιπκεξή, θαζψο θαη εηδηθψλ ηερληθψλ βειηίσζεο ηεο αληνρήο ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ ζηε δξάζε 

ηνπ ειηαθνχ θσηφο. Ζ απφδνζε ησλ πνιπκεξψλ νξγαληθψλ Φ/Β ζηνηρείσλ βξηζθφηαλ ην 2004 ζην 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηνπ 4,5% (Spectrolab). Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ 

απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ην εμαηξεηηθά ρακειφ θφζηνο παξαζθεπήο ηνπο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα 

ζεσξνχκε δπλαηή ηελ αμηνπνίεζή ηνπο αθφκα θαη κε ην κεηνλέθηεκα ηνπ πνιχ κηθξφηεξνπ ρξφλνπ 

δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά Φ/Β ζηνηρεία. 

 
2.4 Φ/Β ζηνηρεέα εηδηθάο ζρεδέαζεο, βειηησκΫλεο απφδνζεο 

 

Μηα ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ έδσζε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο απφδνζήο 

ηνπ. Ζ πξνζζήθε ζην πίζσ κέξνο ηεο επαθήο, ζηξψκαηνο ηδίσλ, πξνο ην πίζσ ζηξψκα, πξνζκείμεσλ, 

αιιά κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο, δεκηνπξγεί έλα ειεθηξηθφ πεδίν (Back Surface Field, BSF). 

Δθαξκφδνληαη θαη άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε βαζηθή δνκή ηεο θπςειίδαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζήο ηεο, φπσο ην Φ/Β ζηνηρείν “ππεξηψδνπο” κε κηθξφηεξν πάρνο επαθήο θαζψο θαη ηα 

δηακνξθσκέλεο επηθάλεηαο Φ/Β ζηνηρεία (Textured), κε δηακφξθσζε ηεο φςεσο ηνπ ζηνηρείνπ, γηα 
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θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο (κείσζε αλαθιαζηηθφηεηαο). κνηα, 

βειηηψλεηαη ε απφδνζε ζηελ πεξίπησζε δηακφξθσζεο ηεο επαθήο, κε επαλάιεςε ηεο ζε κνξθή V (V-

grooved). Δμαηξεηηθή απφδνζε εκθαλίδνπλ ηα Φ/Β ζηνηρεία δηαδνρηθψλ επαθψλ (Tandem-junction 

Solar Cell, TJC), ζπλδπάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ BSF θαη ησλ Textured. Έλαο άιινο 

απνδνηηθφο ηχπνο Φ/Β ζηνηρείνπ είλαη απηφο κε επαλαιακβαλφκελε δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο ηεο ζε 

επαθή, ζε ζρήκα U. 

Μηα ηξνπνπνίεζε ζηε δνκή ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ, πνπ έδσζε αμηφινγα απνηειέζκαηα, αθνξά 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζράξαο ειεθηξνδίσλ εκπξφο θαη πίζσ ζην Φ/Β ζηνηρείν θαη αμηνπνίεζε ηεο 

αλαθιψκελεο δέζκεο, ζην αλαθιαζηηθφ επίζηξσκα πνπ έρεη πξνζηεζεί ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζηνηρείνπ 

(Φ/Β ζηνηρεία δχν φςεσλ).  

Μηα άιιε δηάηαμε, πνπ εθκεηαιιεχεηαη ζρεδφλ πιήξσο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, απνηειείηαη 

απφ δηαδνρηθά παξαζθεπαζκέλα Φ/Β ζηνηρεία, δηαθνξεηηθψλ ελεξγεηαθψλ ραζκάησλ (Φ/Β ζηνηρεία 

πνιιψλ επαθψλ). Γηαηάζζνληαη απφ ηελ φςε πξνο ηα πίζσ, κε βαζκηαία κεηνχκελν ελεξγεηαθφ 

ράζκα. Έηζη, ηα θσηφληα δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ, απνξξνθψληαη ζηαδηαθά ζηα Φ/Β ζηνηρεία πνπ 

είλαη ζε επαθή ζε ζεηξά. ε κηα ηέηνηα δηάηαμε ηξηψλ ζηνηρείσλ, ε απφδνζε κπνξεί λα ππεξβεί ην 

30% ζε πξφηππεο ζπλζήθεο ειέγρνπ (STC). 

 

2.5 Ρεθφξ απφδνζεο απφ λΫεο ειηαθΫο θπςΫιεο 

 

Κάζε πξνεγνχκελν ξεθφξ θαηέξξηςαλ Γεξκαλνί επηζηήκνλεο ζην Ηλζηηηνχην Fraunhofer, νη 

νπνίνη θαηάθεξαλ λα κεηαηξέςνπλ ην 41,1% ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή. Σν πνζνζηφ 

είλαη εληππσζηαθφ, αθνχ ε απφδνζε ησλ Φ/Β πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θπκαίλεηαη απφ 6% έσο 

18%. Σν πείξακα αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηελ παξαγσγή ξεχκαηνο απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα, 

απνδεηθλχνληαο φηη ε ηερλνινγηθή εμέιημε κπνξεί λα δψζεη ηηο ιχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη λα αληηζηαζκίζεη κέξνο ηεο δεκηάο πνπ πξνθαιεί ν άλζξσπνο ζηνλ πιαλήηε. 

Οη Γεξκαλνί ηνπ Fraunhofer ρξεζηκνπνίεζαλ κηθξνζθνπηθέο ειηαθέο θπςέιεο λέαο ηερλνινγίαο, ε 

θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ απαηηεί ειάρηζηε πνζφηεηα ππξηηίνπ, ζε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά Φ/Β 

ζηνηρεία. Οη θπςέιεο απηέο αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά ζηα επφκελα 2-3 ρξφληα ﴾πεγή : 

εθεκεξίδα Realnews∕Realplanet – 1.2.2009﴿. 

 

2.6 ΚαηαζθεπαζηηθΫο ιεπηνκΫξεηεο ηνπ Φ/Β ζηνηρεένπ. Αληηαλαθιαζηηθά επέζηξσζε. 

 

(i) Ζ φςε ηνπ Φ/Β θαιχπηεηαη απφ δηαθαλή νπζία (π.ρ. SiO2, Al2O3, TiO2, Si3N4, MgF2), ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δείθηε δηάζιαζεο ηέηνηνλ ψζηε, γηα κηα πεξηνρή κεθψλ θχκαηνο, ζπλήζσο γχξσ 

ζηα 600nm, θνληά ζην κέγηζην ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (480nm), λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

αλαθιψκελε ζπληζηψζα ηνπ θσηφο (αλαθιαζηηθή επίζηξσζε). 
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(ii) Σν πάρνο ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ ελεξγφ πεξηνρή ηνπ, ζηελ νπνία δειαδή ε 

απνξξνθνχκελε ΖΜ αθηηλνβνιία δίλεη ην Φ/Β θαηλφκελν.  

(iii) Σα κεηαιιηθά ειεθηξφδηα ζπιινγήο ησλ θνξέσλ (ζρήκα 2.4(α)) πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηελ 

ελεξγφ πεξηνρή. Σν πίζσ ειεθηξφδην θαιχπηεη φιε ηελ έθηαζε ηνπ Φ/Β θαη ζπλήζσο απνηειείηαη, γηα 

ιφγνπο θφζηνπο θαη βάξνπο ηεο δηάηαμεο, απφ ιεπηφ θαη ζρεηηθά ππθλφ κεηαιιηθφ πιέγκα. 

       
 

Σρήκα 2.4 : Γνκή ελφο ηππηθνχ Φ/Β ζηνηρείνπ (α) Δγθάξζηα ηνκή θπςειίδαο, φπνπ δείρλνληαη δηάθνξεο 

ζέζεηο απνξξφθεζεο θσηνλίσλ θαζψο επίζεο ηα δηαδνρηθά ζηξψκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη. Σν 

ειεθηξφδην φςεσο, ην αληηαλαθιαζηηθφ ζηξψκα Α, ηα δχν ζηξψκαηα n θαη p ηνπ εκηαγσγνχ θαη ηέινο ην 

ειεθηξφδην πίζσ πιεπξάο. Γείρλνληαη επίζεο νη δηάθνξεο ζέζεηο πηζαλήο απνξξφθεζεο – αλάθιαζεο 

ησλ θσηνλίσλ πνπ πξνζπίπηνπλ ζε απηήλ. (β) ρεκαηηθή παξάζηαζε ζε 3 δηαζηάζεηο ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ. 

Σν ηκήκα κέζα ζηνλ θχθιν δείρλεηαη ζε κεγέζπλζε ζην κεγάιν θχθιν. εκεηψλεηαη ε απνξξφθεζε ελφο 

θσηνλίνπ κέζα ζηελ πεξηνρή απνγχκλσζεο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνλίνπ θαη κηαο 

νπήο, πνπ σζνχληαη απφ ην ειεθηξηθφ πεδίν ηεο επαθήο πξνο ηνπο ρψξνπο κεησκέλεο επαλαζχλδεζεο. 

﴾πεγή : Η.Δ. Φξαγθηαδάθεο – εθδφζεηο ΕΖΣΖ – 2
ε
 έθδνζε﴿. 

 

Σν πιέγκα πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ φςε ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ, φπνπ πξνζπίπηεη ην θσο, πξέπεη λα 

έρεη ην ζρήκα αξαηήο κεηαιιηθήο ζράξαο, κε κνξθή ρηεληνχ ή ζθειεηνχ ςαξηνχ. Ζ θαηάιιειε 

δηακφξθσζε ηνπ πιέγκαηνο (ζρήκα – δηαζηάζεηο κεηαιιηθψλ απνιήμεσλ) έρεη σο απνηέιεζκα, 

αθελφο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπιινγή ησλ θσηνξεπκάησλ απ’ φιε ηελ επηθάλεηα ηεο θπςειίδαο, 

αθεηέξνπ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ απνθνπηφκελνπ απφ απηφ πνζνζηνχ ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο 

(κείσζε ~5÷10%). Ζ εηαηξεία BP SOLAR εηζήγαγε ην 1997 εηδηθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο κεηαιιηθψλ 

ειεθηξνδίσλ φςεσο, πνπ πεξηνξίδεη ηε κείσζε ιφγσ ηεο “ζθίαζεο” ησλ ειεθηξνδίσλ ζηελ απφδνζε 

ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ ζε 2%. Ζ δηαηνκή ησλ ηειηθψλ κεηαιιηθψλ απνιήμεσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή 

ησλ απνκαθξπζκέλσλ ηκεκάησλ, επεηδή πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζή ηνπο απμάλεη ην ζπιιεγφκελν 

ειεθηξηθφ ξεχκα. 
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2.7 Καηεγνξέεο θαη ζχλζεζε Φ/Β ζπζηεκΪησλ 

 

Tα Φ/Β ζηνηρεία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε πιήζνο ειεθηξηθψλ εθαξκνγψλ. Καιχπηνπλ 

επξεία πεξηνρή ηζρχνο, απφ ην κέγεζνο ηεο πνιχ ρακειήο ηζρχνο επξείαο ρξήζεσο θαηαλαισηηθψλ 

πξντφλησλ, φπσο είλαη νη αξηζκεηηθνί ππνινγηζηέο, ηα κηθξά θσηηζηηθά ζψκαηα θήπνπ θ.α. έσο 

ζπζηήκαηα κεγάιεο ηζρχνο, γηα ηελ ηξνθνδνζία λεζηψλ ή πξφηππσλ κεγάισλ θηηξηαθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ, ζπλδεδεκέλσλ ή φρη ζην Γίθηπν
.
 φπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο Γίθηπν, ελλνείηαη ην 

εζληθφ ή ηνπηθφ δίθηπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθέο πεγέο. 

Σα Φ/Β ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο : 

◙ ηα Απνκνλσκέλα (Stand-alone) ή εθηφο δηθηχνπ (Off grid) ζπζηήκαηα. Γηαθξίλνληαη επίζεο ζε 

Απηφλνκα θαη Τβξηδηθά. 

◙ πλδεδεκέλα ζην δίθηπν (Grid connected). 

             
Σρήκα 2.5 : Καηεγνξίεο θαη ιεηηνπξγία Φ/Β ζπζηεκάησλ 

 
Σν θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχλζεζεο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζηηο 

θαηεγνξίεο απηέο πξνθχπηεη κε βάζε ηελ απαίηεζε γηα πιήξε ή κεξηθή θάιπςε (απηνλνκία) ησλ 

ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο εθαξκνγήο, απφ ην Φ/Β ζχζηεκα, κεληαίσο ή εηεζίσο. 

 

2.7.1 Δθηφο δηθηχνπ ά απνκνλσκΫλα Φ/Β ζπζηάκαηα (Off-grid or Stand alone systems) 

 

Υαξαθηεξίδνληαη έηζη ηα Φ/Β ζπζηήκαηα, ηα νπνία παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο λα 

είλαη ζπλδεδεκέλα ζην θεληξηθφ ειεθηξηθφ δίθηπν. Γηαθξίλνληαη ζε απηφλνκα, ζηα νπνία ε Φ/Β 
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ζπζηνηρία απνηειεί ηελ απνθιεηζηηθή πεγή ελέξγεηαο θαη ζε πβξηδηθά, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη 

άιιε Α.Π.Δ. ή ζπκβαηηθή ειεθηξηθή πεγή (π.ρ. Ζ/Ε). 

 

2.7.1.1 Απηφλνκα Φ/Β ζπζηάκαηα 

 

Ζ απαηηνχκελε, απφ ηελ εθαξκνγή, ειεθηξηθή ελέξγεηα θαιχπηεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηε 

Φ/Β ζπζηνηρία, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή άιισλ Α.Π.Δ. ή Ζ/Ε θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ή φρη 

ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο. Αθνξνχλ εθαξκνγέο κε ζπλδεδεκέλεο ζην εζληθφ δίθηπν. Ζ παξερφκελε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα κπνξεί λα είλαη είηε ζπλερνχο (DC) είηε ελαιιαζζφκελεο (AC) ηάζεσο. Σα 

απηφλνκα Φ/Β ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε : 

√ Απηφλνκα Φ/Β ζπζηήκαηα άκεζεο ηξνθνδνζίαο ηνπ θνξηίνπ ηεο εθαξκνγήο (Direct-coupled 

PV systems), ζηα νπνία ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απνδίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαλάισζε, 

φζν θσηίδεηαη ε Φ/Β ζπζηνηρία, ρσξίο απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζπζζσξεπηέο. Σα 

ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άληιεζε γηα πφηηζκα θαιιηεξγεηψλ πνπ δελ 

απαηηνχλ απζηεξά ηαθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

√ Απηφλνκα ζπζηήκαηα κε απνζήθεπζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζρήκα 2.6) π.ρ. 

απηφλνκα Φ/Β ζπζηήκαηα θσηηζκνχ νδψλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, αιζπιιίσλ, ππνζηήξημε 

ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηειεπηθνηλσληαθψλ αλακεηαδνηψλ, δηαηάμεσλ 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ (Loggers) θ.α. ρεδηάδνληαη κε πξφβιεςε νξηζκέλσλ εκεξψλ απηνλνκίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κε βάζε ην θαηάιιειν κέγεζνο ζπζζσξεπηψλ. 

 

 

Σρήκα 2.6: Απηφλνκν Φ/Β ζχζηεκα (πεγή : SENERS –ENERGY SYSTEMS) 
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2.7.1.2  ΤβξηδηθΪ Φ/Β ζπζηάκαηα (Hybrid PV systems) 

 

ηα πβξηδηθά Φ/Β ζπζηήκαηα ε απαηηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαιχπηεηαη απφ ην 

ζπλδπαζκφ Φ/Β ζπζηνηρίαο κε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο δει. Α.Π.Δ. (π.ρ. αλεκνγελλήηξηα, ΑΓ) ή πεγέο 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ (ειεθηξνπαξαγσγηθφ δεχγνο, Ζ/Ε). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπληζησζψλ Α.Π.Δ. 

πξνθχπηεη κε νινθιεξσκέλε νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε θξηηήξην ην βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ Ζ/Ε ζηε δηαζθάιηζε ηεο θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζην ζχζηεκα πξνβιέπεηαη απνζήθεπζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

ζπζζσξεπηέο (απηνλνκία απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο). 

 

2.7.2 Φ/Β ζπζηάκαηα ζπλδεδεκΫλα ζην δέθηπν (Grid-connected systems) 

 

Σα ζπζηήκαηα απηά ζπλδένληαη απ’ επζείαο ζην εζληθφ ή ηνπηθφ δίθηπν ειεθηξηθήο παξνρήο 

(AC). Σν δίθηπν απνηειεί γηα ην Φ/Β ζχζηεκα, κηα ηεξάζηηα “δεμακελή” ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζηαζεξήο ειεθηξηθήο ηάζεο. πλεπψο, ζηα ζπζηήκαηα απηά δελ απαηηείηαη απνζήθεπζε ηεο 

παξαγφκελεο Φ/Β ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν, σο 

θαηαλεκεκέλα (Distributed) ζπζηήκαηα θαη ζε εθείλα πνπ ζπληζηνχλ θεληξηθνχο Φ/Β ζηαζκνχο 

κεγάιεο ηζρχνο, ησλ νπνίσλ ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην θεληξηθφ δίθηπν 

(Centralized systems). Σα θαηαλεκεκέλα Φ/Β ζπζηήκαηα απνηεινχλ ην 95% ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζην 

δίθηπν ζπζηεκάησλ παγθνζκίσο (ζρήκα 2.7). ηελ θαηεγνξία ησλ θεληξηθψλ Φ/Β ζπζηεκάησλ 

αλήθνπλ θαη ηα κεγάια Φ/Β ζπγθξνηήκαηα, ησλ νπνίσλ ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν. 

 

Σρήκα 2.7: Γηαζπλδεδεκέλν Φ/Β ζχζηεκα (πεγή : SENERS –ENERGY SYSTEMS) 
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Σα θαηαλεκεκέλα Φ/Β ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δίθηπν σο 

βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο (Grid back-up) θαη ζε εθείλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε 

κε ην δίθηπν δηνρεηεχνληαο ηελ επηπιένλ παξαγφκελε ελέξγεηα ζε απηφ (Gird interactive). ηελ 

πξψηε πεξίπησζε ην Φ/Β ζχζηεκα ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα θαιχπηεη θαηά κέζν φξν ηηο κεληαίεο 

ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. Σν δίθηπν θαιχπηεη έθηαθηε ελεξγεηαθή δήηεζε ή 

θαηαζηάζεηο αζηνρίαο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην βαζηθφηεξν θξηηήξην αθνξά 

ζηελ επηινγή εθείλεο ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο ε νπνία θαιχπηεη, θαηά κέζν φξν, ηηο εηήζηεο ελεξγεηαθέο 

απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. 

 
 

Σρήκα 2.8 : Βαζηθά είδε Φ/Β ζπζηεκάησλ (α) Απηφλνκν Φ/Β ζχζηεκα κε ζπζηνηρία ζπλδεδεκέλε 

απεπζείαο ζην θνξηίν (DC) (β) Απηφλνκν Φ/Β ζχζηεκα κε απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ηξνθνδνζία θνξηίσλ ζπλερνχο θαη ελαιιαζζνκέλεο ηάζεσο (γ) Απηφλνκν Φ/Β πβξηδηθφ ζχζηεκα (δ) 

Φ/Β ζχζηεκα ζπλδεδεκέλν ζην εζληθφ ή ηνπηθφ δίθηπν. 

 

Αλ ε επηδίσμε καο είλαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ ηζνδχγην κεηαμχ παξαγσγνχ θαη Γ.Δ.Ζ. θαηά 

ηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκνινγίσλ παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο. 



Αμηνπνίεζε Ζιηαθήο Δλέξγεηαο ζε Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 34 

2.8 Σξφπνη ζηάξημεο ησλ ζπιιεθηψλ θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο 

 

Γηαθξίλνπκε ηξείο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζηήξημεο ζπιιεθηψλ : ζηαζεξήο ζηήξημεο, επνρηαθά 

ξπζκηδφκελεο ζηήξημεο θαη ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο ζέζεο ηνπ ειίνπ, κε δηάηαμε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη ειηνηξφπην (Tracker). Σν ζρήκα 2.9 δείρλεη κεξηθνχο ραξαθηεξηζηηθνχο ηξφπνπο 

ζηήξημεο Φ/Β ζπζηνηρηψλ. 

 
  
Σρήκα 2.9 : (α) ηαζεξή ηνπνζέηεζε Φ/Β ζπζηνηρίαο ζην έδαθνο (β) ζηε ζηέγε θαηνηθίαο (γ) ζε 

δηάθνξεο ζέζεηο ζε ζχγρξνλε νηθνδνκή πνιιψλ νξφθσλ (δ) ηππηθή δηάηαμε παξαθνινχζεζεο ηεο 

ηξνρηάο ηνπ ήιηνπ (ειηνηξφπην, tracker δχν αμφλσλ) (ε) Πεξηζηξνθή σο πξνο έλαλ θαηαθφξπθν άμνλα, 

ελψ ν ζπιιέθηεο ηνπνζεηείηαη, ζπλήζσο κε γσλία θιίζεο ίζε κε ην ι ηνπ ηφπνπ (ζη) Πεξηζηξνθή σο 

πξνο έλαλ άμνλα, ηνλ xx΄, ν νπνίνο ζπλήζσο δηαηεξείηαη θεθιηκέλνο ππφ γσλία ίζε κε ην γ.π. ηνπ ηφπνπ, 

έρνληαο ηφηε ηελ ίδηα δηεχζπλζε κε ηνλ πνιηθφ άμνλα ηεο νπξάληαο ζθαίξαο. 

 
2.8.1 ηάξημε ηνπ ζπιιΫθηε κε ζηαζεξά γσλέα θιέζεο - Γσλέα θιέζεο γηα βΫιηηζηε        

ελεξγεηαθά απνιαβά ζπιιΫθηε 

 

Ζ απνπζία θηλεηψλ κεξψλ θαηά ηε ζηήξημε ηεο ζπζηνηρίαο κε ζηαζεξή θιίζε, πξνζδίδεη ζηε 

δηάηαμε επαξθή κεραληθή αληνρή, ηδηαίηεξα κάιηζηα αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηνρέο 

φπνπ επηθξαηνχλ ηζρπξνί άλεκνη. ηαηηθέο ζπιιεθηηθέο επηθάλεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο 

ελζσκαησκέλεο ζε θηίξηα (ζρήκα 2.9 πεξηπηψζεηο (α), (β) θαη (γ)).  

Ζ πην απιή πεξίπησζε είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζηνηρίαο ησλ 

ζπιιεθηψλ δέρεηαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, φιν ην έηνο. Καηά 

θαλφλα επηιέγνπκε λφηην αδηκνπζηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηε ζπζηνηρία θαη γσλία θιίζεο θνληά ζην 

γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο (ζρήκα 2.10 (α)). ηαλ ε γσλία θιίζεο ηζνχηαη αθξηβψο 

κε ην ι ηνπ ηφπνπ, νη αθηίλεο ηνπ ήιην πέθηνπλ θάζεηα ζην ζπιιέθηε δχν θνξέο ην ρξφλν (ην 

κεζεκέξη ησλ ηζεκεξηψλ). 

 



Αμηνπνίεζε Ζιηαθήο Δλέξγεηαο ζε Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 35 

        
 

Σρήκα 2.10 : (α) ηαζεξή ζηήξημε ζε εηήζηα βάζε κε γσλία θιίζεο β= ι-(10° έσο 15°) (β) Δπνρηθή 

ξχζκηζε ηεο θιίζεο ηνπ ζπιιέθηε δχν θνξέο κέζα ζην έηνο. ΘΖ :Θεξηλφ Ζιηνζηάζην, ΥΖ :Υεηκεξηλφ 

Ζιηνζηάζην, Η :Ηζεκεξίεο. 

 

Σν κέγηζην χςνο ηνπ ήιηνπ, πνπ ζπκβαίλεη ην ειηαθφ κεζεκέξη, ELM, κεηαβάιιεηαη 

θαζεκεξηλά, απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή  ELMει=(90-ι)°-23,5° (22 Γεθεκβξίνπ) κέρξη ηε κέγηζηε 

ELMκεγ=(90-ι)°+23,5° (21 Ηνπλίνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ειαηηνχηαη επαλεξρφκελν ζηελ ηηκή ηεο 22
αο

 

Γεθεκβξίνπ. Αληίζηνηρα, ε γσλία ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ θαηά ηε κεζνπξάλεζή ηνπ, σο πξνο ηελ 

θάζεηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζπιιέθηε κεηαβάιιεηαη απφ -23,5° έσο +23,5° (ζρήκα 2.10 (α)). Θα 

πεξίκελε θαλείο ε κέζε εκεξήζηα ηηκή ηεο εηήζηαο ελεξγεηαθήο απνιαβήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

φηαλ ν ζπιιέθηεο  έρεη γσλία θιίζεο ίζε κε ην ι ηνπ ηφπνπ, λα έρεη ηε κέγηζηε ηηκή γηα ηνλ ηφπν, ζε 

ζρέζε κε άιιεο γσλίεο θιίζεο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο γσλίαο ζπιιέθηε κε ζηαζεξή θιίζε 

παίδνπλ νη επηθξαηνχζεο ζηελ πεξηνρή κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ ηεο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, απεπζείαο θαη δηάρπηεο θαζψο θαη ηνπ 

albedo ηνπ εδάθνπο. Γηα λα πξνθχςεη ε βέιηηζηε γσλία ηνπ ζπιιέθηε, επηβάιιεηαη λα θαηαγξαθνχλ 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο απηνχο θαη ηδηαίηεξα κεηξήζεηο ηεο νιηθήο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, ζε δηάθνξεο γσλίεο θιίζεο ηνπ ζπιιέθηε. πλήζσο επεηδή ηέηνηεο κεηξήζεηο δελ είλαη 

δηαζέζηκεο αξθνχκαζηε ζε κεηξήζεηο ζε νξηδφληηα πξνζαλαηνιηζκέλν αηζζεηήξα (ππξαλφκεηξν) γηα 

κηα ζεηξά εηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Μπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ζπιιερζεί ζηελ πιεζηέζηεξε πξνο απηήλ πεξηνρή, ιακβάλνληαο ππφςε πηζαλή δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ albedo ηνπ ηφπνπ. Με βάζε ηηο κεηξήζεηο απηέο θαη κε ρξήζε θαηαιιήισλ πξνγξακκάησλ 

πξνζδηνξίδεηαη ε νιηθή αθηηλνβνιία ζε ζπιιέθηε, γηα θάζε γσλία θιίζεο ηνπ ζπιιέθηε, απ’ φπνπ 

πξνθχπηεη πξνζεγγηζηηθά ε βέιηηζηε γσλία θιίζεο ηνπ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Χο γεληθέο 

παξαηεξήζεηο ζεκεηψλνληαη νη αθφινπζεο : 
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Πεξηνρά ηηκψλ 

γεσγξαθηθνχ πιΪηνπο (ι) 

ηνπ ηφπνπ 

ΒΫιηηζηε γσλέα θιέζεο ζπιιΫθηε κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ γηα 

ην βφξεην εκηζθαέξην θαη αληηζηνέρσο βφξεην πξνζαλαηνιηζκφ 

γηα ην λφηην εκηζθαέξην 

Μηθξά γεσγξαθηθά πιάηε 

γχξσ απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ, 

ι≤20° 

Οπζηαζηηθά 0°. ηελ πξάμε ζπληζηάηαη κηα κηθξή γσλία θιίζεο 5°-

10°, ψζηε ε ξνή ηνπ λεξνχ πιχζεο ή ηεο βξνρήο λα απνκαθξχλεη ηα 

ζψκαηα πνπ επηθάζνληαη ζηελ φςε ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ (ζθφλε, 

θχιια, πεξηηηψκαηα πνπιηψλ θ.α.) 

Μέζα θαη κεγάια 

γεσγξαθηθά πιάηε, ι>20° 

ηαζεξή ηνπνζέηεζε, απαίηεζε γηα 

κέγηζηε απνδνηηθφηεηα εηεζίσο. 
ι-(10° έσο 15°) 

ηαζεξή ηνπνζέηεζε. Κχξηα απαίηεζε 

θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 
ι + 10° 

Ρπζκηδφκελε θιίζε δχν 

ζέζεσλ εηεζίσο 

Θεξηλή ι - 15° 

Υεηκεξηλή ι + 15° 

 

Αλ δελ δηαηίζεληαη κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα γηα ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ Φ/Β 

ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο έζησ φηη δελ ζθηάδεηαη απφ εκπφδηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ην θαιχηεξν 

πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα επηιέμνπκε γσλία θιίζεο ζπιιέθηε ίζε κε β= ι-10°. Καηά πάζα 

πηζαλφηεηα, πξνζεγγίδεη ηε ζέζε θαιχηεξεο δπλαηήο εθκεηάιιεπζεο ηεο εκεξήζηαο ελέξγεηαο ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο εηεζίσο. 

Σέινο, αλ ν ζπιιέθηεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρέο κε θπζηθά εκπφδηα, πνπ ηνλ 

ζθηάδνπλ νξηζκέλε πεξίνδν ηεο εκέξαο π.ρ. θηίξηα ή δέλδξα, ηφηε ν ζπιιέθηεο πξνζαλαηνιίδεηαη έηζη 

ψζηε λα πξνθχπηεη ε βέιηηζηε απφδνζε. Καηά ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ιακβάλεηαη ππφςε 

αθελφο ην ηκήκα ηνπ νπξαλνχ πνπ απνθφπηεηαη απφ ηα εκπφδηα αθεηέξνπ ην κηθξνθιίκα ηεο 

πεξηνρήο. 

 

2.8.2 ηάξημε κε δπλαηφηεηα επνρηθάο ξχζκηζεο ηεο θιέζεο ηνπ ζπιιΫθηε 

 

Σν ζρήκα 2.10(β) δείρλεη κηα δηάηαμε ζπιιεθηψλ, κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ (Α=0), ε νπνία 

εθ θαηαζθεπήο έρεη ηε δπλαηφηεηα επνρηθήο ξχζκηζεο ηεο θιίζεο ηεο. Πξνζδηνξίδνληαη νη θαηάιιειεο 

θιίζεηο θαη ν ρξφλνο ησλ αιιαγψλ. Οη ηππηθέο ζέζεηο ηνπ ζπιιέθηε είλαη δχν :  

► κηα γηα ην ζεξηλφ εμάκελν (21 Μαξηίνπ – 22 επηεκβξίνπ) κε θιίζε : βζ=ι-(10°÷15°) θαη  

► κηα γηα ην ρεηκεξηλφ (22 επηεκβξίνπ – 21 Μαξηίνπ) κε θιίζε : βρ=ι+(10°÷15°).  

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ζπιιέθηε ζηαζεξήο θιίζεο φιν ην έηνο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε 

επηινγήο ρεηκεξηλήο θαη ζεξηλήο ζέζεο, ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο γσλίαο γηα ηνλ ζπιιέθηε ζε θάζε 

πεξίνδν, απαηηεί γλψζε ησλ ηνπηθψλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ (ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο-αλέκνπ-

ειηνθάλεηαο) θαη ηεο κνξθνινγίαο θαη θάιπςεο ηνπ εδάθνπο, πνπ θαζνξίδεη ηε δηάρπηε 

αλαθιαζηηθφηεηά ηνπ (albedo). 
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2.8.3 ηάξημε κε δπλαηφηεηα ζηξνθάο ηνπ ζπιιΫθηε γχξσ απφ Ϋλαλ ά δχν Ϊμνλεο 

2.8.3.1 ηξνθά γχξσ απφ Ϋλαλ Ϊμνλα 

 

Ζ ζπζηνηρία πεξηζηξέθεηαη κε θαηάιιειν κεραληζκφ, γχξσ απφ έλαλ άμνλα, ζην ηέινο δε ηεο 

εκέξαο ν ζπιιέθηεο επηζηξέθεη ζε ζέζε αλακνλήο ζπλήζσο ζην λνηηά. Σν πξσί κε ηελ αλαηνιή ηνπ 

ειίνπ ζηξέθεηαη, έηζη ψζηε ν ήιηνο λα απνδίδεη ην κέγηζην ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο. Γηαθξίλνπκε δχν 

πεξηπηψζεηο : 

◘ ε πεξηζηξνθή γίλεηαη σο πξνο θαηαθφξπθν άμνλα, έηζη ψζηε ν ήιηνο λα βξίζθεηαη ζην θαηαθφξπθν 

επίπεδν πνπ πεξηέρεη ηελ θάζεηε ζηνλ ζπιιέθηε (ζρήκα 2.9 (ε)). 

◘ ε ζπζηνηρία έρεη ηε δπλαηφηεηα ζηξνθήο γχξσ απφ άμνλα xx΄, κε θιίζε ίζε κε ην γεσγξαθηθφ 

πιάηνο ηνπ ηφπνπ(ζρήκα 2.9 (ζη)). Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ν ήιηνο βξίζθεηαη ζπλερψο ζην 

επίπεδν πνπ είλαη θάζεην ζηνλ ζπιιέθηε θαη πεξηέρεη ηνλ άμνλα xx΄. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε 

γσλία κεηαμχ ησλ αθηηλψλ ηνπ ήιηνπ θαη ηεο θάζεηεο ζηνλ ζπιιέθηε θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα -23,5
ν
 

έσο +23,5
ν
.  

Ζ πεξηζηξνθή ηνπ ζπιιέθηε κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηε αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπηηθφ 

ζχζηεκα αλίρλεπζεο ηεο ζέζεο ηνπ ειίνπ, ην νπνίν απαηηεί πξφζζεην έιεγρν θαη νδήγεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ηνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε θίλεζε πξνθχπηεη σο 

ηξνπνπνίεζε ηεο ηζνξξνπίαο πλεπκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, εμαηηίαο δηαθνξηθήο ζέξκαλζεο απφ ηνλ ήιην. 

Σν ζχζηεκα εληζρχεηαη κε απνζβεζηήξεο δνλήζεσλ (Shock absorbers), πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίδεηαη ε δξάζε ηνπ ηζρπξνχ αλέκνπ. ήκεξα, βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην εμέιημεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη παξφηη αθφκε πςεινχ θφζηνπο, απνηειεί κηα πξαθηηθή θαη αμηφπηζηε 

ιχζε. 

 

2.8.3.2 ηξνθά γχξσ απφ δχν Ϊμνλεο 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ειίνπ κε πεξηζηξνθή γχξσ απφ δχν (2) άμνλεο επηηπγράλεηαη κέζσ 

δχν, ζπλήζσο δηαδνρηθψλ, θηλήζεσλ ηνπ ζπιιέθηε κε ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο, είηε βεκαηηθνχο, είηε 

θηλεηήξεο ζπλερνχο πεξηζηξνθήο, κε κεησηήξεο θαη έιεγρν ζηξνθψλ, γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

επηπέδνπ, θάζεηα ζηελ απεπζείαο ειηαθή αθηηλνβνιία (ζρήκα 2.9(δ)). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

θαηαιιήισλ γσληψλ ζηξνθήο γίλεηαη κε εηδηθέο δηαηάμεηο (Δncoders), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

βαζίδεηαη, είηε ζε νπηηθή δηάηαμε θαηακέηξεζεο νπψλ, είηε ζε ειεθηξηθφ ξννζηάηε, πεξηζηξνθηθήο 

ιεηηνπξγίαο.  

Ζ δηάηαμε πνπ πεξηγξάςακε, νλνκάδεηαη ειηνηξόπην (Tracker), επεηδή ν ζπιιέθηεο 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζπλερψο πξνο ηνλ ήιην, έηζη ψζηε νη αθηίλεο ηνπ ειίνπ λα πξνζπίπηνπλ θάζεηα 

ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Ζ δηάηαμε, κε ηε δχζε ηνπ ειίνπ, επηζηξέθεη ζε ζέζε αλαθνξάο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ θαη κηθξή γσλία θιίζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιαρζεί απφ 
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πηζαλφ ηζρπξφ άλεκν, κέρξη ηελ αλαηνιή. Λίγν πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ν κεραληζκφο ζηξέθεη ηνλ 

ζπιιέθηε, έηζη ψζηε νη ειηαθέο αθηίλεο ηφηε λα πξνζπέζνπλ θάζεηα ζε απηφλ. Απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή 

απηή αξρίδεη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ήιηνπ. ζν κηθξφηεξε ε πεξίνδνο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ 

ζηξνθήο, ηφζν θαιχηεξα πξνζεγγίδεηαη ε θαηάζηαζε ζπλερνχο θάζεηεο πξφζπησζεο ησλ ειηαθψλ 

αθηηλψλ, ρσξίο απηφ λα είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκν. Μηα γσλία 10
°
, κεηαμχ ησλ αθηηλψλ ηνπ ήιηνπ θαη 

ηεο θαζέηνπ ζην επίπεδν ηνπ ζπιιέθηε, πξνθαιεί κείσζε ~1,5% ζηελ ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο 

απεπζείαο ζπληζηψζαο ζην επίπεδν ηνπ ζπιιέθηε, αθηηλνβνιίαο. Ζ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

θίλεζεο ηεο δηάηαμεο πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαγφκελε απφ ηε ζπζηνηρία Φ/Β ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Μεηνλέθηεκα κηαο ηέηνηαο δηάηαμεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ειίνπ, δχν αμφλσλ, είλαη ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ηκεκάησλ ηεο 

θαζψο θαη ε έθζεζε ηεο ζπζηνηρίαο ζηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο εμαηηίαο ηζρπξνχ αλέκνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ζε ζπζηήκαηα κε κεραληθή θίλεζε γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπιιεθηψλ πξνο ηνλ ήιην, 

ειέγρεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ (π.ρ. κε αλεκφκεηξν), έηζη ψζηε ζηελ πεξίπησζε ηζρπξψλ αλέκσλ, νη 

ζπιιεθηηθέο επηθάλεηεο λα δηαηάζζνληαη νξηδφληηα. ε απηή ηε ζέζε παξνπζηάδνπλ κηθξή κεησπηθή 

επηθάλεηα πξνο ηνλ άλεκν.  

Σειηθά, νη δηαηάμεηο πιήξνπο παξαθνινχζεζεο ηνπ ειίνπ, κε επίπεδα Φ/Β πιαίζηα, έρνπλ 

κάιινλ πεξηνξηζκέλε ρξήζε, κεξηθέο δε θνξέο, κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. ε πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο πξνηηκνχκε ηε κεξηθή παξαθνινύζεζε, κε ζηξνθή σο πξνο έλαλ άμνλα. Πνιχ πην 

αμηφπηζηε, απνδεηθλχεηαη ε ζηαηηθή ζπζηνηρία. Σν ελεξγεηαθφ θέξδνο ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ήιηνπ 

απφ έλα ειηνηξνπηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ έλα ζηαηηθφ ζχζηεκα κε ηζρχ αηρκήο 

~35% κεγαιχηεξε ηνπ ειηνηξνπηθνχ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζε θάζε πεξίπησζε πξνέρεη ε 

αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ην ζηαηηθφ ζχζηεκα 

επηπέδσλ Φ/Β πιαηζίσλ απνηειεί ηελ πην ελδεδεηγκέλε ιχζε, ηδηαίηεξα ζε εθαξκνγέο κηθξήο ηζρχνο. 

 

2.9 Παξαγσγά ησλ Φ/Β πεηαζκΪησλ 

 

Ζ παξαγσγή ζήκεξα ησλ Φ/Β θπςειψλ γίλεηαη απφ κηα ζεηξά κεγάισλ θαη κηθξψλ 

εμεηδηθεπκέλσλ βηνκεραληψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Οη Φ/Β θπςέιεο 

ζπλδένληαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζεηξά ή/θαη ζε θπθιψκαηα ελ παξαιιήισ, ψζηε λα παξάγνπλ πςειφηεξε 

ηάζε ζε κεγαιχηεξα επίπεδα ηζρχνο. Σα πεηάζκαηα ή νη ζπζηνηρίεο θπςειψλ έρνπλ δνθηκαζηεί γηα κηα 

απξφζθνπηε θαη ζπλερή ιεηηνπξγία 20-30 εηψλ θαη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κε δηάθνξεο γσλίεο 

σο πξνο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία αλάινγα κε ηε ρξήζε. 

Έρεη ππνινγηζηεί φηη έλα πέηαζκα είλαη ζπλήζσο κηα θαηαζθεπή απφ πνιπθξπζηαιιηθά 

ζηνηρεία ζε δηαζηάζεηο 20m
2
 (2x10m

2
 ή 4x5m

2
), πνπ αληηζηνηρεί ζε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 2 kWp. 

Δθφζνλ είλαη γλσζηφ φηη 1 kWp κπνξεί λα παξάγεη 750 kWh ην ρξφλν, ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα απφ 

ην βξεηαληθφ νξγαληζκφ Green Energy ησλ 2 kWp ζα έρεη ζηε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ απφδνζε 1.500 

kWh. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζηε Βξεηαλία είλαη 6-7 ιίξεο/Wp, ελψ ην πέηαζκα ησλ 2 kWp, ην 
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νπνίν πξνηείλεηαη σο θαηαιιειφηεξν γηα έλα κέζν ζπίηη ζα έρεη θφζηνο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο 

12.000-14.000 ιίξεο. Πνζνζηφ 50% ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα απαηηεζεί απφ ηε 

βξεηαληθή θπβέξλεζε, είηε σο επηδφηεζε, είηε σο θνξναπαιιαγή. Οη βηνκεραλίεο πνπ παξάγνπλ ηα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη κεγάινη νίθνη φπσο νη BP Solar, Conergy απφ ην Ακβνχξγν, Isofoton, 

Scheuten, SolarValue AG, Moser Baer, SunWays AG, SolarWorld AG, Q-Cells AG, Yngli Solar ηεο 

Γεξκαλίαο, Norsk Hydro ASA ηεο Ννξβεγίαο, SonnenStrom Group, Sharp ηεο Ηαπσλίαο, GlobalWatt 

Inc. ησλ Ζ.Π.Α., OC Oerliken ηεο Διβεηίαο θ.ι.π.  

(πεγή : ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ – επηέκβξηνο 2007). 
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3. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Δ ΚΣΗΡΗΑ 

 

3.1 ΦσηνβνιηατθΪ πζηάκαηα ΔλζσκαησκΫλα ζηα Κηέξηα - Φ.Β.Δ.Κ 

 

Σα Φ/Β απνηεινχλ ζήκεξα ψξηκε ηερλνινγία, ππάξρνπλ φκσο εθαξκνγέο ηνπο, νη νπνίεο 

αθφκα δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο. Ζ αξρηηεθηνληθή ελζσκάησζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηα 

θηίξηα, ηδηαίηεξα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ (Φ/Β πζηήκαηα Δλζσκαησκέλα ζηα Κηίξηα-Φ.Β.Δ.Κ) είλαη 

κηα απφ απηέο. Απαηηείηαη ινηπφλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνχλ νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο, ψζηε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ, λα 

δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια θίλεηξα, λα ηεζεί ζε ηζρχ ζρεηηθή – επλντθή λνκνζεζία θ.ι.π. ε δηάδνζε 

ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ είλαη επνκέλσο έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα 

ηελ πξνψζεζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Φ/Β ηερλνινγίαο, ηδηαίηεξα ησλ Φ.Β.Δ.Κ.. 

Ζ ελζσκάησζε ελφο Φ/Β πζηήκαηνο ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ επηηξέπεη ζηνλ κειεηεηή 

λα δεκηνπξγήζεη πεξηβαιινληηθά ήπηα θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθά θηίξηα ρσξίο λα ζπζηάζεη ηελ άλεζε, 

ηελ αηζζεηηθή ή ηελ νηθνλνκία. Με πνηθηιία ζε ζρήκαηα θαη ρξψκαηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπλδπάδνληαη αξκνληθά ή λα μερσξίδνπλ, επηηξέπνπλ ζηνπο αξρηηέθηνλεο λα θξχςνπλ ή λα 

πξνβάιινπλ  ηε ρξήζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρηηεθηνληθέο απαηηήζεηο. Σα Φ/Β κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζε νπνηνδήπνηε νηθνδνκηθά έξγν, απφ θηίξηα πςειήο ηερλνινγηθήο αηζζεηηθήο έσο 

νηθνδνκήκαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Σν πνζφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ ηχπν θαη ηε γσλία θιίζεο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ. Ζ 

αλακελφκελε απφδνζε ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε απφ ηηο 

ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Ηδηαίηεξα ζηελ Κξήηε, ε απφδνζε κηαο Φ/Β εγθαηάζηαζεο ππνινγίδεηαη 

ζε 1.400 kWh/έηνο/εγθαηεζηεκέλν Wp θσηνβνιηατθνχ, ζε επηθάλεηα πεξίπνπ 10m
2
. Π.ρ. έλα ζχζηεκα 

5kWp έρεη εηήζηα απφδνζε 5.000-7.000 kWh, ηθαλή λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ελφο λνηθνθπξηνχ 4 αηφκσλ.  

 

3.1.1 ΠξννπηηθΫο αλΪπηπμεο Φ.Β.Δ.Κ. ζηελ ΔιιΪδα 

 

Σν δπλακηθφ πνπ ππάξρεη ζηελ Δπξψπε γηα ηελ ελζσκάησζε Φ/Β ζε θηίξηα είλαη ηεξάζηην. 

Τπάξρνπλ ηφζν πνιιέο δηαζέζηκεο επηθάλεηεο ζε ζηέγεο ή πξνζφςεηο θηηξίσλ ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο 

ρψξεο, ψζηε κεγάιν πνζνζηφ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ ηελ 

παξαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο κε ειηαθνχο ζπιιέθηεο. ε ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Ηζπαλία – 

φπνπ ε Φ/Β ηερλνινγία έρεη κεγάιε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα – έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί Φ/Β 

πιαίζηα κεγάιεο ηζρχνο, ππάξρνπλ φκσο αθφκα αξθεηέο ρηιηάδεο m
2
 θαηάιιειεο επηθάλεηαο ζε 

θηίξηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ κε ειηαθά πιαίζηα πξνζθέξνληαο ηθαλνπνηεηηθή 

απφδνζε. 
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χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ρψξα καο, πάλσ απφ 80km
2
 επηθάλεηαο ζε 

θηίξηα ζα κπνξνχζαλ ζήκεξα λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ Φ.Β.Δ.Κ. παξέρνληαο κηα βηψζηκε 

ιχζε γηα πξάζηλε ελέξγεηα, αξρηηεθηνληθή αηζζεηηθή, νηθνλνκία θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.  

Παξφιν πνπ ε ρξήζε ησλ Φ/Β, απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο, σο δνκηθφ ζηνηρείν απμάλεηαη 

ζπλερψο, ν αξηζκφο ησλ θηηξίσλ πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλα Φ/Β ζπζηήκαηα είλαη αθφκα ρακειφο. Σν 

πςειφ θφζηνο ηεο ελζσκάησζήο ηνπο πξνβάιιεηαη ζπλήζσο σο ε αηηία γηα ηε κε πηνζέηεζή ηνπο. 

Χζηφζν, ην θφζηνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θαζνξηζηηθή αηηία, θαζψο ζπρλά ζηηο πξνζφςεηο ησλ 

θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πςειφηεξνπ θφζηνπο π.ρ. γξαλίηεο. Ο βαζηθφο ιφγνο πηζαλφλ 

εζηηάδεηαη ζηελ έιιεηςε γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο γηα ηε λέα απηή ηερλνινγία, παξφιν πνπ ε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε 

δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο κηαο ζηέγεο ή πξφζνςεο ζε έλα θηίξην, ελζσκαηψλεηαη ζρεδφλ κε ηελ ίδηα 

επθνιία ηνπνζέηεζεο κηαο ηππηθήο πξφζνςεο ή ζηέγεο απφ γπαιί θαη ζπλδέεηαη ειεθηξηθά φπσο κηα 

ζπκβαηηθή ειηαθή εγθαηάζηαζε. 

Σν ζρήκα 3.1 παξνπζηάδεη ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ελζσκάησζεο Φ/Β ζε έλα θηίξην (πεγή : Φ/Β 

Δλζσκαησκέλα ζε θηίξηα – Σκήκα Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο).   

 

Σρήκα 3.1 : Δλαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ελζσκάησζεο Φ/Β ζε έλα θηίξην 

 

Μηα άιιε αξλεηηθή παξάκεηξνο γηα ηε δηάδνζε ησλ Φ.Β.Δ.Κ. είλαη ε άπνςε φηη ε καδηθή 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ πξνβιεςηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ, 

ιφγσ ηνπ φηη ν ήιηνο απνηειεί πεγή ελέξγεηαο κε ζηνραζηηθή ζπκπεξηθνξά. Χζηφζν, κε ηελ 

ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο, φρη κφλν ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ ηέηνηεο 

δπζιεηηνπξγίεο, αιιά ζα ήηαλ εθηθηή ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηζρχνο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο κε 
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ηε βνήζεηα πξνεγκέλσλ ηερληθψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο αέξγνπ 

ηζρχνο. Δπηπιένλ, κηα Φ.Β.Δ.Κ. εγθαηάζηαζε κε ζχζηεκα απνζήθεπζεο παξέρεη ζην θηίξην 

αδηάιεηπηε παξνρή ξεχκαηνο (UPS). 

. 

3.1.2 ΓηαζΫζηκν δπλακηθφ γηα Φ.Β.Δ.Κ.  

 

Σν δπλακηθφ γηα Φ/Β εγθαηαζηάζεηο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ είλαη πξαγκαηηθά κεγάιν. 

ηνλ πίλαθα 3.1 ζπλνςίδεηαη ην δηαζέζηκν δπλακηθφ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαηάιιεισλ γηα 

εγθαηάζηαζε Φ/Β επηθαλεηψλ ζε θηίξηα. 

  

Καζαξή επηθάλεηα 

ζε ζηέγεο (km
2
) 

Γπλακηθφ 

ηζρχνο (GWp) 

Γπλακηθφ 

ελέξγεηαο 

(TWh/year) 

% Φ/Β ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

Δπξψπε 3.723 618 484 14,64% 

Ζ.Π.Α. 4.563 757 904 19,54% 

Ηαπσλέα 1.050 174 159 11,54% 

Τπφινηπεο ρψξεο 1.273 211 230 20,10% 

χλνιν 10.609 1.760 1.777 65,82% 

 

Πίλαθαο 3.1 :  Γπλακηθφ ζπζηεκάησλ Φ.Β.Δ.Κ. γηα εγθαηάζηαζε θαη παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

 (πεγή : Φ/Β Δλζσκαησκέλα ζε θηίξηα – Σκήκα Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο). 

 

Σα Φ.Β.Δ.Κ. κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ηφζν ζε λέεο νηθνδνκέο, φζν θαη ζε πθηζηάκελα ή 

ππφ αλαθαίληζε θηίξηα. χκθσλα βέβαηα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο, ην κεγαιχηεξν δπλακηθφ γηα 

Φ.Β.Δ.Κ. αθνξά ηα πξνο αλαθαίληζε θηίξηα (ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ 

Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο, IEA/PVPS Task 7-4, ζηελ έθζεζε “Γηαζέζηκν Γπλακηθφ γηα ηα 

Φ.Β.Δ.Κ.”). 

ε θαηνηθίεο ε γξαθεία & ε βηνκεραληθά χλνιν 

  θηίξηα ππεξεζηψλ θηίξηα   

64 11 6 81 

 

Πίλαθαο 3.2 :  Γπλακηθφ εθαξκνγψλ Φ.Β.Δ.Κ. ζηελ Διιάδα (ζε km
2
) 

(πεγή : Φ/Β Δλζσκαησκέλα ζε θηίξηα – Σκήκα Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο). 

 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο βηνκεραλίαο ησλ Φ.Β.Δ.Κ. ζηξέθεηαη πξνο ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, γη’ απηφ 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ζε θηίξηα ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο ζηελ εθαξκνγή ζε θηίξηα κε θαηλνηφκα αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε. ε θηίξηα 

ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη επθνιφηεξε ε ελζσκάησζε ησλ Φ.Β.Δ.Κ. δηφηη είλαη ηερλνινγηθά 
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εθηθηφ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκν. Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα θηίξηα πνπ ε ρξήζε ηνπο 

ραξαθηεξίδεηαη σο : 

◙ Κνηλήο σθειείαο (ζρνιεία, εθθιεζίεο, λνζνθνκεία, κνλαζηήξηα), ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξα απφ 

20.000. 

◙ Δπαγγεικαηηθά (βηνκεραλίεο, μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα), ηα νπνία ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλνχλ ηηο 

130.000. 

◙ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα (ππνπξγεία, λνκαξρίεο, δήκνη θ.ι.π.), ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζηε ρψξα καο 

άλσ ησλ 200.000. 

 

3.1.3 ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θηηξέσλ – Γηαθνξνπνηάζεηο αλΪ πεξηνρά 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηππνινγία ησλ θηηξίσλ θαη νη 

νπνίεο παίδνπλ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο π.ρ. 

◙ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θηηξίσλ (ππθλφηεηα) επεξεάδεη ηε ζθίαζε, ηε δπλαηφηεηα γηα εθαξκνγέο 

ζηηο πξνζφςεηο θ.ι.π. 

◙ ην χςνο ησλ θηηξίσλ. Κηίξηα κε 1-2 νξφθνπο πξνζθέξνπλ ρακειφ δπλακηθφ γηα Φ/Β επηθάλεηεο 

πξφζνςεο. 

 ηηο πφιεηο  ην 47% ησλ θηηξίσλ είλαη ηζφγεηα θαη πάλσ απφ ην 75% δηαζέηεη έσο έλαλ φξνθν. 

ε ππθλνθαηνηθεκέλνπο δήκνπο, φπσο ν Γ. Αζελαίσλ, κφλν ην 18% ησλ θηηξίσλ είλαη ηζφγεηα θαη ην 

48% έρεη πάλσ απφ 3 νξφθνπο. Αληίζηνηρα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, πεξίπνπ 7 ζηα 10 θηίξηα είλαη 

ηζφγεηα, ελψ κφλν ην 3% δηαζέηεη απφ 2 νξφθνπο θαη πάλσ. 

ε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηεο ζηέγεο, ηα πεξηζζφηεξα θηίξηα ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο (60%) έρνπλ 

επηθιηλή ζηέγε. Αληίζεηα ζε άιιεο πεξηνρέο (λεζηά) ππεξηζρχνπλ ηα δψκαηα (θνηλψο ηαξάηζεο). 
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3.2 ΦσηνβνιηατθΪ ζηνηρεέα ζηηο ζηΫγεο 

 

“Ζ έληαμε Φ/Β παλφ ζην θέιπθνο ελφο θηηξίνπ επεξεάδεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ 

απφ ηα πξψηα ζηάδηα κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ.” 

Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ελφο θηηξίνπ ή ελφο ρψξνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ, ιεηηνπξγία ζπζθεπψλ, ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφ θ.ι.π. Ζ κνξθή 

θαη ε πνζφηεηα ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. Ζ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζάγεηαη ζπλήζσο απφ ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηεο πεξηνρήο, ελψ 

ε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη παξάγεηαη ζπλήζσο επηηφπνπ, θπξίσο κε ηελ θαχζε ζηεξεψλ, 

πγξψλ ή αέξησλ θαπζίκσλ. 

 

Σρήκα 3.2 : ρεκαηηθή παξάζηαζε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Φ∕Β κεηαηξνπήο 1. χζηεκα Φ∕Β παλφ 

2. Αγσγφο ρακειήο ηάζεο 3. Μεηαηξνπέαο ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα 4. Αγσγφο ηάζεο 

δηθηχνπ 5. Πίλαθαο δηαλνκήο 6. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ 7. Πίλαθαο κε δηπιήο θαηεχζπλζεο 

κεηξεηή ελέξγεηαο γηα ιήςε θαη απφδνζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 8. Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηεο πεξηνρήο 

﴾πεγή : πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ, Οθηψβξηνο 2000﴿ 

 

3.2.1 Ζ ειηαθά ελΫξγεηα ζηα θηέξηα 

 

Ζ ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζεξκφηεηα ζηα θηίξηα 

απνηέιεζε κηα πξφθιεζε πνπ θαιχθζεθε θπξίσο κεηά ηελ ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ 1973 κε ηε ρξήζε 

ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαη ηελ εμέιημε ησλ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Με ηε 
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ρξεζηκνπνίεζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ εμαζθαιίδεηαη ζεξκφ λεξφ γηα ρξήζε ή γηα ζέξκαλζε ρσξίο 

θαηαλάισζε θαπζίκσλ ή άιιεο κνξθήο ελέξγεηαο. Απέκελε ε αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα Φ/Β παλφ παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην θσο ηνπ 

ειίνπ θαη απνηεινχλ κηα κνλαδηθή ηερλνινγία, κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη άκεζε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρσξίο ελδηάκεζα ζηάδηα, ζεξκνδπλακηθνχο θχθινπο ή θηλνχκελα κέξε. 

ε ζηνηρεία (ειηαθά ζηνηρεία ή θχηηαξα ή θπςέιεο), ηα νπνία απνηεινχληαη ζηελ 

απινπνηεκέλε κνξθή ηνπο απφ ζχζηεκα ζπγθνιιεκέλσλ εκηαγσγψλ p θαη κε ειεθηξφδηα 

πξνζαξκνζκέλα ζηελ εκπξφο θαη ζηελ πίζσ πιεπξά, ηα θσηφληα πνπ πξνζπίπηνπλ πξνθαινχλ ηελ 

εκθάληζε δηαθνξάο δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ δχν ειεθηξνδίσλ. Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

εμαξηάηαη γεληθά απφ ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζε ελεξγά θσηφληα.  

Ζ θσηνβνιηατθή κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή παξνπζηάδεη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλήζεηο ηξφπνπο (κεραληθνχο ή ζεξκνκεραληθνχο) παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο : 

◊ Αεηθφξν πεγή ελέξγεηαο θαη ειεχζεξα δηαζέζηκε ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

◊ Αθζνλία πξψηεο χιεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ. 

◊ Μεδακηλή απαίηεζε επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο ιφγσ απνπζίαο θηλνχκελσλ κεξψλ. 

◊ Μεγάιε δηάξθεηα δσήο. 

◊ Απιφηεηα θαη αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο. 

◊ Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηα δίθηπα δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

◊ Λεηηνπξγία ρσξίο αέξηα ξχπαλζε, ερνξχπαλζε, επηθίλδπλα ή ηνμηθά απφβιεηα. 

Σα πιενλεθηήκαηα απηά ζπλνδεχνληαη θαη απφ ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα, φπσο είλαη ην κεγάιν 

θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ, ζρεηηθφο εηεξνρξνληζκφο κεηαμχ παξαγσγήο θαη δήηεζεο 

ελέξγεηαο, αλάγθε κεγάιεο επηθάλεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ, πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο απφδνζεο θ.ι.π. 

 

3.2.2 Ζ αμηνπνέεζε ηεο Φ/Β κεηαηξνπάο 

 

Ζ δπλαηφηεηα έληαμεο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ πεξηνξίδεη ζε θάπνην 

πνζνζηφ ηελ αλάγθε αλάπηπμήο ηνπο ζην έδαθνο, ελψ παξάιιεια κεηψλνληαη νη απψιεηεο ελέξγεηαο 

γηα ηε κεηαθνξά ηεο. 

Σα Φ/Β παλφ απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη πςειήο πνηφηεηαο, ηα 

νπνία αληηθαζηζηνχλ αληίζηνηρα ζπκβαηηθά δνκηθά πιηθά, ζπκκεηέρνληαο ζηελ αηζζεηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή δηακφξθσζε ησλ φςεσλ θαη ησλ ζηεγψλ ησλ θηηξίσλ θαη εμαζθαιίδνληαο ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο αλαγθαίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απφ ηελ άπνςε απηή ην θφζηνο 

ησλ Φ/Β δνκηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε κεησκέλν σο πξνο ην θφζηνο ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία ππνθαζηζηνχλ. 
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Πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα ζε θειχθε θηηξίσλ πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή 

απφδνζε θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ : 

◙ Βάξνο θαη αληνρή απνηεινχλ ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ πιηθψλ. Έλαο ηξφπνο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ παξαδνζηαθψλ Φ/Β ζπζηεκάησλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ βάξνπο ησλ 

κνλαδηαίσλ ζηνηρείσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη κεησκέλε επηβάξπλζε ζηε θέξνπζα θαηαζθεπή ζε ζχγθξηζε 

κε ηα παξαδνζηαθά Φ/Β ζπζηήκαηα. 

◙ Σν κέγεζνο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην 

θέιπθνο. Οη δηαζηάζεηο ησλ κνλαδηαίσλ ζηνηρείσλ αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

θπςειψλ, ελψ σο δνκηθά πιηθά δηαηίζεληαη κε ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο. Μηθξψλ δηαζηάζεσλ πιηθά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλν θφζηνο θαηεξγαζίαο θαη ηνπνζέηεζεο. Σν κέγεζνο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ άιισλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ζε ζρέζε κε ην 

βάξνο, ηελ αληνρή, ηελ αθακςία θαη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ κνλαδηαίνπ ζηνηρείνπ. 

◙ Ζ ζπκβαηφηεηα κε ηα ζπλήζε ζπζηήκαηα ζηεξέσζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί αλαγθαία 

ππνρξέσζε, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα θηίξηα θαη λα πεξηνξίδεηαη ην θφζηνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

◙ Ζ αηζζεηηθή απνηειεί επίζεο απνθαζηζηηθφ παξάγνληα επηινγήο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία 

δηακνξθψλνπλ ην θέιπθνο. Καηαζθεπάδνληαη ζηνηρεία ζε πνηθίιεο απνρξψζεηο θαζψο θαη εκηδηαθαλή 

ζηνηρεία απφ άκνξθν ππξίηην, ηα νπνία παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο λα απνθιείνπλ ηνλ 

ειηαζκφ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 

◙ Ζ αζθάιεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε 

θαη ρξήζε ή ιεηηνπξγία ηνπο. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο  ζε δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο 

(άλεκνο, ζεηζκφο θ.ι.π.) 

 

3.2.3 Φ/Β παλφ ζηηο ζηΫγεο 

 

Ζ ελζσκάησζε ζηε ζηέγε απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ βήκα πξνο ηελ αηζζεηηθή ελζσκάησζε 

ησλ κνλαδηαίσλ Φ/Β ζηνηρείσλ ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. Ζ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο κπνξεί λα 

θαιχπηεηαη ζε κηθξφ ή ζε κεγάιν βαζκφ κε Φ/Β ζπζηήκαηα, αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, 

ζθίαζε, θιίζε ηεο ζηέγεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ. Ζ 

ηερλνινγία έρεη αλαπηχμεη θαη ηππνπνηήζεη ηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηε ρξήζε απηή. 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο επηινγέο : 

◘ παλφ κεγάινπ κεγέζνπο πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ ηελ επηθάιπςε ηεο ζηέγεο. 

◘ παλφ κνξθήο πιαθψλ επηθάιπςεο, πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα άιια πιηθά επηθάιπςεο. 

Σα παλφ πνπ ηνπνζεηνχληαη  πάλσ απφ ηελ επηθάιπςε, ζηεξίδνληαη θαη ζηεξεψλνληαη κε ηε 

βνήζεηα εηδηθψλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηεγίδεο ηεο ζηέγεο. Ο 

αεξηζκφο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε θπζηθή θπθινθνξία αέξα κεηαμχ ησλ πιαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
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ηεο επηθάιπςεο, δηαηεξεί ρακειή ηε ζεξκνθξαζία ζηελ πίζσ πιεπξά ησλ ζηνηρείσλ κε ζπλέπεηα ηελ 

νκαιφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη δπλαηφ λα 

ηνπνζεηεζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πάλσ ζηε θέξνπζα θαηαζθεπή ηεο επηθάιπςεο, αληηθαζηζηψληαο ηηο 

επίπεδεο θεξακηθέο ή ιίζηλεο πιάθεο. 

 

Σρήκα 3.3 :  1. Φ/Β παλφ ελζσκαησκέλα ζε ζηέγε ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πιαθψλ επηθάιπςεο. 

2. Λεπηνκέξεηα ηνπνζέηεζεο Φ/Β παλφ. 

(πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ-Οθηψβξηνο 2000) 

 

Σα παλφ κνξθήο πιαθψλ επηθάιπςεο (ειηαθέο πιάθεο ζηέγεο) πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε 

θαη ζηεξέσζε πάλσ ζηηο ηεγίδεο ρσξίο ηε βνήζεηα εηδηθψλ εμαξηεκάησλ, φπσο δει. ηα θεξακίδηα ή νη 

θνηλέο πιάθεο επηθάιπςεο. Καιχπηνπλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ σο πξνο ηε ζηεγαλφηεηα θαη ηελ αληνρή, είλαη εχθνια αληηθαηαζηάζηκα, κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ απφ ηερλίηεο ζηεγψλ, ελψ πξέπεη λα ειεγρζνχλ απφ ειεθηξνιφγνπο σο πξνο ηηο 

ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο. Αθφκε είλαη δπλαηφ λα ελζσκαησζνχλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο ζηεγψλ 

θαη λα ζπλδπαζηνχλ κε κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ επηθάιπςεο. Σνπνζεηνχληαη κε αιιεινεπηθάιπςε θαη 

ζπλδένληαη κε ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κε αλακνλέο αγσγψλ, πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ 

πίζσ πιεπξά ηνπο. Σν πιαίζην ησλ πιαθψλ απηψλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπκεζπικεζαθξπιηθφ 

θχιιν, πνπ είλαη ρξσκαηηζκέλν θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη πξνζηαζία έλαληη ηεο ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο. Οη Φ/Β θπςέιεο ζπλήζσο απφ κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ θχιισλ 

απφ σπιηζκέλεο παινΐλεο θαη επηθαιχπηνληαη κε ηδάκη. Σν πάρνο ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ 1cm, ην 
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ζπλνιηθφ βάξνο θάζε πιάθαο πεξίπνπ 6kg θαη ε επηθάλεηα πνπ θαιχπηεηαη απφ θάζε πιάθα 

ηζνδπλακεί κε 5 θνηλά θεξακίδηα. 

 

Σρήκα 3.4 : ρεκαηηθή παξάζηαζε Φ/Β παλφ κνξθήο πιαθψλ επηθάιπςεο θαη ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο 

ζε ζπλδπαζκφ κε θνηλά θεξακίδηα (πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ-Οθηψβξηνο 2000) 

 

Ο απνδνηηθφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ είλαη ν λφηηνο. Μηθξέο απνθιίζεηο δελ 

επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε, κεγαιχηεξεο φκσο ζα θαηαζηήζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε κε απνδνηηθή. Ζ 

θιίζε ηεο ζηέγεο πξέπεη λα είλαη ππφ γσλία πνπ λα πιεζηάδεη ή λα ηαπηίδεηαη θαιχηεξα κε ηε γσλία 

ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. εκαληηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε έρεη θαη ε ζθίαζε ησλ παλφ απφ 

γεηηνληθά θηίξηα ή δέλδξα ζε θάπνηεο πεξηφδνπο ηεο εκέξαο. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ έρεη 

απνθαζηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ απφδνζε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αλεκπφδηζηνο αεξηζκφο ηεο 

πίζσ πιεπξάο ηνπο. 

 

3.2.4 Ζ δνκά ηνπ ζπζηάκαηνο 

 

Αθφκε θαη αλ εμαζθαιίδνληαη ηδαληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ε απφδνζε ηεο Φ/Β κεηαηξνπήο 

παξακέλεη κεηαβιεηή, φπσο κεηαβιεηή είλαη ε γσλία πξφζπησζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε 

ειηνθάλεηα, ηφζν ζηε δηάξθεηα θάζε εκέξαο, φζν θαη ζε κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε αηρκή ηεο απφδνζεο δε ζπκπίπηεη κε ηελ αηρκή ηεο δήηεζεο. Γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο απφ ηελ επέλδπζε είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε απνηίκεζεο ηεο πξαγκαηηθήο θάιπςεο ηεο αηρκήο δήηεζεο ζε ζρέζε κε ηε 

δαπάλε εγθαηάζηαζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ζηφρνο ζα 

κπνξνχζε λα επηηπγράλεηαη κε απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο πνπ πιενλάδεη θαη κε ζχλδεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο κε ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηεο πεξηνρήο ή κε ζπλδπαζκφ ηνπο. 

Σα Φ/Β ζηνηρεία παξάγνπλ ζπλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα ρακειήο ηάζεο, ην νπνίν κπνξεί εχθνια λα 

απνζεθεπηεί ζε ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ. Δπεηδή πνιιέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ιεηηνπξγνχλ κε 
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ελαιιαζζφκελν ξεχκα ηάζεο αλψηεξεο απφ ηελ ηάζε παξαγσγήο ηεο Φ/Β εγθαηάζηαζεο απαηηείηαη 

αλαγθαζηηθά ζχδεπμε κε παξεκβνιή ζην θχθισκα θαηάιιειεο δηάηαμεο πξνζαξκνγήο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαλάισζεο (inverter). 

Με ηε ζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο ην πιεφλαζκα ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη παξαρσξείηαη ή πσιείηαη ζην δίθηπν, ελψ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο θαηαλάισζεο, φηαλ ε Φ/Β κεηαηξνπή αδπλαηεί λα ηηο θαιχςεη, ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα απφ ην 

δίθηπν. Ζ ζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ην δίθηπν επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειεο δηαηάμεηο θαη 

ζπζθεπέο ξχζκηζεο θαη κέηξεζεο. 

 

Σρήκα 3.5 : 4. Με ηα Φ/Β παλφ, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηε ζηέγε θαη ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ Mont-

Cenis, ππεξθαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. Δπηπιένλ, εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή 

ζθίαζε, ρσξίο λα κεηψλεηαη ν θπζηθφο θσηηζκφο. 

5. Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ησλ Φ/Β παλφ, πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ζην Βεξνιίλν αλέξρεηαη ζε 100kW.  

(πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ-Οθηψβξηνο 2000) 

 

Ζ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία απνηειεί εγρείξεκα δχζθνιν. Ζ 

έληαμε Φ/Β παλφ ζην θέιπθνο ελφο θηηξίνπ είλαη δήηεκα πνπ απαζρνιεί ην ζρεδηαζκφ απφ ηα αξρηθά 

ζηάδηα ηνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Μηα λεσηεξίζηηθε πξνζέγγηζε 

ιεηηνπξγηθνχ, αηζζεηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα είλαη δχζθνιν λα επηθξαηήζεη ζηελ 

θαηαζθεπαζηηθή πξαθηηθή ρσξίο ελίζρπζε απφ θξαηηθνχο ή δηαθξαηηθνχο δηνηθεηηθνχο θαη 

ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο. Ζ εθαξκνγή ρξεκαηνδνηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα εγθαηαζηάζεηο Φ/Β ζηνηρείσλ πνπ έγηλαλ κε ζηφρν ηε κειέηε θαη ηελ 
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πξνψζεζε παξφκνησλ ηερλνινγηψλ απνηέιεζε έλα πξψην βήκα. Πξηλ, κεηά ή ηαπηφρξνλα έγηλε ζεηξά 

ζρεηηθψλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα “100.000 Φ/Β φςεηο 

θαη ζηέγεο”, ην νπνίν ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 1990 απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή 

Κπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο, πξνέβιεπε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ζε πνζνζηφ κέρξη 

65% γηα Φ/Β εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 20 kW. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, πνπ 

εθαξκφζηεθε ηφζν ζε λέα φζν θαη ζε πθηζηάκελα θηίξηα, ήηαλ ε εμέιημε θαη βειηίσζε ηεο ηερλνινγία 

ησλ Φ/Β δνκηθψλ πιηθψλ θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά 70-

80%. Αλάινγεο πξνζπάζεηεο θαηαβιήζεθαλ θαη θαηαβάιινληαη θαη απφ θπβεξλήζεηο άιισλ ρσξψλ 

κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. 
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3.3 ΦσηνβνιηατθΪ ζηνηρεέα ζηηο φςεηο 

 

“Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή απφ ηα Φ/Β ζηνηρεία 

απνθέξεη ζεκαληηθά ελεξγεηαθά νθέιε, αιιά θαη θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θειχθνπο 

ησλ ζχγρξνλσλ θηηξίσλ”. 

         

Σρήκα 3.6 : Σα Φ/Β πεηάζκαηα έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο θαη ζρεδφλ ην ίδην ρξψκα κε ηνλ δηπιφ 

παινπίλαθα ζε κπιε απφρξσζε. Ζ πίζσ επηθάλεηά ηνπο είλαη απφ γπαιί θαη ζηεξίδνληαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν κε ηνπο παινπίλαθεο επάλσ ζηνλ ζθειεηφ αινπκηλίνπ (πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ-Μάτνο 

2008). 

 

Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν θαη ηηο πξψηεο χιεο 

γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Έηζη, αλ ν 19
νο

 αηψλαο ήηαλ ν αηψλαο ηνπ θάξβνπλνπ θαη ν 20
νο

 ηνπ 

πεηξειαίνπ, ν 21
νο

 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν αηψλαο ηνπ ήιηνπ. Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή απφ ηα Φ/Β ζηνηρεία απνθέξεη ζεκαληηθά ελεξγεηαθά νθέιε αιιά 

θαη δηακνξθψλεη λέεο αξρηηεθηνληθέο θφξκεο ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ελεξγεηαθψλ φςεσλ θαηαθηά ζηαδηαθά ηνλ ηερληθφ θφζκν, 

πξνζθέξνληαο πηα αηζζεηηθά ειθπζηηθέο θαη ελεξγεηαθά σθέιηκεο ιχζεηο, θαζψο ε απφδνζε ησλ Φ/Β 

ζηνηρείσλ δηαξθψο απμάλεηαη, ελψ ην θφζηνο ηνπο κεηψλεηαη. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζε δνκηθά έξγα 

εληζρχεηαη επίζεο θαη απφ ηελ χπαξμε επηδνηήζεσλ, θνξναπαιιαγψλ θαη άιισλ επλντθψλ κέηξσλ 

πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηελ πνιηηεία. 
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Σα Φ/Β ζηνηρεία, φηαλ εθηεζνχλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κεηαηξέπνπλ έλα πνζνζηφ απηήο, 

πνπ θπκαίλεηαη απφ 5-15% ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπο. 

ήκεξα ζηελ αγνξά, νη βαζηθνί ηχπνη Φ/Β ζηνηρείσλ πνπ θπθινθνξνχλ είλαη ηξείο (3) :  

◙ ηα ζηνηρεία πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, πνπ έρνπλ απφδνζε απφ 11-14% θαη έρνπλ ζπλήζσο 

νκνηφκνξθν κπιε έσο καχξν ρξψκα. 

◙ ηα ζηνηρεία κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε απφδνζε απφ φινπο ηνπο ηχπνπο 

Φ/Β ζηνηρείσλ (12-15%), είλαη φκσο θαη ηα πην αθξηβά. Σν ρξψκα ηνπο είλαη ζπλήζσο κπιε, 

δηαηίζεληαη φκσο θαη ζε άιια ρξψκαηα. 

◙ ηα ζηνηρεία άκνξθνπ ππξηηίνπ, ηα νπνία έρνπλ απφδνζε 5-7%, επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ ηε ζθίαζε, 

έρνπλ καχξν έσο κπιε ζθνχξν ρξψκα θαη έρνπλ ην κηθξφηεξν θφζηνο απφ ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο Φ/Β 

ζηνηρείσλ. ινη νη ηχπνη πξντφλησλ κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηαθάλεηα ή ρξψκα, γεγνλφο φκσο πνπ 

κεηψλεη ηελ απφδνζή ηνπο. 

 

3.3.1 ΠαξΪγνληεο απφδνζεο ησλ Φ/Β ζπζηεκΪησλ 

 

Ζ απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο Φ/Β επεξεάδεηαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ : 

◙ ην είδνο ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ (θξπζηαιιηθνχ ή άκνξθνπ ππξηηίνπ). 

◙ ηελ εκεξήζηα δηαθχκαλζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ιφγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο γεο αιιά θαη ηεο 

επνρήο ηνπ ρξφλνπ. 

◙ ηελ ηνπνζεζία ηεο θαηαζθεπήο. ζν βνξεηφηεξν είλαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη 

ε απφδνζε ησλ Φ/Β. 

◙ ηελ θιίζε ηνπο (ζηνηρεία ηνπνζεηεκέλα θαηαθφξπθα έρνπλ ηε κηθξφηεξε απφδνζε). 

 

Πίλαθαο 3.3 : Απφδνζε Φ/Β ζηνηρείσλ αλάινγα κε ηελ θιίζε ηνπνζέηεζήο ηνπο  

(πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ - Μάτνο 2008) 

 

◙ ην αδηκνχζην, ηελ απφθιηζε απφ ην λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη λφηηνο κε απφθιηζε έσο θαη 20
°
 γηα δπλαηφηεηα απφδνζεο έσο θαη 95% ηεο κέγηζηεο. 

◙ ηε ζθίαζε ησλ ζηνηρείσλ. 

◙ ηε ζεξκνθξαζία. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηψλεη ηελ απφδνζή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη γηα θάζε 1
°
C άλσ ησλ 25

°
C ε απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ κεηψλεηαη θαηά 0,4-0,5% 

πεξίπνπ. 
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Γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 1kWp κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 10m
2
 

επηθάλεηαο θάιπςεο κε Φ/Β ζηνηρεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ 7-9m
2
 ηα ζηνηρεία κνλνθξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ, 9-11m
2
 ηα ζηνηρεία πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ θαη 16-20m

2
 ηα ζηνηρεία άκνξθνπ ππξηηίνπ. 

Φπζηθά ηα πνζνζηά απηά δηαθνξνπνηνχληαη θαζψο ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ 

εμειίζζεηαη.  

 

Σρήκα 3.7 : Σνπνζέηεζε Φ/Β ζηνηρείσλ ζε πξφζνςε θηηξίνπ 

(πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ-Μάτνο 2008) 

 

 3.3.2 ΒαζηθΪ ζηνηρεέα επηινγάο Φ/Β πιαηζέσλ θαη πξφηππα 

 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηινγή ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο είλαη ηα 

αθφινπζα : 

◙ ν ηχπνο ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ.  

◙ ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ (ζε ζεηξά ή παξάιιεια). Σα ζηνηρεία ζε ζεηξά επεξεάδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηε ζθίαζε, νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ, ελψ ηα ζηνηρεία 

ζπλδεδεκέλα παξάιιεια νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο έληαζεο ξεχκαηνο. 

◙ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (°C), ζρεηηθή πγξαζία (%), αλεκνπίεζε (km/h)). 

◙ ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα κηα ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα πιαηζίνπ (κέγηζηε ηζρχο (W)), ηάζε γηα 

κέγηζηε ηζρχ (V), έληαζε γηα ηε κέγηζηε ηζρχ (Α), έληαζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (Α)). 

◙ άιια ζηνηρεία (βάξνο ηνπ πιαηζίνπ, δηαζηάζεηο, επθακςία ή αθακςία ηνπ, δπλαηφηεηα 

ρξσκαηηζκνχ, δηαθάλεηαο θ.ι.π.) 
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ια ηα Φ/Β πιαίζηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο πνηφηεηαο, 

ειεγκέλεο ζε πηζηνπνηεκέλα ηλζηηηνχηα. Σα θξπζηαιιηθά Φ/Β πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

EN 61215 ή IEC 61215, ελψ ηα Φ/Β ιεπηψλ πκέλσλ ηελ πξνδηαγξαθή IEC 61646 ή EN 61646. 

 

3.3.3 ηνηρεέα ζρεδηαζκνχ 

 

Γηα λα δερηνχλ ηα θηίξηα ζηηο φςεηο ηνπο Φ/Β ζηνηρεία ζα πξέπεη αξρηθά λα ζπληαρζεί κηα 

κειέηε, ε νπνία λα ιακβάλεη ππφςε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε γεσγξαθηθή ζέζε αιιά θαη ζηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπνζεζίαο ηεο θαηαζθεπήο. 

Καζψο ν θαιχηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηελ απφδνζε ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ είλαη ν λφηηνο κε 

απνθιίζεηο έσο θαη 20%, κηα θάηνςε αλαπηπγκέλε θαηά ηνλ άμνλα αλαηνιήο – δχζεο είλαη ηδαληθή 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεηαζκάησλ ζηε λφηηα φςε, ε νπνία ζα έρεη κεγάιν ζρεηηθά κήθνο. 

 

Σρήκα 3.8 : Σξφπνη ελζσκάησζεο Φ/Β ζηνηρείσλ ζε φςεηο θηηξίσλ 

(πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ-Μάτνο 2008) 

 

Θα πξέπεη πάληα λα πξνβιέπεηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη επαξθψο κε θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ Φ/Β 

ζηνηρείσλ, ην πξφβιεκα ηεο ζθίαζεο ηνπο, είηε απφ θπζηθά ή ηερλεηά εκπφδηα (δέλδξα, θακηλάδεο, 



Αμηνπνίεζε Ζιηαθήο Δλέξγεηαο ζε Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 55 

ζηχινπο ηεο Γ.Δ.Ζ., θεξαίεο θ.ι.π.), είηε απφ γεηηνληθά θηίξηα, είηε απφ αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηεο 

ίδηαο ηεο θαηαζθεπήο (πξνεμνρέο, ζηέγαζηξα θ.ι.π.), γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηελ απφδνζή ηνπο, θπξίσο 

ησλ θξπζηαιιηθψλ. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη Φ/Β θπςέιεο ζπλδένληαη ζε ζεηξά, ε ζθίαζή 

ηνπο επεξεάδεη ηελ απφδνζε φιεο ηεο ζεηξάο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν πξφβιεκα δελ είλαη ηφζν νμχ ζε Φ/Β ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη παξάιιεια ή ζε απηά ηνπ άκνξθνπ 

ππξηηίνπ. 

ηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ είλαη θαη ε δπλαηφηεηα θιίζεο ησλ 

Φ/Β πεηαζκάησλ, θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ απφδνζή ηνπο. Γεληθά, ε ηνπνζέηεζή 

ηνπο ζε θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο φςεσο ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζηελ απφδνζε. Ηδαληθφηεξε είλαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο, αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, ζε θεθιηκέλεο φςεηο ή ζε αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζθίαζε. 

Οη δηαζηάζεηο θαη ην ρξψκα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αηζζεηηθή ηεο φςεο θαη ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ. Πξηλ απφ ηελ επηινγή ελφο Φ/Β ζηνηρείνπ, πνπ πξφθεηηαη λα 

ηνπνζεηεζεί ζηελ φςε, ζα πξέπεη ν κειεηεηήο λα εθηηκήζεη ηελ αηζζεηηθή ηνπο απφ ήδε εθαξκνζκέλα 

παξαδείγκαηα. Ζ ηερλνινγία ρξσκαηηζκνχ ησλ Φ/Β δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη θαηλνχξγηα πξντφληα 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, φπσο κπιε, ρξπζφ, κσβ, καχξν θαη απνρξψζεηο ηνπ γθξη. Δηδηθά ην κπιε 

ρξψκα θαη ην ρξψκα ηνπ αλζξαθίηε ζπλδπάδνληαη αξκνληθά κε ηα πεξηζζφηεξα ζπλζεηηθά ή θπζηθά 

πξντφληα επέλδπζεο θηηξίσλ, φπσο ν ράιπβαο, ην ζθπξφδεκα, ην γπαιί αιιά θαη ην μχιν ή ην ηνχβιν. 

 

Σρήκα 3.9 : Φ/Β πιαίζηα ζε δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνχο θαη κε κεηαβαιιφκελε επηθάλεηa. 

(πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ - Μάτνο 2008) 

 

3.3.4 ΔλζσκΪησζε ζηηο φςεηο, ηξφπνο ζηάξημεο, πιηθΪ 

 

Οη φςεηο κε Φ/Β ζηνηρεία είλαη γεληθά αθξηβέο, δελ θνζηίδνπλ φκσο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 

φςεηο επελδπκέλεο κε γξαλίηε ή πιάθεο καξκάξνπ, ελψ ζπγρξφλσο εκθαλίδνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγνπλ. 

Ζ ηνπνζέηεζε Φ/Β πεηαζκάησλ ζε ζπζηήκαηα ζηήξημεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά π.ρ. ζε 

πεηάζκαηα αινπκηλίνπ ή ράιπβα κε ειαθξά δηαθνξνπνίεζή ηνπο, κεηψλεη ην ηειηθφ θφζηνο ηεο φςεο.  
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Σρήκα 3.10 : Σξφπνη ηνπνζέηεζεο Φ/Β 

πεηαζκάησλ ζε φςεηο. 

(πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ - 

Μάτνο 2008) 

 

ε θάζε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηνο ν 

αεξηζκφο ηεο πίζσ επηθάλεηαο ησλ Φ/Β 

ζηνηρείσλ. Πιήζνο ζπλδπαζκψλ 

αδηαθαλψλ κε δηαθαλή Φ/Β ζηνηρεία, 

αιιά θαη παινπίλαθεο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, θαζνξίδνληαο έηζη 

κηα θαηλνχξγηα αηζζεηηθή ζηηο φςεηο 

θαη επηηπγράλνληαο ζπγρξφλσο άξηζηε 

ζεξκνκνλσηηθή, ερνκνλσηηθή 

ηθαλφηεηα θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θπζηθνχ θσηηζκνχ. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί κηα βέιηηζηε 

ζρέζε ησλ αδηαθαλψλ κε ηα δηαθαλή 

ζηνηρεία ηεο φςεο, έηζη ψζηε λα κε 

δεκηνπξγείηαη ππεξζέξκαλζε ηνπ 

θηηξίνπ θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο λα 

είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Ζ 

θαισδίσζε θαη ν ππφινηπνο Ζ/Μ 

εμνπιηζκφο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

κέζα ζηηο θνηιφηεηεο ησλ 

θαηαθφξπθσλ θαη νξηδνληίσλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ πεηαζκάησλ, 

πξνβιέπνληαο φκσο ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε νξηζκέλα ζεκεία γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εγθαηάζηαζεο ησλ Φ/Β 

ζηνηρείσλ. 

 

ήκεξα επίζεο δηαηίζεληαη δηπινί παινπίλαθεο κε εμσηεξηθφ παινπίλαθα κε Φ/Β ζηνηρεία θαη 

ην απαξαίηεην πιάηνο δηάθελνπ γηα ηνλ αεξηζκφ κε ζπλνιηθφ πάρνο έσο θαη 30mm. Οη παινπίλαθεο 

απηνί ηνπνζεηνχληαη φπσο νη ζπκβαηηθνί παινπίλαθεο, πξνζέρνληαο πάληα λα κελ θαιχπηεηαη ε 

επηθάλεηα ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα παξέρνληαη θαη κε δηαθάλεηα, 

επηηξέπνληαο έηζη ην θπζηθφ θσηηζκφ ησλ ρψξσλ. Δθηφο απφ ηα ζπλήζε πιαίζηα κε Φ/Β ζηνηρεία ζε 

δηάθνξεο δηαζηάζεηο, ζηελ αγνξά δηαηίζεληαη επίζεο Φ/Β πεηάζκαηα ζε κεγάιεο επηθάλεηεο, έσο θαη 
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3m² ζε δηάθνξα ζρήκαηα (νξζνγσληθφ, θπθιηθφ ή ηξηγσληθφ) θαη δηαζηάζεηο (επηινγή ηνπ κειεηεηή), 

ρσξίο πεξηκεηξηθφ πιαίζην. Σν γεγνλφο απηφ δε δεζκεχεη ηνλ αξρηηέθηνλα θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπλδπαζκνχ ησλ ζηνηρείσλ κε άιια πεηάζκαηα, απμάλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο 

απνηξνπήο ηεο ζθίαζεο απφ ην πεξηκεηξηθφ πιαίζην. Σν ειάρηζην πάρνο απηψλ ησλ πεηαζκάησλ είλαη 

8mm, ελψ ε θσηνδηαπεξαηφηεηά ηνπο θπκαίλεηαη απφ 4-30%. 

 

Σρήκα 3.11 : Σνπνζέηεζε Φ/Β πεηαζκάησλ ζε πιαίζηα ηχπνπ 

θαζέηαο. Σν πιάηνο ηνπ δηάθελνπ ζηελ πίζσ επηθάλεηα ζα πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100mm (ή κεγαιχηεξν, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πεηαζκάησλ κε θξπζηαιιηθφ ππξίηην) 

(πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ-Μάτνο 2008) 

 

 

 

 

Φ/Β πεηάζκαηα ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζην εμσηεξηθφ 

πέηαζκα αεξηδφκελσλ δηπινθέιπθσλ φςεσλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ην αεξηδφκελν δηάθελν ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο 

ηνπιάρηζηνλ 100mm (ή πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηνηρεία θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ). 

Οη θαισδηψζεηο θαη ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ 

πδαηνζηεγαλφηεηα, εθφζνλ εθηίζεληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

θαη αλζεθηηθφηεηα ζηελ αλάπηπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

Απαξαίηεην είλαη επίζεο θαη ε γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Φ/B ΠΟΤ ΣΟΠΟΘΔΣΟΤΝΣΑΗ ΣΗ ΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΘΫζε Φ/Β χζηεκα φςεο ΥαξαθηεξηζηηθΪ ζηνηρεέα 

Καηαθφξπθνο ηνίρνο Μνλφ πέηαζκα Οηθνλνκηθή, ζρεηηθά ηππνπνηεκέλε ιχζε, κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ δηαθαλή κε αδηαθαλή Φ/Β ζηνηρεία. 

Καηαθφξπθνο ηνίρνο Δμσηεξηθφ πέηαζκα 

δηθέιπθεο φςεο 

Σν δηάθελν ηεο δηθέιπθεο φςεο επηηξέπεη ηνλ αεξηζκφ 

ησλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε θαισδηψζεσλ θαη άιινπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Καηαθφξπθνο ηνίρνο κε 

θσηνβνιηατθά ππφ 

θιίζε 

Μνλφ πέηαζκα ή 

εμσηεξηθφ πέηαζκα 

δηθέιπθεο φςεο 

Ζ απφδνζε ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ απμάλεηαη. Παξέρεηαη 

δπλαηφηεηα ζθίαζεο ησλ παινπηλάθσλ. Τπάξρεη θίλδπλνο 

ζθίαζεο Φ/Β ζηνηρείσλ απφ άιια Φ/Β ζηνηρεία ηεο φςεο. 

Κεθιηκέλε φςε Ταινπέηαζκα Ζ απφδνζε ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ απμάλεηαη. Καηαζθεπέο κε 

ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ηαπηφηεηα. Μηθξφηεξε σθέιηκε 

επηθάλεηα ζηελ θάηνςε. 

Μφληκα ζθίαζηξα Ταινπέηαζκα Παξνπζηάδεη αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ. Ζ απφδνζή ηνπο 

δελ είλαη ε κέγηζηε δπλαηή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο. 

Κηλεηά ζθίαζηξα Ταινπέηαζκα Παξνπζηάδεη αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ. Έρνπλ απμεκέλε 

απφδνζε ζε ζρέζε κε ηα ζηαζεξά ζπζηήκαηα. Ζ ελέξγεηα 

γηα ηελ θίλεζή ηνπο ζπρλά πξνέξρεηαη απφ ηα Φ/Β 

ζηνηρεία. Έρνπλ πην πνιχπινθε ιεηηνπξγία θαη 

ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε. 

 

Πίλαθαο 3.4 : Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία Φ/B πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο φςεηο ησλ θαηαζθεπψλ 

(πεγή :ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ-Μάτνο 2008) 

 

3.3.5 Φ/Β ζηνηρεέα ζε εμσηεξηθΪ ζπζηάκαηα ζθέαζεο 

 

Σα Φ/Β ζηνηρεία ζε ζθίαζηξα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ππφ θιίζε, επνκέλσο λα έρνπλ 

θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε απηά πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο φςεηο ππφ γσλία 90°, έρνπλ φκσο ηνλ 

θίλδπλν ζθίαζεο απφ άιια ππεξθείκελα Φ/Β ζθίαζηξα. Γηαηίζεληαη ηφζν επίπεδα ζθίαζηξα κε Φ/Β 

ζηνηρεία, φζν θαη ζθίαζηξα αηξαθηνεηδνχο δηαηνκήο, ζπλήζσο απφ αινπκίλην. Σα ζθίαζηξα απηά 

κπνξεί λα είλαη κφληκα, νπφηε δελ έρνπλ κέγηζηε απφδνζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή θηλεηά. 

Ζ θιίζε ησλ θηλεηψλ ζθηάζηξσλ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη είηε ρεηξνθίλεηα, είηε απηφκαηα κε 

ηε ρξήζε θαηάιιεισλ αηζζεηήξσλ ή πξνγξακκαηηζκφ, επηηξέπνληαο ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο, ελψ ε ελέξγεηα γηα ηελ θίλεζή ηνπο ζπλήζσο παξέρεηαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα. 

 

3.4 Παξαδεέγκαηα πινπνηεκΫλσλ βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο εθηθηά ηερληθέο ιχζεηο ελζσκάησζεο Φ/Β ζε θηίξηα ή ζην 

αζηηθφ πεξηβάιινλ. ηε ζχληνκε πεξηγξαθή πνπ ζπλνδεχεη θάζε έξγν, πεξηιακβάλνληαη βαζηθά 

δεδνκέλα γηα ηε Φ/Β εγθαηάζηαζε : Φ/Β ηζρχο, ηχπνο πιαηζίσλ, ηερλνινγία, πεξηνρή, εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θ.α. (πεγή : Φ/Β Δλζσκαησκέλα ζε θηίξηα – Σκήκα Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείνπ 

Κξήηεο).   
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3.4.1 ΔλζσκΪησζε Φ/Β ζε θεθιηκΫλε ζηΫγε κε θεξακέδηα 

Έξγν : Molina de Segura 

Πεξηνρή : Murcia - Ηζπαλία 

Γεσγξαθηθό πιάηνο/κήθνο : 38° 4‟53.79‟‟Ν 1°7‟58.67‟‟W 

Έηνο : 2004 

Σπλνιηθή Φ/Β Ιζρύο : 5.985 kWp 

Τύπνο Φ/Β εθαξκνγήο : Δλζσκάησζε Φ/Β ζε θεξακνζθεπή 

Πεγή : SOLSURESTE 

 

ην έξγν απηφ, ηα Φ/Β ζπζηήκαηα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ θεξακνζθεπή ηνπ θηηξίνπ. Παξνπζηάδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά αληίζηνηρα κε ηα ζπκβαηηθά θεξακίδηα θαη είλαη δπλαηφλ λα θαιχςνπλ φιε ηε ζθεπή. 

Καηαζθεπάδνληαη απφ ζπλζεηηθά πιηθά θαη ην ηειηθφ νπηηθφ απνηέιεζκα δελ δηαθέξεη απφ απηφ κηαο 

ηππηθήο ζηέγεο κε θεξακίδηα. Απφ ηερληθή άπνςε ηα Φ/Β απηά είλαη πνιχ ειαθξά θαη εχρξεζηα, ελψ 

εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. Δίλαη 100% αλαθπθιψζηκα θαη δελ 

πεξηέρνπλ CFC. Αληέρνπλ ζε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (έσο θαη 800°C). Ζ εηήζηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ εθηηκάηαη σο 8.000kWh. 

 

3.4.2 ΔλζσκΪησζε Φ/Β ζε επέπεδε ζηΫγε (εκηπεξαηά ζηΫγε) 

Έξγν : Γεκαξρείν Dongen 

Πεξηνρή : Dongen - Γεξκαλία  

Γεσγξαθηθό πιάηνο/κήθνο : 51°37‟56‟.27‟‟Ν 4°57‟32.23‟‟Δ 

Έηνο : 2002 

Σπλνιηθή Φ/Β Ιζρύο : 53 kWp 

Τύπνο Φ/Β εθαξκνγήο : Δλζσκάησζε εκηπεξαηψλ Φ/Β πιαηζίσλ ζε ζηέγε 

Πεγή : SSG 

 

Ζ ζηέγε ηνπ Γεκαξρείνπ έρεη επηθάλεηα 545m² θαη θιίζε, ε νπνία μεθηλά απφ 5° θαη θηάλεη έσο 10°. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Φ/Β εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη 288 εηδηθά πξνζαξκνζκέλα εκηπεξαηά Φ/Β πιαίζηα, 

θαηά 85% θαιπκκέλα απφ θπςέιεο, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ Scheuten Solar Technology. 

Σα πιαίζηα δηέζεηαλ δηάθελν κφλσζεο θαη ηδάκη αζθαιείαο. Κάζε πιαίζην έρεη επηθάλεηα 1,8m², ηζρχ 

184Wp θαη βάξνο 100kg. Ζ κεηαηξνπή απφ ζπλερή ζε ελαιιαζζφκελε ηάζε γίλεηαη κέζσ 16 

αληηζηξνθέσλ SMA SWR 2500, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη θαη ειέγρεηαη κέζσ 

ππνινγηζηή. ηελ θχξηα είζνδν ν επηζθέπηεο, παξαηεξψληαο ηελ εγθαηεζηεκέλε θεληξηθή νζφλε 

κπνξεί λα ιάβεη γλψζε γηα ηελ απφδνζε ηεο Φ/Β εγθαηάζηαζεο. 

 

3.4.3 ΔλζσκΪησζε Φ/Β ζε πξφζνςε 

Έξγν : Αλάπιαζε εξγαηηθήο πνιπθαηνηθίαο 
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Πεξηνρή : Σαχξνο – Αζήλα   

Γεσγξαθηθό πιάηνο/κήθνο : 37°58‟32‟15‟‟Ν 23°43‟7‟66‟‟Δ 

Έηνο : 2002 

Σπλνιηθή Φ/Β Ιζρύο : 11,9 kWp 

Τύπνο Φ/Β εθαξκνγήο : Δλζσκάησζε Φ/Β ζε πξφζνςε θηηξίνπ 

Πεγή : SENERS 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν απνηειεί κηα θαηλνηφκα πξνζέγγηζε ζηελ ελζσκάησζε Φ/Β ζηελ πξφζνςε 

θηηξίσλ. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζπλδεζεί κεηαμχ ηνπο Φ/Β γελλήηξηεο κε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο, 

δηαθνξεηηθή ηάζε θαη ηζρχ, δίλνληαο έηζη κεγάιε ειεπζεξία ζην ζρεδηαζκφ. Σν ελζσκαησκέλν 

δηαζπλδεδεκέλν Φ/Β ζχζηεκα ηεο πνιπθαηνηθίαο ζηνλ Σαχξν απνηειείηαη απφ 82 Φ/Β γελλήηξηεο 

ηζρχνο 100W (24V αλά γελλήηξηα) θαη απφ 74 Φ/Β γελλήηξηεο ηζρχνο 50W ησλ 12V. Οη Φ/Β 

γελλήηξηεο είλαη ηεο εηαηξείαο Naps Systems Oy θαη ε δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν έγηλε κε 

δηαζπλδεδεκέλνπο αληηζηξνθείο ηεο εηαηξείαο SMA.  Σα Φ.Β.Δ.Κ. βξίζθνληαη ζηε λφηηα φςε ηνπ 

θηηξίνπ θαη απνηεινχληαη απφ δχν ππξακνεηδή ζηνηρεία, ψζηε λα ζρεκαηίδνληαη απφ δχν μερσξηζηέο 

αλάζηξνθεο ππξακίδεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην θηίξην κε ζεηξά πξφζζεησλ κεηαιιηθψλ εμσζηψλ. 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (θσηηζκφο 

θ.ι.π.) θαη ηνπ θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

πξφγξακκα Thermie. 

 

3.4.4 ΔλζσκΪησζε Φ/Β ζε θακπχιε νξνθά 

Έξγν : Lehrter – Νένο Κεληξηθφο ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο 

Πεξηνρή : Βεξνιίλν - Γεξκαλία  

Γεσγξαθηθό πιάηνο/κήθνο : 52°34‟1.81‟‟Ν 13°27‟24.76‟‟Δ 

Έηνο : 2002 

Σπλνιηθή Φ/Β Ιζρύο : 189 kWp 

Τύπνο Φ/Β εθαξκνγήο : Δλζσκάησζε Φ/Β ζε θακπχιε νξνθή   

Πεγή : SSG 

 

Σα ρσξίο πιαίζηα Φ/Β αληηθαζηζηνχλ ηελ παινθαηαζθεπή ζηε δηαπεξαηή νξνθή ηεο θεληξηθήο 

αίζνπζαο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ Lehrter θαη ηνπνζεηνχληαη ζε γξακκηθή δηάηαμε πάλσ ζε 

πιέγκα απφ αηζάιη. Λφγσ ηεο θακππιφηεηαο ηεο αίζνπζαο, ε γεσκεηξία θάζε Φ/Β είλαη δηαθνξεηηθή, 

κε επηθάλεηεο πνπ πνηθίινπλ απφ 1,5÷2,5cm
2
. Οη δηαθνξεηηθέο θιίζεηο ησλ ζρεδφλ ηέιεηα 

επζπγξακκηζκέλσλ πιαηζίσλ νδεγνχλ ζε ζχζηεκα αληηζηξνθέσλ, ην νπνίν φρη κφλν κεγηζηνπνηεί ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο, αιιά παξάιιεια βειηηζηνπνηεί ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο (monitoring). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ιχζε ζπκβάιιεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ ηεο 

ηππνπνίεζεο, ηεο βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο θαη ηεο κείσζεο ησλ θαισδηψζεσλ ελαιιαζζφκελνπ 
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ξεχκαηνο. Σν παξάδεηγκα ηνπ Lehrter απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ππνδείγκαηα γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή ελζσκάησζε ησλ Φ/Β (ηα νπνία έρνπλ ζρεδφλ βέιηηζην πξνζαλαηνιηζκφ) θαη αλνίγεη 

λένπο νξίδνληεο ζηε Φ/Β ηερλνινγία. 

Ο αξηζκφο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ είλαη 780, ζε επηθάλεηα 1700 m
2
. Ζ ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 189 

kWp. 

 

3.4.5 ΚηηξηαθΫο δνκΫο κε Φ/Β ζηνηρεέα : πΫξγθνια 

Έξγν : Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Πεξηνρή : As Pontes, A Corupa - Ηζπαλία   

Γεσγξαθηθό πιάηνο/κήθνο : 43°27‟3‟‟Ν 7°50‟27‟‟W 

Έηνο : 2003 

Σπλνιηθή Φ/Β Ιζρύο : 14,3 kWp 

Τύπνο Φ/Β εθαξκνγήο : Δλζσκάησζε Φ/Β κε άιια ζηνηρεία. Φσηαγσγφο ζε Φ/Β ζηέγε.   

Πεγή : ISOFOTON 

 

Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ As Pontes αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα θαη ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηνξγαλψλεη 

ηαθηηθά ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο. Σν Κέληξν απνηειείηαη απφ ζεηξά κηθξψλ θηηζκάησλ γχξσ 

απφ κηα θπθιηθή απιή, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ πέξγθνια. Ζ πέξγθνια είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 

μχιν (πνιιαπιψλ ειαζκάησλ, κε πνιχ ρακειή πεξηβαιινληηθή επίδξαζε) θαη απνηειείηαη απφ 10 ίζα 

ηκήκαηα ζε ζρήκα ππξακίδαο. Σν βφξεην ηκήκα ηεο πέξγθνιαο (5 ηκήκαηα) θαιχπηεηαη κεξηθψο απφ 

ηδάκη, ελψ ην λφηην (ηα ππφινηπα 5 ηκήκαηα) θαιχπηεηαη κεξηθψο απφ Φ/Β πιαίζηα. Λφγσ ηνπ φηη ε 

γπάιηλε επηθάλεηα είλαη αξθεηά κεγάιε θαη επηηξέπεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ ζην αίζξην, νη 

απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θπςειψλ ζηα Φ/Β πιαίζηα παξακέλνπλ ίδηεο κε απηέο κηαο ζπκβαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο.  

Πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηε Φ/Β εγθαηάζηαζε :  Σχπνο Φ/Β θπςειψλ : κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην, εηήζηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο : 11.740 kWp. 

Αξρηηέθηνλεο : Xuan Bello (Γεκνηηθφ πκβνχιην As Pontes), Jeronimo Vega (Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο 

ISOFOTON). 

 

3.4.6 ΔλζσκΪησζε Φ/Β ζε πΫξγθνια 

Έξγν : Σερλνινγηθφ πάξθν Αλδαινπζίαο 

Πεξηνρή : Μάιαγα - Ηζπαλία   

Γεσγξαθηθό πιάηνο/κήθνο : 36°43‟0‟‟Ν 4°25‟0‟‟W 

Έηνο : 2004 

Σπλνιηθή Φ/Β Ιζρύο : 56 kWp 

Τύπνο Φ/Β εθαξκνγήο : Δλζσκάησζε Φ/Β ζε θαηαζθεπέο εθηφο θηηξίσλ. 
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Πεγή : PURE Project 

 

Ζ Φ/Β πέξγθνια πινπνηήζεθε ζην Σερλνινγηθφ πάξθν Αλδαινπζίαο, ζηε Μάιαγα ηεο Ηζπαλίαο. 

ηφρνη ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ζθίαζε κηαο πεξηπαηεηηθήο δηαδξνκήο, ε απφδεημε ηεο βησζηκφηεηαο έξγσλ 

φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  Φ/Β πιαίζηα κε δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη γσλίεο θιίζεο, θαζψο θαη ε 

αλάιπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο  ζπκπεξηθνξάο ησλ Φ/Β αινπκηλνθαηαζθεπψλ (απφ δνκηθή θαη ηερληθή 

άπνςε). Σα Φ/Β ζρεδηάζηεθαλ ζχκθσλα κε έλα αζπλήζηζην ζρήκα δηγθ-δαγθ, ελψ ν ρψξνο ηνπ 

αληηζηξνθέα ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα αθνινπζεί ηελ αηζζεηηθή ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ. Σν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο Φ/Β εγθαηάζηαζεο βαζίδεηαη ζε κηα πξσηνπνξηαθή ηδέα, ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

αζχξκαηε επηθνηλσλία θαη ζε ζχζηεκα OPC (Ole for Process Control), ζχζηεκα ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο. 

 

3.4.7 ΚαηαζθεπαζηηθΪ ζηνηρεέα κε Φ/Β : ζθέαζηξα 

Έξγν : Κηίξην Φνηηεηηθήο Δζηίαο 

Πεξηνρή : Malmo - νπεδία   

Γεσγξαθηθό πιάηνο/κήθνο : 55°36‟31.55‟‟Ν124°59‟36. 75‟‟E 

Έηνο : 2006 

Σπλνιηθή Φ/Β Ιζρύο : 25,6 kWp 

Τύπνο Φ/Β εθαξκνγήο : Δλζσκάησζε Φ/Β ζε ζηαζεξά ζθίαζηξα ζηελ πξφζνςε θηηξίνπ 

Πεγή : PURE Project 

 

Σo θηίξην Malmo Stadsfastigheter αλήθεη ζην Γήκν Malmo, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη φια ηα δεκφζηα 

θηίξηα ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. Ζ δεκνηηθή αξρή επέδεημε ηδηαίηεξη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο  κε ρξήζε Φ/Β ζπζηεκάησλ θαη αλέιαβε ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ην ζθνπφ απηφ. Απηφ ην έξγν ήηαλ κηα απφ ηηο πξψηεο πξσηνβνπιίεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο ελζσκάησζεο Φ/Β ζε δεκφζηα θηίξηα, απφ ηε νπεδηθή 

θπβέξλεζε. Σα Φ/Β πιαίζηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ θαη σο ζθίαζηξα πάλσ απφ 

ηα παξάζπξα εμππεξεηψληαο δηπιφ ζηφρν : ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηε ζθίαζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ. 

 

3.4.8 ΚαηαζθεπαζηηθΪ ζηνηρεέα κε Φ/Β : κεκβξΪλεο 

Έξγν : Wirtschaftshof Linz 

Πεξηνρή : Ληληο – Απζηξία   

Γεσγξαθηθό πιάηνο/κήθνο : 48°18‟27‟‟Ν14°17‟36‟‟E 

Έηνο : 1999 

Σπλνιηθή Φ/Β Ιζρύο : 20 kWp 

Τύπνο Φ/Β εθαξκνγήο : Φ/Β ζε πξφζνςε θηηξίνπ – ελζσκάησζε ζε θηλνχκελα ζθίαζηξα 
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Πεγή : COLT SOLAR TECHNOLOGY AG 

 

Σν Φ/Β ζχζηεκα πνπ εθαξκφζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην, είλαη κηα ηδηαίηεξα θαηλνηφκα εθαξκνγή 

θαζψο ρξεζηκνπνηεί θηλνχκελν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο (solar tracking) κε κεκβξάλε, γηα ηε 

ζθίαζε ηεο πξφζνςεο. Ο κεραληζκφο πνπ θηλεί θαη θαηεπζχλεη ην ζχζηεκα είλαη απφιπηα 

θαζνδεγνχκελνο πξνο ηνλ ήιην, κέζσ ζεξκνυδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ ZSW 

ζηε ηνπηγάξδε ηεο Γεξκαλίαο. ηαλ ε κηα πιεπξά ιακβάλεη πεξηζζφηεξε ειηαθή αθηηλνβνιία, ην 

ζεξκηθφ πγξφ ησλ αγσγψλ απηψλ ζεξκαίλεηαη θαη παξάγεη θίλεζε ζηνλ πδξαπιηθφ θχιηλδξν, ν νπνίνο 

κεηαθηλεί ηηο κεκβξάλεο, έηζη ψζηε θαη νη δχν θπιηλδξηθνί ζπιιέθηεο λα ιακβάλνπλ ην ίδην πνζφ 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Έηζη, νη κεκβξάλεο είλαη πάληα ζηξακκέλεο πξνο ηνλ ήιην κε ηνλ βέιηηζην 

ηξφπν. Σα Φ/Β πιαίζηα, ηζρχνο 20 kWp έρνπλ ελζσκαησζεί ζε επηθάλεηα 250m2 απφ θηλεηέο γξίιιηεο 

κε 13 δηαθνξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. Σν έξγν ππνζηεξίρζεθε απφ ην πξφγξακκα Thermie. 
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3.5 Δπηθεέκελεο εθαξκνγΫο  

 

■ Σν Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο Επξίρεο, κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 150 ρξφλσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, εκπλεχζηεθε ηε δεκηνπξγία ελφο θαηαθπγίνπ λέαο ινγηθήο, ζε πςφκεηξν 2.883 

κέηξσλ, ζηελ πεξηνρή Monte Rosa ηνπ Καληνληνχ ηνπ Valais. Σν πεληαψξνθν θηίξην κε ην 

αζπλήζηζην πνιχγσλν ζρήκα ζα θαιπθζεί πεξηκεηξηθά απφ θχιια αινπκηλίνπ πνπ αληαλαθινχλ ζαλ 

θαζξέθηεο ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ. πλδπάδνληαο έλα Φ/Β ζχζηεκα 85 κ² κε ζεξκηθνχο ειηαθνχο 

ζπιιέθηεο 35 κ² ην θαηαθχγην ζα εμαζθαιίδεη 90% απηνλνκία αιιά θαη βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο 

ελέξγεηαο, ζπλππνινγίδνληαο παξάγνληεο φπσο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ή ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ. Σν 

θφζηνο ηνπ ζα ππεξβεί ηα 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ (έλα φρη θαη ηφζν παξάινγν λνχκεξν, αλ ππνινγίζεη 

θαλείο φηη φιε ε θαηαζθεπή ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα ειηθνπηέξσλ) θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 

θζηλφπσξν ηνπ 2009 (πεγή : πεξηνδηθφ maison madame Figaro – ηεχρνο 41 – Υεηκψλαο 2009). 

 

Δηθόλα 3.1 : Καηαθχγην λέαο ινγηθήο, ζε πςφκεηξν 2.883 κέηξσλ, ζηελ πεξηνρή Monte Rosa ηνπ 

Καληνληνχ ηνπ Valais, κε έλα Φ/Β ζχζηεκα 85 κ² θαη  ζεξκηθνχο ειηαθνχο ζπιιέθηεο 35 κ² 

 

■ Φ/Β ζηαζκφο ζηε ζηέγε ηεο Βνπιήο : ζην πιαίζην ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα δεκφζηα θηίξηα, 

ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ πξνγξακκαηίδεη ηελ εγθαηάζηαζεο Φ/Β ζπζηήκαηνο ζηε ζηέγε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνθήξπμε αλνηρηφ δηεζλή δηαγσληζκφ. Σν έξγν, ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε 654.500€, έρεη σο αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε 

πιήξε, θαλνληθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία Φ/Β ζηαζκνχ. 

Ζ ζπλνιηθή δηαζέζηκε επηθάλεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ ηεο 

Βνπιήο είλαη πεξίπνπ 1.835m
2
 θαη ε ζπλνιηθή ηζρχο εγθαηάζηαζεο ππνινγίδεηαη λα μεπεξλά ηα 78 

kWp. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη εληφο 4 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηφρνο 
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είλαη, πξηλ ην ηέινο ηνπ 2009, κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ λα θαιχπηεηαη απφ 

Α.Π.Δ.(πεγή : πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ-ηεχρνο 5-Ηνχληνο 2009). 

■ “Πξάζηλν Νεζί” ν Ατ-ηξάηεο : θνπφο ηνπ έξγνπ “Πξάζηλν Νεζί” πνπ πξνσζεί ην ΤΠ.ΑΝ. είλαη ε 

θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ελφο λεζηνχ ζε πνζνζηφ 100% απφ Α.Π.Δ.. ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επηζπκεηήο ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο, νη Α.Π.Δ. πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη : ειηαθή 

αθηηλνβνιία (αμηνπνίεζή ηεο κέζσ Φ/Β ζηνηρείσλ), αηνιηθή ελέξγεηα, βηνελέξγεηα κέζσ αμηνπνίεζεο 

ηεο βηνκάδαο. 

Ζ επηινγή ηνπ Ατ-ηξάηε γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ έξγνπ έγηλε ηφζν ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή πθηζηάκελσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, φζν θαη εμαηηίαο ησλ ειεγρφκελσλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ πνπ δηαζέηεη (εηήζηα δήηεζε 1.500MWh, κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε 4 MWh). 

Σν έξγν “Πξάζηλν Νεζί” είλαη θαηλνηφκν φρη κφλν γηα ηα ειιεληθά αιιά θαη γηα ηα δηεζλή δεδνκέλα, 

θαζψο ζε παγθφζκηα θιίκαθα κφλν ηξεηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο λεζηψλ ππάξρνπλ : ην King Island 

ζηελ Απζηξαιία, ην Samsoe ζηε Γαλία θαη ην Utsira ζηε Ννξβεγία. Σν έξγν, πνπ ζα νινθιεξσζεί 

ζηα ηέιε ηνπ 2009, ζα απνηειέζεη πεδίν δνθηκψλ θαη αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ Α.Π.Δ. ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο, ζπκβάιινληαο ζε βάζνο ρξφλνπ ζηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία θαη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε 

(πεγή : πεξηνδηθφ ΚΣΗΡΗΟ-ηεχρνο 5-Ηνχληνο 2009). 

. 
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4.  ΝΟΜΟΘΔΗΑ  

 

4.1 ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ Α.Π.Δ. ΜΔΥΡΗ ΣΟ Ν. 3468/2006 

 

4.1.1 Ζ ηζηνξηθά εμΫιημε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ γηα ηηο Α.Π.Δ. 

 

Σν εζληθφ δίθαην γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ 

ηνπ λ. 3468/2006 πεξηιακβάλεηαη θπξίσο ζηνπο λ. 2244/1994, 2773/1999, 2941/2001, 3175/2003 θαη 

έρεη δερζεί ηελ επίδξαζε ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ ﴾πεγή : www.cres.gr﴿. 

Σελ πξψηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. ζηε ρψξα καο απνηέιεζε ε 

ςήθηζε ηνπ λ. 1559/1985 ﴾ΦΔΚ Α΄135∕25.7.85﴿ “Ρχζκηζε ζεκάησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο 

θαη εηδηθψλ ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο”, ν νπνίνο 

θαηαξγήζεθε κεηαγελέζηεξα απφ ην αξζ. 10 ηνπ λ. 2244/1994. Με ην λφκν απηφλ επηδηψρζεθε ε 

πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Α.Π.Δ. θαη επηηξάπεθε ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλεμάξηεηνπο απηνπαξαγσγνχο, πιελ φκσο ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία επηηξάπεθε κφλν γηα ηελ θάιπςε 

ηδίσλ αλαγθψλ ή γηα ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο πξνο ηε Γ.Δ.Ζ. 

Σν έηνο 1987 ηδξχζεθε ην Κ.Α.Π.Δ. κε ην π.δ. 375/1987 “Ίδξπζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε ηελ Δπσλπκία Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο” κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ Α.Π.Δ. ζηελ Διιάδα. 

Με ην λ. 2244/1994 ﴾ΦΔΚ Α΄168∕7.10.94﴿ “Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. 

θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο”, ν νπνίνο είρε σο πξφηππν ﴾πεγή: 

www.ypan.gr/index_c_cms.htm﴿ ηνλ αληίζηνηρν γεξκαληθφ λφκν (Stromeinspeisungsgesetz) 

ξπζκίζηεθαλ ζέκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη επηηξάπεθε ε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηδηψηεο. Σν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

δηαηεξήζεθε θαηαξρήλ ππέξ ηεο Γ.Δ.Ζ.. Δπηηξάπεθε φκσο θαη ε θαηφπηλ άδεηαο, παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηξίηνπο (αλεμάξηεηνπο) παξαγσγνχο, κε ρξήζε Α.Π.Δ., νη νπνίνη είραλ ην 

δηθαίσκα λα ηε δηαζέζνπλ απνθιεηζηηθά ζηε Γ.Δ.Ζ. (αξζ. 1§1 πεξ. α, 2 πεξ. β θαη 10 ηνπ λφκνπ). 

Πεξαηηέξσ, πξνζθέξζεθαλ ειθπζηηθέο ηηκέο αγνξάο ζηνπο αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο, ελψ 

πξνβιέθζεθε ε ζχλαςε πνιπεηψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ θαη ηεο Γ.Δ.Ζ., 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ νηθνλνκηθά βηψζηκεο νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Α.Π.Δ.. Ζ ηηκή 

νξίζηεθε εληαία γηα φιεο ηηο κνξθέο ησλ Α.Π.Δ. Ο λφκνο θαζφξηζε γηα ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα 

ηεο ρψξαο ζηαζεξέο ηηκέο πψιεζεο ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζε επίπεδα ίζα κε ην 90% θαη 70% 

ηνπ γεληθνχ ηηκνινγίνπ ζηε κέζε θαη ζηελ πςειή ηάζε, αληίζηνηρα. ηα λεζηά πνπ δελ αλήθνπλ ζην 

Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα ε ηηκνιφγεζε βαζίδεηαη ζην 90% ηνπ ηηκνινγίνπ γεληθήο ρξήζεο (Υακειή 

Σάζε) ﴾πεγή : ΤΠ.ΑΝ. 3
ε
 Δζληθή Έθζεζε γηα ην επίπεδν δηείζδπζεο ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ην 

έηνο 2010, φ.π., ζ. 7). Οη ξπζκίζεηο απηέο ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ Α.Π.Δ. ηδίσο ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα. 
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Με ην λ. 2773/1999 ﴾ΦΔΚ Α΄286∕22.12.99﴿ “Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – 

Ρχζκηζε ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”, επηρεηξήζεθε ε απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 96/92/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19.12.1996, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με ην λφκν απηφλ ζεζπίζζεθε λέν ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο 

ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηά ην νπνίν πξνεγείηαη ε άδεηα παξαγσγήο, 

ρνξεγνχκελε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ. ﴾ε πξάμε απηή ηεο Ρ.Α.Δ. 

έρεη ραξαθηήξα απιήο γλψκεο νπφηε ζηεξείηαη εθηειεζηφηεηαο, ΓΔθΑζ 1636∕2004, ΔθΓ 6∕2006, 

ζ.94﴿, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφ θαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Αδεηψλ. Καηά ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν (αξζ. 9§3) ε άδεηα παξαγσγήο, ε νπνία είλαη 

αλεμάξηεηε ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο (αξζ. 9§5), ρνξεγείηαη θπξίσο βάζεη 

νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ (.η.Δ. 3872/2002) θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ, πξέπεη δε λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία : α) ην πξφζσπν, ζην νπνίν ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα β) ην 

ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο, γηα ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ε άδεηα, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ, ην 

δπλακηθφ παξαγσγήο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε θαχζηκε χιε. Πεξαηηέξσ (άξζ. 28§1) πξνβιέθζεθε ε 

ζέζπηζε Καλνληζκνχ Αδεηψλ Παξαγσγήο θαη Πξνκήζεηαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ.. Με ηνλ Καλνληζκφ απηφλ ξπζκίζηεθε ην 

πεξηερφκελν ηεο αηηήζεσο, ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

αδεηψλ παξαγσγήο, απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο, δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο, 

απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο θπξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξεγήζεψο ηνπο. ρεηηθή ξχζκηζε ππήξρε ζηα άξζ. 4 θαη 5 

ηεο Οδεγίαο 96/92/ΔΚ, φπνπ πξνβιεπφηαλ φηη νη άδεηεο παξαγσγήο ρνξεγνχληαη κε αληηθεηκεληθά, 

δηαθαλή θαη ακεξφιεπηα θξηηήξηα θαη αλαθέξνληαλ ελδεηθηηθά κεξηθά απφ ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ. Σα 

ζέκαηα απηά ξπζκίζηεθαλ ελ πνιινίο εθ λένπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3426/2005 ﴾ΦΔΚ 

Α΄309∕22.12.2005﴿ “Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο”, κε ηνλ νπνίν κεηαθέξζεθαλ ζην εζσηεξηθφ δίθαην νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2003/54/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26.06.2003 ﴾πεγή : EE L 176 ηεο 15.7.2003, 

ζ. 37﴿ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 96/92/ΔΚ. 

Χο πξνο ηηο Α.Π.Δ. ν  λ. 2773/1999 δηαηήξεζε ην επλντθφ ηηκνινγηαθφ θαζεζηψο ηνπο, 

δίλνληαο παξάιιεια έκθαζε θαη ζην ζέκα ηεο πξνηεξαηφηεηαο πξφζβαζεο ζην Γίθηπν. πγθεθξηκέλα, 

ν Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ., σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο κεηαθνξάο ππνρξεψζεθε λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα 

θαηά ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηνπο ηαζκνχο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Α.Π.Δ., 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπκπαξαγσγήο κε κέγηζηε ηζρχ 50, 10 θαη 35MWe αληίζηνηρα. Δπίζεο 

ζεζπίζηεθε ηέινο επί ησλ πσιήζεσλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ππέξ ησλ νηθείσλ Ο.Σ.Α. 

Δμάιινπ, κε ηνλ “Οδεγφ αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. 

θαη κηθξή .Ζ.Θ.”, πνπ εμέδσζε ε Ρ.Α.Δ. (Ηνχιηνο 2001) εμεηδηθεχηεθαλ ηα θξηηήξηα ηνπ λ. 2773/1999 
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θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ﴾πεγή : Ρ.Α.Δ., Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ, φ.π., ζ.164 επ.﴿ : ην 1
ν
 ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο (Φάζε Α’) εμεηάδεηαη θάζε αίηεζε απηνηειψο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή γλψκε. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ έξγσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζεηηθή 

γλψκε, εθφζνλ ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο, είηε ιφγσ πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ, είηε 

ιφγσ εδαθηθήο επηθάιπςεο ησλ έξγσλ ή θνξεζκνχ ηεο πεξηνρήο. Καηά ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

θαηά ηα αλσηέξσ αληαγσληζηηθψλ έξγσλ ην θξηηήξην ηεο σξηκφηεηαο ηνπ έξγνπ βαζκνινγείηαη θαη ε 

επίδνζε ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηπρφλ εγθξίζεηο θαη άδεηεο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν αηηψλ (έγθξηζε 

επέκβαζεο, πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο, Δ.Π.Ο. θ.ι.π.) ﴾πεγή : ηΔ 3652∕2005, ΔιιΓλε 2006, ζ. 1220﴿. 

ηε ζπλέρεηα, νη πξσηνβνπιίεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξνψζεζε ησλ Α.Π.Δ., πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

έθδνζε ηεο Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ ηεο 27.09.2001, γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έδσζαλ ηελ ψζεζε γηα ηελ 

ςήθηζε ηνπ λ. 2941/2001 ﴾ΦΔΚ Α΄201∕12.9.2001﴿“Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ 

αδεηνδφηεζεο Α.Π.Δ. …”. εκαληηθή θαηλνηνκία απνηειεί ε δηάηαμε ηνπ άξζ. 2 ηνπ λ. 2941/2001, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ., ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έξγα δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηαζθεπήο ππνζηαζκψλ θαη 

ππνδνκήο ελ γέλεη, ραξαθηεξίδνληαη σο έξγα δεκφζηαο σθειείαο, αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα 

πινπνίεζήο ηνπο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ησλ αθηλήησλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή ηε ζχζηαζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επ’ απηψλ. Δπίζεο ηα 

έξγα ζχλδεζεο ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε Α.Π.Δ. κε ην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα 

ηεο Ζπεηξσηηθήο Υψξαο θαη ηα Γίθηπα Απηφλνκσλ Νεζησηηθψλ Πεξηνρψλ κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπάδνληαη απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν επελδπηή, ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη ησλ Γηθηχσλ. Πεξαηηέξσ νξίζηεθε φηη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ειηαθψλ ζηαζκψλ θαη αλεκνγελλεηξηψλ δελ απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο νηθνδνκήο κε 

εμαίξεζε ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Καηαβιήζεθε επίζεο πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο ιεγφκελεο 

κνλναπεπζπληηθήο δηαδηθαζίαο (“one-stop shop”), αθνχ πξνβιέθζεθε φηη νη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε 

αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Γ/λζεηο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ 

ζπληνλίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, ζηελ νπνία εκπιέθεηαη πιεζψξα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

θαη άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαλ ζηηο 

ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. Σέινο, νη εμαηξέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα κεγάια έξγα ππνδνκήο γηα ηελ 

εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, εγθαηάζηαζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

επεθηάζεθαλ (κε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζ. 58 ηνπ λ. 998/1979) θαη ζηα έξγα Α.Π.Δ.. Ζ ρσξνζέηεζε 

εγθαηαζηάζεσλ Α.Π.Δ. εληφο πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηελ έθδνζε 

Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Α.Π.Δ., κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Υσξνηαμίαο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.. Δηδηθά γηα ηελ Αηηηθή ε ελ ιφγσ 

ρσξνζέηεζε γίλεηαη έσο ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Α.Π.Δ., κεηά απφ θνηλή γλσκνδφηεζε ηνπ Ο.Ρ..Α. θαη ηνπ Κ.Α.Π.Δ. 
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Με ηελ Γ6/Φ1/2006/6.2.2002 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο “Γηαδηθαζία έθδνζεο 

αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε Α.Π.Δ. θαη 

κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ θαη ηχπνη ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο” 

πξνβιέθζεθε φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ή 

επέθηαζεο είλαη ε θαηνρή ηζρχνπζαο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (άξζ. 3§2) θαη φηη εάλ 

αλαθιεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε άδεηα παξαγσγήο αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά θαη ε άδεηα 

εγθαηάζηαζεο (άξζ. 11§5). 

Με ην άξζ. 2 ηεο Κ.Τ.Α.Γ6/Φ1/νηθ.19500/4.11.2004 ﴾ΦΔΚ B΄1671∕11.11.2004﴿ “Σξνπνπνίεζε 

ηεο 13727/724/2003 Κ.Τ.Α. σο πξνο ηελ αληηζηνίρεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία”  νη εγθαηαζηάζεηο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε Α.Π.Δ. κηθξνχ κεγέζνπο κεηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία κεδεληθήο 

φριεζεο κε ζπλέπεηα λα είλαη δπλαηή ε έληαμή ηνπο ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ (πεγή : ΤΠ.ΑΝ., 3ε Δζληθή 

Έθζεζε γηα ην επίπεδν δηείζδπζεο ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ην έηνο 2010, φ.π., ζ. 10). 

 

4.1.2 πκπεξαζκαηηθΫο παξαηεξάζεηο γηα ην πξντζρχζαλ ζεζκηθφ πιαέζην ησλ Α.Π.Δ. 

 

Σν εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξχζκηδε ηνλ ηνκέα ησλ Α.Π.Δ., παξνπζίαδε ζεκαληηθά θελά, 

ιφγσ ηνπ απνζπαζκαηηθνχ ραξαθηήξα, δεηήκαηα ζπληαγκαηηθφηεηαο θαη γεληθά δελ ζεσξνχληαλ 

θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. (πεγή : www.nomosphysis.org.gr). 

Απφ ηε ζεσξία δεηήζεθε έγθαηξα ε απινπνίεζε θαη “αληηθεηκεληθνπνίεζε” ησλ αδεηψλ 

αδεηνδφηεζεο, ηδίσο απηψλ πνπ αθνινπζνχλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο, νη νπνίεο ήηαλ 

ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο. ’ απηφ ζπληεινχζε θαη ε αζάθεηα σο πξνο ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη 

έγγξαθα πνπ έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ν θάθεινο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο 

(πεγή : Β. Καξαγεψξγνπ/. Μαλσιθίδεο, Αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη Α.Π.Δ. ΔθΓ, 

5/2006, ζ.5 επ.(10-11)). Δπίζεο, ππνζηεξίρζεθε φηη νη 3 νπζηαζηηθά άδεηεο πνπ απαηηνχληαη 

(παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο) γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ Α.Π.Δ. ζα κπνξνχζαλ λα 

εμεηάδνληαη θαη λα ρνξεγνχληαη παξάιιεια κε ηελ πηνζέηεζε ηεο κνλναπεπζπληηθήο δηαδηθαζίαο (one 

– stop shop). Ζ έιιεηςε εζληθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. θαη ε αδπλακία 

πινπνίεζεο, έζησ πεξηθεξεηαθψλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ πνπ λα ηα εκπεξηέρνπλ, απνηεινχλ ζπρλά 

ζεκαληηθή ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ., αθνχ νδεγνχλ ζηελ αθχξσζε εληνπηζκέλσλ 

ρσξνζεηήζεσλ. 

Σα πξνβιήκαηα απηά πάλησο απαζρνινχλ πνιιέο ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ. γη’ απηφ θαη ε 

Δπηηξνπή ζηελ Αλαθνίλσζή ηεο κε ηίηιν “Υάξηεο Πνξείαο γηα ηηο Α.Π.Δ.. Οη Α.Π.Δ. ηνλ 21
ν 

αηψλα : 

ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο” ηνλίδεη φηη :
  

“Σα θξάηε-κέιε ή/θαη νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο νθείινπλ ηδίσο : 

▬ Να εμαζθαιίζνπλ φηη νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο είλαη απιέο, γξήγνξεο θαη δίθαηεο, κε ζαθείο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αδεηνδφηεζε, θαζψο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ θαζνξηζκφ νξγαληζκψλ 
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αδεηνδφηεζεο κνλναπεπζπληηθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίνη λα είλαη αξκφδηνη γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο Α.Π.Δ. 

▬ Να βειηηψζνπλ ηνπο κεραληζκνχο πξνθαηαξθηηθνχ ζρεδηαζκνχ, επηβάιινληαο ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηελ ππνρξέσζε λα θαζνξίδνπλ ηνπνζεζίεο θαηάιιειεο γηα ηηο Α.Π.Δ.. 

▬ Να ελζσκαηψζνπλ ηηο Α.Π.Δ. ζε πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά ζρέδηα”. 

 Πάλησο πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, βαζηθνί ιφγνη γηα ηε κε αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. θαηά ην 

παξειζφλ ζηε ρψξα καο ήηαλ ηφζν ε αδπλακία ηεο Γ.Δ.Ζ. λα απνξξνθήζεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

πνπ ζα παξαγφηαλ απφ Α.Π.Δ., φζν θαη νη αληηδξάζεηο ηνπηθψλ παξαγφλησλ (πεγή : Μ. 

Παπαδφπνπινο, Ζ εμέιημε ηνπ ειεθηξηθνχ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Απφ ηνλ 19
ν
 ζηνλ 21

ν
 

αηψλα, ΔθΓ 2/2004, ζ.53 επ.(64)). Ζ δηαπίζησζε απηή αλαδεηθλχεη θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο 

λα εθπνλήζεη θαη λα εθαξκφζεη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αξρψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο γηα ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε κεηάβαζε απφ ηηο παξαδνζηαθέο ζηηο Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο. 

 ε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ζην πκβνχιην θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ηίηιν 

“Γξάζε παξαθνινχζεζεο ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ. Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ.” επηζεκαίλνληαη γηα ηελ Διιάδα ηα εμήο : “πγθξαηεκέλε αχμεζε 

ησλ RES-E, θπξίσο ιφγσ δηνηθεηηθψλ θξαγκψλ, αλ θαη πξφζθαηα εθδφζεθε λένο Καλνληζκφο πνπ 

απνζθνπεί ζηε κείσζε απηψλ ησλ θξαγκψλ. Ζ πξφζθαηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

(100 MW πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κέρξη ην 2005) δίλεη ζεηηθή ψζεζε ζηελ αγνξά ησλ RES-E. Απαηηνχληαη 

εληνλφηεξεο απμήζεηο ησλ RES-E γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 20,1% ην 2010”(πεγή : Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Βξπμέιιεο, 10.1.2007, COM(2006) 849 ηειηθφ, ζ.9). 

 

4.1.3 ΒαζηθΪ πξνβιάκαηα απφ ηελ εθαξκνγά ησλ λ. 2244/1994, 2773/1999 θαη 2941/2001 

 

Σν γεγνλφο θαη κφλν φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Α.Π.Δ. πεξηιακβαλφηαλ ζε 5 λφκνπο (λ. 

2244/1994, 2643/1998, 2773/1999, 2941/2001 θαη 3175/2003), νη νπνίνη ηξνπνπνηήζεθαλ 

επαλεηιεκκέλα θαη εμεηδηθεχηεθαλ κε ηελ έθδνζε αξθεηψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, απνδεηθλχεη φηη 

ζε πνιιά ζέκαηα παξαηεξνχληαλ ζπρλά επηθαιχςεηο, αληηθάζεηο θαη αζάθεηεο, ελψ δελ ήηαλ πάληνηε 

επθξηλέο πνηνη θαλφλεο εμαθνινπζνχζαλ λα ηζρχνπλ. 
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4.2 Ο Νφκνο 3468/2006 (Φ.Δ.Κ. Α΄129/27.6.2006)                             

 

“Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη Σπκπαξαγσγή 

Ηιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Υςειήο Απόδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

Ζ αλάγθε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θξίζεθε απαξαίηεηε δηφηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ήηαλ δηάζπαξηεο ζε δηάθνξα 

λνκνζεηήκαηα θαη είραλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα κε απνηέιεζκα λα κελ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. ζηελ Διιάδα. 

Ο λ. 3468/27.06.2006 (Φ.Δ.Κ. 129Α‟), ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

Α.Π.Δ. θαη ζπκπαξαγσγή είλαη ζε ηζρχ απφ ηηο 26.6.2006. Με ηνλ λφκν απηφλ ηξνπνπνηείηαη ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην (λ. 2244/1994, λ. 2773/1999, λ. 3426/2005), ελψ κεηαμχ άιισλ κεηαβάιιεηαη ε 

ηηκνιφγεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο (νη ηηκέο αγνξάο παχνπλ λα νξίδνληαη σο πνζνζηά επί ησλ 

ηηκνινγίσλ πψιεζεο ηεο Γ.Δ.Ζ., θαηαξγείηαη ε πίζησζε γηα ην ζθέινο ηζρχνο ζην δηαζπλδεδεκέλν 

ζχζηεκα θ.α.). 

 

4.2.1 Οη ζθνπνέ ηνπ λφκνπ 

 

Δπηηαθηηθφο ιφγνο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Α.Π.Δ. ήηαλ θαη ε αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2001/77/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27.9.2001 γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 

2001/77/ΔΚ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ έθδνζε ηνπ λ. 3468/2006. 

Σα θξάηε-κέιε δηαζέηνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ (δει. ηεο 

πξάμεο) γηα ηε κεηαθνξά κηαο θνηλνηηθήο Οδεγίαο ζην εζσηεξηθφ δίθαην. Ζ επηινγή ηνπ (ηππηθνχ) 

λφκνπ σο κεζφδνπ ελαξκφληζεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πξνο ηελ Οδεγία 2001/77/ΔΚ θξίζεθε 

απαξαίηεηε επεηδή θαη ηα βαζηθά ζρεηηθά δεηήκαηα ξπζκίδνληαλ κέρξη ηψξα επίζεο κε λφκν. Ζ 

επηινγή απηή απνδεηθλχεη ελδερνκέλσο θαη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

Α.Π.Δ. ε Διιεληθή Πνιηηεία. 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3468/2006 ζθνπφο ηνπ λφκνπ είλαη αθελφο ε κεηαθνξά ζην 

ειιεληθφ δίθαην ηεο Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

27.9.2001 γηα ηελ “πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο” θαη αθεηέξνπ “… ε πξνψζεζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζηε εζσηεξηθή αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε θαλφλεο θαη αξρέο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη 

κνλάδεο .Ζ.Θ.Τ.Α.” 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ λφκνπ είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε Α.Π.Δ. ην έηνο 

2010 λα αλέιζεη ζε πνζνζηφ 20,1% θαη ην 2020 ζε 29% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο (άξζ. 

27). 
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4.2.2 Σν θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ λφκνπ 

 

Ο λ. 3468/2006 απνηειείηαη απφ 8 Κεθάιαηα θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο απφ 33 άξζξα. 

◙ Κεθ. Α’ (άξζξα 1-2) : πεξηέρνληαη ν ζθνπφο ηνπ λφκνπ θαη νη νξηζκνί (ζπλνιηθά 27), νη νπνίνη 

ζπκπιεξψλνπλ ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζ. 2 ηνπ λ. 2773/1999 θαη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ (πεγή : αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, άξζξν 2). 

◙ Κεθ. Β’ (άξζξα 3-6) : ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηα 

απφ Α.Π.Δ., κνλάδεο .Ζ.Θ.Τ.Α. θαη πβξηδηθνχο ζηαζκνχο Α.Π.Δ.                  

◙ Κεθ. Γ’ (άξζξα 7-12) : ξπζκίδεηαη ηδηαίηεξα ην θξίζηκν δήηεκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. θαζψο θαη νη ηξφπνη δηάζεζεο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

◙ Κεθ. Γ’ (άξζξα 13-14) : ξπζκίδεηαη ε ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

◙ Κεθ. Δ’ (άξζξα 15-18) : ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εγγπήζεηο πξνέιεπζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. 

◙ Κεθ. Σ’ (άξζξα 19-23) : ζεζπίδνληαη λέα φξγαλα (θαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπο) γηα ην ζπληνληζκφ 

θαη ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α., πξνβιέπνληαη εθζέζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ Α.Π.Δ. θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

◙ Κεθ. Ζ’ (άξζξα 25-26) : ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην εηδηθφ ηέινο ησλ παξαγσγψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη ινηπά δεηήκαηα. 

◙ Κεθ. Θ’ (άξζξα 27-28) : πεξηιακβάλνληαη νη κεηαβαηηθέο θαη ηειηθέο δηαηάμεηο. 

Δηδηθφηεξα : 

 

α) Άδεηα παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο απφ Α.Π.Δ., κνλΪδεο .Ζ.Θ.Τ.Α. & πβξηδηθνχο 

ζηαζκνχο Α.Π.Δ. 

 

πσο ζπκβαίλεη γεληθά γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έηζη θαη γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. απαηηείηαη ζρεηηθή δηνηθεηηθή άδεηα, ε νπνία 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ., βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ (άξζ. 3§1). Σα θξηηήξηα απηά ζρεηίδνληαη κε απηά πνπ ηίζεληαη ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ 

Παξαγσγήο θαη Πξνκήζεηαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 9§2 ηνπ λ. 

2773/1999. Πεξαηηέξσ, απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο παξαγσγήο, δηφηη ζην ζηάδην 

ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο Ρ.Α.Δ. “ελζσκαηψλεηαη” θαη ην ζηάδην ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο 

επί ηεο Π.Π.Δ.Α. (άξζ. 3§2). Με ηε λέα ξχζκηζε ζηελ άδεηα παξαγσγήο πεξηιακβάλεηαη ε θαηαξρήλ 

ζπλαίλεζε ηεο πνιηηείαο σο πξνο ην επηηξεπηφ ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη βειηηψλεηαη ην 

πξντζρχζαλ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 28§1 ηνπ λ. 2773/1999. Ζ σο άλσ άδεηα ρνξεγείηαη γηα δηάζηεκα 

κέρξη 25 εηψλ θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα ίζν ρξφλν (άξζ. 3§4). Ζ άδεηα παξαγσγήο κπνξεί λα 

ηξνπνπνηείηαη κε αίηεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο θαη λα κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν πξφζσπν, κεηά απφ γλψκε 
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ηεο Ρ.Α.Δ., εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 (άξζ. 3§§5,6). Θεηηθή είλαη ε 

λέα ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία εάλ εληφο 24 ή 36 κελψλ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο παξαγσγήο δελ έρεη ρνξεγεζεί ε απαηηνχκελε άδεηα εγθαηάζηαζεο, ε άδεηα παξαγσγήο 

αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά δεδνκέλνπ φηη απνηξέπεη παξειθπζηηθέο ηαθηηθέο θάπνησλ παξαγσγψλ θαη 

ην “εκπφξην” ησλ αδεηψλ παξαγσγήο. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 24 κελψλ δελ ζπλππνινγίδεηαη ν 

ρξφλνο δηθαζηηθήο αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε άδεηαο ή έγθξηζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο, εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε δελ νθείιεηαη, απνδεδεηγκέλα, ζε παξάιεηςε ή νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο ππαηηηφηεηα ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο παξαγσγήο (γηα φζν ρξφλν εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη). Ρεηά νξίδεηαη σζηφζν, φηη δελ ζπληζηνχλ ιφγν παξάηαζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο ιφγσ κεηαβνιήο ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηνπ 

θαηφρνπ απηήο ή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ή ηεο Δγθαηεζηεκέλεο ή ηεο Μέγηζηεο Ηζρχνο, θαζψο θαη ε 

κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο ζε άιιν πξφζσπν (άξζ. 3§4). 

Καηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο γηα ζηαζκνχο Α.Π.Δ. ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα 

Νεζηά ή ζε πεξηνρέο κε Κνξεζκέλα Ζιεθηξηθά Γίθηπα ή άιινπο πθηζηάκελνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε Α.Π.Δ., νη αηηήζεηο Απηνπαξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. 

ηθαλνπνηνχληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, έλαληη άιισλ αηηήζεσλ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ Α.Π.Δ. (άξζ. 3§7). Ζ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή 

αηηήκαηνο Δ.Π.Ο. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1650/1986 θαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Τπελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 

1650/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ. 2 ηνπ λ. 3010/2002, ε απφθαζε Δ.Π.Ο. απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Χζηφζν, επηηξέπεηαη, πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο παξαγσγήο, ε εμέηαζε, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, αηηήζεσλ γηα ηελ έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ απαηηνχληαη ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ πξνθαλψο λα επηηπγράλεηαη 

νηθνλνκία ρξφλνπ (άξζ. 3§8). Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο, ε 

Ρ.Α.Δ. κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Κ.Α.Π.Δ. ζην πιαίζην ζρεηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ (άξζ. 3§10). 

Απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο πξνβιέπνληαη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο (άξζ. 4) νη 

πεξηπηψζεηο εμαίξεζεο δηαπηζηψλνληαη κε απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ. εθηφο απφ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ 

δελ απαηηείηαη νχηε ε απφθαζε απηή. εκαληηθή είλαη ε πξφβιεςε εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε 

ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο γηα Φ/Β εγθαηαζηάζεηο (κε ηζρχ κέρξη 150 kWepeak), νπνίεο κνινλφηη 

παξνπζηάδνπλ κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα, δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα, παξά ηα 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ, αθνχ βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζε θαηνηθίεο θαη βηνκεραληθά 

θηίξηα, δει. πιεζίνλ ηεο θαηαλάισζεο, ελψ ε κέγηζηε παξαγσγή ηνπο ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηε 

κέγηζηε θαηαλάισζή ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ε Γηνίθεζε επηζήκαλε ηνλ θίλδπλν εηδηθά 
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γηα ηηο Φ/Β εγθαηαζηάζεηο λα ππάξμνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηάηκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο 

ζε κηθξφηεξα ππνζχλνια ηζρχνο κηθξφηεξεο απφ απηή γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε ιήςε άδεηαο 

παξαγσγήο κε ζθνπφ ηελ ππαγσγή ζην επλντθφ θαζεζηψο ηηκνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 13. 

Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα ηε ρνξήγεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλάθιεζε 

αδεηψλ παξαγσγήο θαζνξίδεηαη εηδηθή δηαδηθαζία θαη ζεζπίδνληαη εηδηθνί θαλφλεο δεκνζηφηεηαο (αξζ. 

5). Πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε απφ ηε Ρ.Α.Δ. εηδηθνχ κεηξψνπ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη άδεηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α., νη πξάμεηο εμαίξεζεο απφ ηελ 

ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο, νη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη κεηαβηβάζεηο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε 

κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ αδεηψλ γηα ηελ νπνία δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζή ηνπο. Σν πεξηερφκελν 

ηνπ Μεηξψνπ γλσζηνπνηείηαη απφ ηε Ρ.Α.Δ. ζηνπο αξκφδηνπο Γηαρεηξηζηέο θαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο, ζην ηέινο θάζε 2κήλνπ, κε ειεθηξνληθφ ή άιιν πξφζθνξν ηξφπν (αξζ. 5§2). 

Πξνβιέπεηαη επίζεο ε έθδνζε “Καλνληζκνχ Αδεηψλ Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη 

.Ζ.Θ.Τ.Α.” πνπ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ. θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ήδε εθδφζεθε ν “Καλνληζκφο Αδεηψλ Παξαγσγήο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ρξήζε Α.Π.Δ. θαη κέζσ .Ζ.Θ.Τ.Α.”, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. 

Γ6/Φ1/νηθ.5707/2007 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Με ηνλ Καλνληζκφ απηφλ ξπζκίδνληαη νη 

φξνη θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη κεηαβίβαζεο ησλ αδεηψλ παξαγσγήο, 

εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα, θαζνξίδεηαη ε κεζνδνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη θάζε εηδηθφηεξν 

ζέκα θαη ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα (αξζ. 5§3). Καζνξίδνληαη επίζεο νη εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ηνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο, ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο 

παξαγσγήο θαη ησλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο απηήο. 

Σέινο εμεηδηθεχνληαη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο άδεηαο παξαγσγήο. 

Δηδηθφηεξνη φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία πξνβιέπνληαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ πβξηδηθνχο ζηαζκνχο Α.Π.Δ. ζε Με Γηαζπλδεδεκέλν Νεζί, θαζψο 

θαη γηα ηελ έληαμε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ απηψλ ζην Γίθηπν Με Γηαζπλδεδεκέλνπ Νεζηνχ 

(αξζ. 6). Οη αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ πβξηδηθνχο 

ζηαζκνχο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη (α) απφ αλαιπηηθή κειέηε ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ν ηξφπνο 

έληαμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Τβξηδηθψλ ηαζκψλ ζην Ζιεθηξηθφ δίθηπν ηνπ Με Γηαζπλδεδεκέλνπ 

Νεζηνχ θαη (β) πξφηαζε ηηκνιφγεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ηζρχνο ησλ κνλάδσλ ειεγρφκελεο 

παξαγσγήο ηνπ Τβξηδηθνχ ηαζκνχ, ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κνλάδεο απηέο, ε 

νπνία απνξξνθάηαη απφ ην Γίθηπν ηνπ Με Γηαζπλδεδεκέλνπ Νεζηνχ, θαζψο θαη ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηελ νπνία απνξξνθά ν ζηαζκφο απφ ην Γίθηπν γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζήο ηνπ. ην άξζ. 6§5 ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ηνπ θαηφρνπ απηήο λα πσιεί ηελ παξαγφκελε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα κφλν ζηνλ Γηαρεηξηζηή Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ άδεηα παξαγσγήο, λα ζπλάπηεη ηηο αλαγθαίεο ζπκβάζεηο κε 

ηνλ θάηνρφ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
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πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12§2. Καηά ηα άιια, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ Τβξηδηθνχο ηαζκνχο πνπ εγθαζίζηαληαη ζην χζηεκα ή ζην Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν, 

εθαξκφδεηαη, αλάινγα ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 3, 4, 5 ηνπ λφκνπ. 

 

β) ΔγθαηΪζηαζε θαη Λεηηνπξγέα ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγάο απφ Α.Π.Δ. θαη  .Ζ.Θ.Τ.Α.  

 

Σν δήηεκα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α., θαζψο θαη ησλ έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαη 

νηθνζπζηεκάησλ, ελψ έρεη απαζρνιήζεη θαη ηε λνκνινγία. χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7, νη 

ζηαζκνί θαη ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο επηηξέπεηαη λα εγθαζίζηαληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε : 

(α) γήπεδν ή ζε ρψξν, επί ησλ νπνίσλ ν αηηψλ έρεη ην δηθαίσκα λφκηκεο ρξήζεο (β) δάζε ή δαζηθέο 

εθηάζεηο, εθφζνλ έρεη επηηξαπεί ζε απηά ε εθηέιεζε έξγσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 45 θαη 58 ηνπ λ. 

998/1979 φπσο ηζρχεη ή κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 1734/1987, φπσο ηζρχεη (γ) αηγηαιφ, παξαιία, ζάιαζζα 

ή ζε ππζκέλα ηεο, εθφζνλ έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 

2971/2001, φπσο ηζρχεη. 

Χο πξνο ηηο αθηέο, δει. ηελ νξηαθή γξακκή ζηελ νπνία ζπλαληψληαη μεξά θαη ζάιαζζα έρεη 

θξηζεί απφ λνκνινγία ηνπ .η.Δ., φηη απνηεινχλ εππαζή νηθνζπζηήκαηα. Καηά ζπλέπεηα εθηέιεζε 

ηερληθνχ έξγνπ, φπσο είλαη ελ πξνθεηκέλσ νη ζηαζκνί Α.Π.Δ. θαη ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο, 

επί ηεο αθηήο, είηε ζηε ρεξζαία είηε ζηε ζαιάζζηα δψλε, δελ είλαη επηηξεπηή παξά κφλν γηα ιφγνπο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην έξγν είλαη βηψζηκν δει. σο εθ ηεο 

ρσξνζέηεζήο ηνπ, ηεο γεληθήο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο θαη ησλ φξσλ απηήο έρεη πξνεγνπκέλσο 

εμαζθαιηζηεί ην ζπκβαηφ απηνχ κε ηα νηθεία νηθνζπζηήκαηα, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε κνξθνινγία ηεο 

αθηήο, βάζεη ελφο ζπλνιηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επεκβάζεσο απηήο. Δμάιινπ, έρεη θξηζεί φηη γηα 

έξγα εθηεινχκελα επί αηγηαινχ, απαηηείηαη πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο (ήδε Π.Π.Δ.Α.) αθφκε θαη φηαλ 

πξφθεηηαη γηα έξγν γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη πξνέγθξηζε απφ ην λ.1650/1986. 

ην δήηεκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηαζκψλ Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη 

.Ζ.Θ.ΤΑ. αλαθέξνληαη θαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λφκνπ : πγθεθξηκέλα ηξνπνπνηείηαη εθ 

λένπ ε δηάηαμε ηνπ άξζ. 58§2 ηνπ λ. 998/1997, κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη φηη ε έγθξηζε επέκβαζεο, 

γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ Α.Π.Δ. ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε Δ.Π.Ο. θαη εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αξκφδηνο γηα ηελ Δ.Π.Ο. είλαη ν Τπνπξγφο ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, κεηά απφ γλψκε ησλ αξκνδίσλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, αλ 

αξκφδηνο γηα ηελ Δ.Π.Ο. είλαη νη Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηεο Ν.Α. 

Παξάιιεια ζεζπίδεηαη (κε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζ. 2§5 ηνπ λ. 2244/1994) ε ππνρξέσζε νη 

ρψξνη, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηαζκφο παξαγσγήο Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.ΤΑ., είηε λα είλαη φκνξνη κε 

ηνπο ρψξνπο φπνπ γίλεηαη ε θαηαλάισζε, είηε απηή λα ηξνθνδνηείηαη απφ ην ζηαζκφ κε απεπζείαο 
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γξακκή. Δηζάγεηαη δει. ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο απηνπαξαγσγνχ κε απεπζείαο γξακκή κε ην ρψξν 

θαηαλάισζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ρψξνη δελ είλαη φκνξνη, νπφηε δελ απαηηείηαη ε γξακκή απηή λα 

απνηειεί ηκήκα ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ. χκθσλα κε ην άξζ. 27§6 ηνπ λφκνπ, ε 

ηξνπνπνηεκέλε δηάηαμε ηνπ άξζ. 2§5 ηνπ λ. 2244/1994 εθαξκφδεηαη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ θαη ηνπ Κψδηθα Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ. Δμάιινπ, 

πξνζηίζεηαη §9 ζην άξζ. 14 ηνπ λ. 2971/2001, ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κπνξεί λα παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, 

ζπλερφκελνπ ή παξαθείκελνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ ή ππζκέλα ζάιαζζαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

εγθαηάζηαζεο ηαζκψλ Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. κε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία.  

Σέινο, κε ηξνπνπνίεζε ηεο πεξ. α’ ηνπ άξζ. 10§1 ηνπ λ. 2773/1999 αίξεηαη ν πεξηνξηζκφο σο 

πξνο ηε κέγηζηε ηζρχ πνπ πξέπεη λα έρεη εθεδξηθφο ζηαζκφο παξαγσγήο (κέρξη 900kW) γηα λα 

εμαηξεζεί απφ ηελ ππνρξέσζε εηδηθήο αδεηνδφηεζεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή επέθηαζε ηαζκνχ Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη 

.Ζ.Θ.Τ.Α. απαηηείηαη ζρεηηθή δηνηθεηηθή άδεηα (άξζ. 8). Καζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε 

ηεο παξαπάλσ άδεηαο, ε νπνία ρνξεγείηαη γηα 2 έηε θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα ίζν ρξφλν, ππφ ηηο 

νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο ηεο §4. Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο γηα φια ηα έξγα ηεο 2
εο

 ππνθαηεγνξίαο ηεο 

Α’ θαηεγνξίαο θαη ηεο 3
εο

 θαη 4
εο

 ππνθαηεγνξίαο ηεο Β’ θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζ. 3 ηνπ λ. 1650/1986 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3010/2002, ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζηα φξηα ηεο νπνίαο εγθαζίζηαηαη ν ζηαζκφο, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη. Αλ ν αξκφδηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο δελ εθδψζεη ηελ 

άδεηα εγθαηάζηαζεο εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, γηα ηελ έθδνζε απηήο θαζίζηαηαη αξκφδηνο ν 

Τπνπξγφο Αλάπηπμεο πξνο ηνλ νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ηελ αίηεζε κε ην ζπλνδεπηηθφ ηεο 

θάθειν θαη ηελ απφθαζε Δ.Π.Ο. ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηψλ θαη ν νπνίνο νθείιεη λα εθδψζεη 

ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ. Πξφθεηηαη γηα 

ππνρξεσηηθή κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ζε ηεξαξρηθψο πξντζηάκελν φξγαλν κε απνηέιεζκα ν 

Τπνπξγφο Αλάπηπμεο λα θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθφο αξκφδηνο, ν δε Γεληθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο 

απνμελψλεηαη απφ ηελ αξκνδηφηεηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξεί λα ηελ αζθήζεη παξάιιεια. 

Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηα 

έξγα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 1
ε
 ππνθαηεγνξία ηεο Α’ θαηεγνξίαο ηνπ άξζ. 3 ηνπ λ. 1650/1986 θαη 

ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, θαζψο θαη γηα φια ηα έξγα 

Α.Π.Δ. πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο πλζήθεο Ramsar, ηνπ Γηθηχνπ 

Natura, εζληθνχο δξπκνχο θαη αηζζεηηθά δάζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ απηψλ, 

ρνξεγείηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ, θαηά πεξίπησζε, ζπλαξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ. Δμάιινπ, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη κέρξη ηελ νξηζηηθή έγθξηζε, θαηά ηελ νηθεία 

δηαδηθαζία ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ, ηειηθψο ζην δίθηπν Natura 2000, ε σο 

άλσ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ, θαηά πεξίπησζε, ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, πνπ 
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απνηειεί δηαδηθαζηηθή εγγχεζε δηαηεξήζεσο θαη ζεβαζκνχ ηνπ ραξαθηήξα ησλ πεξηνρψλ απηψλ 

αζθείηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ αξκνδίσο πξνηαζεί πξνο έληαμε ζην αλσηέξσ δίθηπν. Δξκελεπηηθά 

δεηήκαηα κπνξεί λα αλαθχςνπλ σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Καηά ηελ έλλνηα 

ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην λ. 3010/2002, σο 

ζπλαξκφδηνη Τπνπξγνί γηα ηελ Δ.Π.Ο. ελφο έξγνπ λννχληαη νη επί ηε βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

έρνληεο αξκνδηφηεηα επί ζέκαηνο απηνκέλνπ ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ νξηζκέλνπ έξγνπ ή 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. 

απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ ηνπ ζηαζκνχ (§5) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 20 εηψλ θαη 

κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. χκθσλα κε ην πξντζρχζαλ πιένλ άξζξν 3§6 ηνπ λ. 

2244/1994 ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγνχληαλ γηα 10 ρξφληα κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. Ζ ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο δελ απαιιάζζεη ηνλ θάηνρφ ηεο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ή αλαλέσζεο ηεο 

ηζρχνο άιισλ αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (§6). 

Οξίδεηαη επίζεο φηη ε Δ.Π.Ο. γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ζηαζκψλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηζρχεη γηα 10 έηε θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα ίζν 

ρξφλν θάζε θνξά (§7). Θεζπίδεηαη δει. ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ 

ζε αληίζεζε κε ηε γεληθή δηάηαμε ηνπ άξζ. 4§7 ηνπ λ. 1650/1985 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην λ. 

3010/2002, ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Δ.Π.Ο. νξίδεηαη κε ηε ζρεηηθή πξάμε. 

Γηα ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ εμαηξνχληαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο δελ απαηηείηαη ε ιήςε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο. Απαηηείηαη σζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία (§8). 

ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ηεξείηαη Μεηξψν ησλ Αδεηψλ Δγθαηάζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο 

ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. θαζψο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ 

εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ησλ αδεηψλ απηψλ (§9). Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, νη δηαδηθαζίεο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

έθδνζε ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο (§10). 

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη σο πξνο ηελ πξάμε κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε έγθξηζε ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο, έρεη θξηζεί φηη δελ απνηειεί ηελ ηειηθή πξάμε ζχλζεηεο δηνηθεηηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη νη πξνεγεζείζεο πξάμεηο ηεο Δ.Π.Ο., αιιά πξάμε πνπ 

εθδίδεηαη ζηα πιαίζηα άιιεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη απιψο ζπλαθήο, αθνχ ε έθδνζή ηεο 

πξνυπνζέηεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πξάμεσλ πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο (ήδε Π.Π.Δ.Α.) θαη Δ.Π.Ο. 
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γ) Έληαμε θαη χλδεζε ζηαζκψλ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α ζην χζηεκα ά ην Γέθηπν θαη δηΪζεζε 

(πψιεζε) ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο. 

 

ην άξζξν 9 νξίδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζ. 7 ηεο Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ, ηα δηθαηψκαηα 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ 

ζπλδένληαη κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν θαη νξίδεηαη ε πξνηεξαηφηεηα κε ηελ νπνία ν αξκφδηνο 

Γηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη λα εληάζζεη ηηο κνλάδεο απηέο ζην χζηεκα ή ην Γίθηπν. ρεηηθή 

πξφβιεςε πεξηιακβάλεηαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 11§3 θαη 14§4 ηεο Οδεγίαο 2003/54/ΔΚ. 

Αληίζηνηρα θαη ην άξζ. 8§3 ηεο Οδεγίαο 2004/8/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26.6.2003 “γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο δήηεζεο γηα 

ρξήζηκε ζεξκφηεηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 

94/42/Δ.Ο.Κ.” νξίδεη φηη “Τπφ ηνλ φξν ηεο θνηλνπνίεζεο ζηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε-κέιε κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηδηαίηεξα ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη 

απφ ζπκπαξαγσγή πςειήο απφδνζεο απφ κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο κηθξήο θιίκαθαο θαη ζπκπαξαγσγήο 

πνιχ κηθξήο θιίκαθαο”. ρεηηθέο δηαηάμεηο πεξηιακβάλνληαη θαη ζην λ. 2773/1999. Πεξαηηέξσ, 

νξίδνληαη ηα αλψηαηα φξηα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο Α.Π.Δ. θαη 

.Ζ.Θ.Τ.Α αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ θαη απηνπαξαγσγψλ θαη, βάζεη ησλ νξίσλ απηψλ, θαζηεξψλεηαη 

ε αξρή ηεο πξνηεξαηφηεηαο, θαηά ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ. εκαληηθφ γηα ην θαζεζηψο έληαμεο ησλ 

ζηαζκψλ ζην χζηεκα ή ην Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν είλαη ην γεγνλφο φηη αίξεηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

άξζ. 35§1 (α) ηνπ λ. 2773/1999 πνπ έζεηε σο φξην γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζχλδεζεο ηα 50 MWe. 

Σέινο, εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη πξνυπνζέζεηο ζεζπίδνληαη γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζχλδεζε ζηαζκψλ 

.Ζ.Θ.Τ.Α.. 

ην άξζξν 10 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη 

ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη λα απνξξνθά θαηά πξνηεξαηφηεηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη απφ ηηο κνλάδεο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. θαζψο θαη απφ ηηο κνλάδεο Α.Π.Δ. πβξηδηθψλ 

ζηαζκψλ, ελψ αθνινπζεί ην πιεφλαζκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεη Απηνπαξαγσγφο απφ 

ζηαζκφ .Ζ.Θ.Τ.Α. 

ην άξζξν 11 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα έξγα ζχλδεζεο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν. Δηδηθφηεξα, φπσο εμεγήζεθε επίζεκα 

“… επηιχεηαη ην δήηεκα ηεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ηκήκαηνο ησλ έξγσλ ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ 

θεληξηθνχ πίλαθα κέζεο ηάζεο ηνπ ζηαζκνχ Α.Π.Δ. θαη ηνπ ππνζηαζκνχ αλχςσζεο ηάζεο, θαηά ηξφπν 

ζπκβαηφ κε ηε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ”.  

εκαληηθή θαηλνηνκία απνηειεί ε πξφβιεςε λα κπνξεί ν θάηνρνο ηεο άδεηαο παξαγσγήο ηνπ 

ζπλδεφκελνπ ζηαζκνχ λα θαηαζθεπάδεη ηα έξγα ζχλδεζεο απφ ηα φξηα ηνπ ζηαζκνχ κέρξη ηα φξηα ηνπ 

πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ ζχκθσλα κε ην άξζ. 2§4 ηνπ λ. 2941/2001 θαη λα απνθηά ηε δηαρείξηζε 

ησλ έξγσλ απηψλ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Κψδηθεο Γηαρείξηζεο. Ζ 
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αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ πζηήκαηνο ή 

ηνπ Γηθηχνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αληαιιάγκαηνο γηα ηε 

ρξήζε δαζηθήο έθηαζεο. Δπηηξέπεηαη κάιηζηα ε απαιινηξίσζε αθηλήησλ ή ε ζχζηαζε επ’ απηψλ 

εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ππέξ ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο παξαγσγήο ηνπ ζπλδεφκελνπ ζηαζκνχ, κε 

ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο. Οξίδεηαη επίζεο φηη εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 15 ηνπ λ. 3175/2003, νη νπνίεο ζεζπίδνπλ ζχληνκεο δηαδηθαζίεο απαιινηξίσζεο. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 9§8 ηνπ λ. 2941/2001. 

Σέινο πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή Με 

Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ λα ζπλάπηνπλ ζχκβαζε αγνξαπσιεζίαο κε ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α., εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλδένληαη ζην χζηεκα (είηε απεπζείαο είηε κέζσ ηνπ Γηθηχνπ) ή κε ην Γίθηπν 

ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ αληίζηνηρα (άξζ. 12). Ζ δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ 

θαζνξίδεηαη ζε 10 έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα άιια 10 κνλνκεξψο κε έγγξαθε δήισζε ηνπ 

παξαγσγνχ, εθφζνλ απηή ππνβάιιεηαη 3 ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 

θαη, εηδηθά γηα πβξηδηθνχο ζηαζκνχο, ζε 20 έηε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο άδεηαο παξαγσγήο, κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη εθφζνλ ηζρχεη ε ζρεηηθή άδεηα 

παξαγσγήο. Πξνβιέπεηαη επίζεο ν θαζνξηζκφο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Γηαρεηξηζηή θαη γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ., ηνπ ηχπνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζ. 12 θαζψο θαη θάζε εηδηθφηεξνπ ζέκαηνο θαη αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζ. 27§11 ηνπ λφκνπ νη ζπκβάζεηο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο Α.Π.Δ. ή 

.Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3468/2006 θαη δελ έρνπλ αλαλεσζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 37 ηνπ λ. 2773/1999, φπσο ηζρχεη, κπνξεί λα παξαηαζνχλ γηα 10 

επηπιένλ έηε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζ. 12§2. πκβάζεηο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ζηαζκνχο Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3468/2006 δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 13 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 

δ) Σηκνιφγεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α θαη 

πβξηδηθνχο ζηαζκνχο Α.Π.Δ. 

 

Με ην λφκν θαζνξίδεηαη εηδηθφο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη 

απφ ζηαζκνχο Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. θαη απφ Τβξηδηθνχο ζηαζκνχο (άξζ. 13). Δηδηθφηεξα, ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ Παξαγσγφ ή Απηνπαξαγσγφ κέζσ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. ή Τβξηδηθνχ ηαζκνχ θαη απνξξνθάηαη απφ ην χζηεκα ή ην Γίθηπν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9, 10, 12 ηηκνινγείηαη ζε κεληαία βάζε θαη ε ηηκή θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηελ πεγή παξαγσγήο ηεο ελέξγεηαο θαη απφ ην αλ απνξξνθάηαη ζην Γηαζπλδεδεκέλν 

χζηεκα ή ζε Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο § 1.  
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Πεξαηηέξσ θαζνξίδεηαη εηδηθφο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ηζρχνο θαη ηεο 

παξαγφκελεο θαη απνξξνθψκελεο ελέξγεηαο γηα ηνπο Τβξηδηθνχο ηαζκνχο πνπ ζπλδένληαη ζην 

Γίθηπν Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ (§3). 

Οη ηηκέο ηνπ πεξηιακβαλφκελνπ πίλαθα ηηκνιφγεζεο αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε έηνο κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ. βάζεη ηεο 

κεζνζηαζκηθήο κεηαβνιήο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ., φηαλ απηά εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη έγθξηζε ησλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ., ε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζε πνζνζηφ 

80% ηνπ δείθηε ησλ ηηκψλ θαηαλάισζεο, φπσο απηφο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

(§6). Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ είλαη εληαία γηα φιεο ηηο 

ηηκέο ηνπ πίλαθα ηεο §1. 

θνπφο ηνπ λνκνζέηε είλαη ε αλαιπηηθή θαη επαιεζεχζηκε πξφβιεςε ησλ αλσηέξσ ηηκψλ ζην 

λφκν λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ Α.Π.Δ. θαη ζηε δεκηνπξγία αζθάιεηαο δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 

2001/77/ΔΚ. ε γεληθέο γξακκέο ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη θαηά ηξφπν απινχζηεξν ζε ζρέζε κε φζα 

ίζρπαλ ζην παξειζφλ “αθνχ δελ πξνβιέπεηαη πιένλ απνδεκίσζε ηνπ ζθέινπο ηζρχνο σο κέηξνπ ψζεζεο 

γηα επηινγή ειεθηξνπαξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί εγγχο ηνπ νλνκαζηηθνχ κεγέζνπο θαηά ην 

δπλαηφ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ Τβξηδηθψλ ηαζκψλ νχηε 

εθαξκνγή ζπληειεζηψλ δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ηεθκαηξφκελεο ρξνληθήο 

δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζηαζκνχ”. 

ηελ πεξίπησζε δηαζχλδεζεο ηνπ Με Γηαζπλδεδεκέλνπ Νεζηνχ κε ην χζηεκα, ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ νη ζπκβάζεηο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ είραλ ζπλαθζεί κεηαμχ 

ηνπ Γηαρεηξηζηή Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ θαη ηνπ παξαγσγνχ, ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

παξάηαζήο ηνπο (§4 ηνπ άξζ. 13). 

ην άξζξν 14 πξνβιέπεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β 

ζηαζκνχο ε θαηάξηηζε “Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Φ/Β ζηαζκψλ”. Σν πξφγξακκα απηφ αξρίδεη ηελ 

1.1.2006 θαη ιήγεη ηελ 31.12.2020. Ήδε κε ηελ ππ΄αξηζ. Γ6/Φ1/νηθ. 8684/2007 απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο εγθξίζεθε ε Α΄Φάζε “ηνπ θαη‟ άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ λ. 3468/2006 

Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Φ/Β ηαζκψλ”. θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ Φ/Β ζηαζκψλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κέρξη ζπλνιηθήο ηζρχνο 500MW, γηα 

ζηαζκνχο πνπ ζπλδένληαη ζην χζηεκα απεπζείαο ή κέζσ Γηθηχνπ θαη κέρξη ζπλνιηθήο ηζρχνο 

200MW γηα ζηαζκνχο πνπ ζπλδένληαη ζην Γίθηπν ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ. Ζ ηηκνιφγεζε 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγνπλ νη Φ/Β ζηαζκνί, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην σο άλσ 

Πξφγξακκα θαη ε νπνία απνξξνθάηαη απφ ην χζηεκα, απεπζείαο ή κέζσ Γηθηχνπ ή απφ ην Γίθηπν 

ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 13. Οη 

ηηκέο απηέο κπνξεί λα κεηαβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνχ. 
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ε) Δγγπάζεηο ΠξνΫιεπζεο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο  απφ Α.Π.Δ. θαη Μεραληζκφο ΓηαζθΪιηζάο ηνπο 

 

Με ην λφκν απηφλ νξίδνληαη νη αξκφδηνη θνξείο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε “Δγγπήζεσλ 

Πξνέιεπζεο” ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ Α.Π.Δ. (άξζ. 15-18), ζχκθσλα κε ην άξζ. 5 ηεο 

Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ (χζηεκα Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο) θαηά ην πξφηππν ηεο αληίζηνηρεο 

λνκνζεζίαο ηεο Γαλίαο. θνπφο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ θαηαλαισηή λα επηιέγεη αλάκεζα ζε ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ή κε.  Ζ πξνέιεπζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη ρξεζηκνπνηνχλ Α.Π.Δ. απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο 

παξαγσγνχο κε ηελ έθδνζε Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ πεγή απφ ηελ νπνία 

έρεη παξαρζεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη αλαθέξνπλ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηεο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 16§2, σο Φνξέαο Διέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Δγγχεζεο νξίδεηαη ε 

Ρ.Α.Δ., ε νπνία επηβιέπεη ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δγγχεζεο Πξνέιεπζεο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρεηξίδεηαη ζέκαηα ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ. ή ηξίησλ ρσξψλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

Αξρέο απηέο. Κάζε θνξέαο έθδνζεο ηεξεί εηδηθφ κεηξψν, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζην 

νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη Δγγπήζεηο Πξνέιεπζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί κε ηα αλαγξαθφκελα ζε απηέο 

ζηνηρεία θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζή ηνπο. Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζην κεηξψν έρεη θάζε 

ελδηαθεξφκελνο (αξζ. 17§6). 

ην άξζξν 18 ζεζπίδεηαη Μεραληζκφο Γηαζθάιηζεο ηνπ πζηήκαηνο Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο, 

ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη δηθαίσκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ησλ θνξέσλ έθδνζεο θαη ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηνχο πξνζψπσλ ζηνπο νηθείνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο θαη ζε θάζε ζηνηρείν 

θαη πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο ζηαζκνχο απηνχο κε ηε ξεηή φκσο επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα πζηήκαηα Δγγχεζεο Πξνέιεπζεο δελ ζπλεπάγνληαη αθ’ εαπηά 

δηθαίσκα απνιαβήο ησλ Μεραληζκψλ ηήξημεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη φηη νη 

Δγγπήζεηο Πξνέιεπζεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο κνξθέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγνληαη 

απφ Α.Π.Δ. 

Δξσηεκαηηθά δεκηνπξγεί πάλησο ε απνπζία ξεηήο πξφβιεςεο γηα ηελ έθδνζε “Δγγπήζεσλ 

Πξνέιεπζεο” ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ .Ζ.Θ.Τ.Α., παξά ηε ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ άξζ. 5 

ηεο Οδεγίαο 2004/8/ΔΚ. Χζηφζν χζηεκα Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

.Ζ.Θ.Τ.Α. κπνξεί λα ζεζπηζηεί κε Τ.Α. αθνχ ζην άξζ. 15§4 νξίδεηαη φηη “κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε Έθδνζε Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο θαη γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη απφ άιιεο πεγέο ελέξγεηαο εθηφο απφ Α.Π.Δ.”. 
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ζη) Όξγαλα γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη πξνψζεζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκεέο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α., 

πεξηνδηθΫο εθζΫζεηο θαη δηνηθεηηθΫο θπξψζεηο 

 

ηα άξζξα 19-20 ζεζκνζεηνχληαη φξγαλα ζπληνληζκνχ θαη πξνψζεζεο επελδχζεσλ ζηνπο 

ηνκείο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο θαιχπηεηαη έλα πάγην 

αίηεκα ησλ επελδπηψλ γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ Α.Π.Δ. Δμάιινπ, ε Οδεγία 2001/77/ΔΚ “ελζαξξχλεη” 

ην δηνξηζκφ αξρψλ σο δηακεζνιαβεηψλ ζε ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ γηα ηε ρνξήγεζε 

αδεηψλ αξρψλ θαη ησλ αηηνχλησλ άδεηα (αξζ. 6§2). Δηδηθφηεξα : (i) Πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε (κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο) 10κεινχο “Δπηηξνπήο Πξνψζεζεο Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ 

Μεγάιεο Κιίκαθαο ζηνπο ηνκείο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α.”, ε νπνία θαζίζηαηαη αξκφδηα γηα ηελ ηαρεία 

πξνψζεζε επελδχζεσλ ζε έξγα Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. ηζρχνο ≥30 MWe ή ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ≥30.000.000 € θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε θάζε δεηήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηα αλσηέξσ έξγα (άξζξν 19). Ζ 

Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ, ηνπο 

Πξνέδξνπο ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. ηεο Ρ.Α.Δ., ηνπ Κ.Α.Π.Δ. θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ αξκφδησλ Γ/λζεσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη επηιακβάλεηαη ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο (πνπ εμεηδηθεχνληαη 

ζηελ §3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ), είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ην νπνίν 

πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλν. (ii) Πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε (κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο) 7κεινχο Δπηηξνπήο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α., πνπ ζπγθξνηείηαη απφ Πξντζηακέλνπο 

Γ/λζεσλ ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα ηεο Ρ.Α.Δ.. Απνζηνιή ηεο είλαη ε 

ππνζηήξημε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. κε ηζρχ <30 MWe ή κε πξνυπνινγηζκφ επέλδπζεο  

<30.000.000 € θαη ηελ ηαρεία πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζηα αλσηέξσ έξγα (άξζ. 20). Ζ Δπηηξνπή 

επηιακβάλεηαη ησλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ επαξθψο 

αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, είηε θαηφπηλ παξαπνκπήο ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Πξνψζεζεο Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ζηνπο ηνκείο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α.. Ζ 

Δπηηξνπή απηή ππνβάιιεη κέρξη ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ηε 

Ρ.Α.Δ. έθζεζε κε ζρεηηθή θσδηθνπνίεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επελδχζεηο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α., θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 

Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, κηα θνξά θάζε 2 κήλεο θαη έθηαθηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο θαη θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο κπνξεί λα θαινχληαη θαη αξκφδηνη δηεπζπληέο ή άιινη ππεξεζηαθνί 

παξάγνληεο απφ άιια Τπνπξγεία ή επνπηεπφκελνπο Οξγαληζκνχο θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηνπ 

Διιεληθνχ Κέληξνπ Δπελδχζεσλ, ηνπ Κ.Α.Π.Δ., ζπιινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ θαη ησλ 

επελδπηψλ ζηνπο ηνκείο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. θαη άιισλ θνξέσλ. 

Οη πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε ζπγθξφηεζε 

ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο απαξηίδνπλ 
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έρνπλ ην ραξαθηήξα αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, νπφηε δε ρξεηάδεηαη λα δεκνζηεπηνχλ γηα ηε 

λφκηκε ππφζηαζή ηνπο. 

Με Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Δ.Γ.Γ.Α. θαη Αλάπηπμεο ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα γξακκαηεηαθήο, 

ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο θαη θαζνξίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν 

ζέκα θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο, ζηελ Δπηηξνπή παξέρεηαη Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε απφ ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

ην άξζξν 21 ζεζπίδεηαη ζχζηεκα πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ, νη νπνίεο ζπληάζζνληαη απφ ην 

Κ.Α.Π.Δ. (εηήζηεο) θαη απφ ηε Ρ.Α.Δ. (2εηείο θαη 5εηείο) θαη δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο. Οη εθζέζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηε ράξαμε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. 

ην άξζξν 22 πξνβιέπνληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

3468/2006 θαη ησλ θαη΄εμνπζηνδφηεζε απηψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ρσξίο σζηφζν λα ζεζπίδεηαη 

εηδηθφηεξε δηαδηθαζία, σο εμήο : (i) Πξφζηηκν 5.000€-500.000€, ην νπνίν επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο 

Ρ.Α.Δ., κεηά απφ αθξφαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Κ.Γ.Γηαδ., αλάινγα κε 

ηε βαξχηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο, ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη εηζπξάηηεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (λ.δ. 356/1974). Οη επηβαιιφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο 

επηβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ : (α) Γελ ελεκεξψλεηαη ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο, ζχκθσλα κε ην 

άξζ. 4§2. (β) Γελ ελεκεξψλεηαη ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη ε Ρ.Α.Δ., φηαλ δελ απαηηείηαη 

ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο, ζχκθσλα ην άξζ. 3§5. (γ) Αλαγξάθνληαη ζηηο Δγγπήζεηο 

Πξνέιεπζεο αλαθξηβή ζηνηρεία, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ. 17§2. (δ) Παξαβηάδνληαη 

επηηαθηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ 

εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Ρ.Α.Δ. πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζ. 5§3 ή 

νη φξνη ησλ αδεηψλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Με θνηλή απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο 

Ρ.Α.Δ., κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα θαηψηεξα θαη αλψηεξα φξηα ησλ πξνζηίκσλ απηψλ. Οη σο 

άλσ απνθάζεηο ηεο Ρ.Α.Δ. δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. Απφ ηε ξχζκηζε απηή πξνθχπηεη ην 

εξψηεκα εάλ ν ελ ιφγσ ηξφπνο δεκνζίεπζεο απνηειεί νπζηψδε ηχπν γηα ηελ έθδνζε ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ απνθάζεσλ ηεο Ρ.Α.Δ., δεδνκέλνπ φηη νη πξάμεηο απηέο σο αηνκηθέο εθδίδνληαη 

λνκίκσο κε ηελ επίδνζή ηνπο ζηνπο απνδέθηεο ηνπο. 

(ii) Αλάθιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην λφκν αδεηψλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ., ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη 

ησλ φξσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθαλ. Οη άδεηεο κπνξεί λα αλαθαινχληαη παξάιιεια κε ηελ 

επηβνιή πξνζηίκσλ. Ρεηά νξίδεηαη φηη ε επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 δελ 

απνθιείεη ηελ επηβνιή, γηα ηελ ίδηα παξάβαζε, άιισλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

άιιεο θείκελεο δηαηάμεηο ή πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ην άξζ. 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (άξζ. 22§4). 
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Πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πξνβιέπνληαη θαη ζηα άξζξα 32 & 33 ηνπ λ. 2773/1999 αληίζηνηρα 

θαζψο θαη ζην άξζ. 4 ηνπ λ. 2244/1994. 

ην άξζξν 23 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε δηνηθεηηθή θσδηθνπνίεζε, κε π.δ. πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, πνπ δηέπνπλ ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη αλ παξάγεηαη απηή. 

 

δ) Δηδηθφ ηΫινο παξαγσγψλ ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο απφ Α.Π.Δ., κεηαβαηηθΫο θαη ηειηθΫο δηαηΪμεηο 

 

ην άξζξν 25 (§Α. 1-7) πξνβιέπεηαη φηη ν Αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ 

Γηθηχνπ, ζε θάζε πξάμε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. παξαθξαηεί απφ απηνχο πνζνζηφ 3% επί ηεο ηηκήο πψιεζεο (πξν Φ.Π.Α.). Σν 

πνζφ πνπ παξαθξαηείηαη ζπληζηά εηδηθφ ηέινο (ην νπνίν ζην λφκν δελ ραξαθηεξίδεηαη πιένλ 

αληαπνδνηηθφ) θαη απνδίδεηαη θαηά 80% ππέξ ηνπ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

ζηαζκφο Α.Π.Δ. θαη θαηά 20% ππέξ ησλ Ο.Σ.Α., απφ ηνπο νπνίνπο δηέξρνληαη ηπρφλ γξακκέο 

ζχλδεζεο κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν. Απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο απαιιάζζνληαη νη 

παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζπζηήκαηα. Σα αλσηέξσ πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην εηδηθφ 

ηέινο δηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά θαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ §Α.3 θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηηκψλ απηψλ. Ζ επνπηεία απηή αζθείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζ. 102§4 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηα άξζ. 148-154 ηνπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006). 

εκαληηθή είλαη θαη ε ξχζκηζε ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (§Β.1), κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη φηη δελ 

ζπληζηά παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ. 10 ηνπ λ. 3229/2004, νχηε αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ 

πξνεγνχκελσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ε πξηλ ηελ παξέιεπζε 5εηίαο απφ ηελ παξνρή δεκφζηαο 

ελίζρπζεο κεηαβίβαζε ζηνλ θχξην ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δαπάλεο έξγσλ επέθηαζεο γηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν ηεο 

ρψξαο. 

Με ην άξζξν 26 απινπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αδεηψλ παξαγσγήο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ θαηέρνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο 

δηαγσληζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ. (Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. Α.Δ.), ζχκθσλα κε ην άξζξν 15§4 ηνπ λ. 2773/1999 θαη 

ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηεο έγθξηζεο ηεο ππνθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηηο ζπκβάζεηο πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ησλ ελ ιφγσ δηαγσληζκψλ. 

ην άξζξν 27 ηίζεληαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ παξαγσγήο θαη αδεηψλ 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 

3468/2006. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α., γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή 
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γλσκνδφηεζε ηεο Ρ.Α.Δ. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζ. 9 ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ Αδεηψλ Παξαγσγήο θαη Πξνκήζεηαο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ην θξηηήξην ηεο πεξίπησζεο δ’ ηνπ άξζξνπ 3§1 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

(ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ έξγνπ). Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε §2 άξζ. 3 ηνπ λφκνπ απηνχ 

(θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο ηνπ ζηαζκνχ κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν, 

δηαβίβαζε ηεο Π.Π.Δ. θ.ι.π.). Αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ζθνπφ ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο, ηελ έθδνζε γλσκνδφηεζεο γηα Π.Π.Δ.Α., ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο επέκβαζεο ή έθδνζε 

απφθαζεο παξαρψξεζεο δαζηθήο έθηαζεο, ηελ έθδνζε απφθαζεο Δ.Π.Ο. ή ηελ έθδνζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ, αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ απηψλ (§2). Ζ ξχζκηζε απηή ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην αξζ. 8§10 

Τ.Α.. πλεπψο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ Τ.Α. ηζρχεη ε Γ6/Φ1/2006/06.02.2002 απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο “Γηαδηαθαζία έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε Α.Π.Δ. θαη κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ θαη ηχπνη 

ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο” “ζην βαζκφ πνπ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ”. 

Οξίδεηαη επίζεο φηη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. 

ή .Ζ.Θ.Τ.Α., πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ηζρχ παξαηείλνληαη απηνδηθαίσο γηα 20 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζήο ηνπο (§3). 

Οη παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. πνπ ήδε ηεινχλ ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία 

θαηαβάιινλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, ην εηδηθφ ηέινο ππέξ Ο.Σ.Α. πνπ νξίδεηαη ζην άξζ. 25 

σο εμήο : ζε πνζνζηφ 1% απφ 1.1.2005 θαη ζε πνζνζηφ 3% απφ 27.6.2006 (§5). 

ην άξζ. 27§9 πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν ζηφρνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (20,1% 

κέρξη ην 2010 θαη 29% κέρξη ην 2020) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2001/77/ΔΚ. 

 

4.2.3 Μηα πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ λ. 3468/2006 

 

πσο επηζεκάλζεθε ήδε, ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ πξντζρχζαληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

Α.Π.Δ. εληνπίζηεθαλ ζην γεγνλφο φηη απαηηνχληαλ ρξνλνβφξεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο 

γηα ηελ πινπνίεζε κηαο επέλδπζεο ζηνλ ηνκέα ησλ Α.Π.Δ., ζηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηνπ εηδηθνχ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο κε Y.A. θαη ζην ζέκα ηεο εγθαηάζηαζεο 

ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. (ηδίσο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο). 

Με ην λ. 3468/2006 δελ ιχλνληαη βέβαηα φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

Α.Π.Δ., αιιά είλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα λα ακβιπλζνχλ νη δπζθνιίεο θαη λα πεξηνξηζηνχλ ηα 

εκπφδηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Α.Π.Δ θαη .Ζ.Θ.Τ.Α.. 
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εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη εηζάγνληαη θνηλέο ξπζκίζεηο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ θαη γηα ηε .Ζ.Θ.Τ.Α.. Οπζηαζηηθά δει. κε ην λ. 3468/2006 κεηαθέξεηαη ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην φρη κφλν ε Οδεγία 2001/77/ΔΚ, αιιά θαη νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/8/ΔΚ. Ζ 

ζέζπηζε λέσλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ φρη γεληθά γηα ηε .Ζ.Θ. αιιά κφλν γηα ηε .Ζ.Θ.Τ.Α. 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κφλν κε ηελ πςειήο απφδνζεο ζπκπαξαγσγή, φπσο νξίδεηαη ζηελ 

Οδεγία 2004/8/ΔΚ, επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε πξνθαλή νθέιε γηα ην 

πεξηβάιινλ. Ζ παξαηήξεζε απηή φκσο δε ιχλεη ην πξφβιεκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη απφ ηε κε 

κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2004/8/ΔΚ κε ην λ. 3468/2006. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηε ρψξα καο είλαη ε “δηαζπνξά” ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζε 

πεξηζζφηεξα εζληθά λνκνζεηήκαηα (λφκνο, πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο). ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζπλέβε θαηλνκεληθά ην αληίζηξνθν : κε έλα λφκν κεηαθέξζεθαλ νη δηαηάμεηο 2 

Οδεγηψλ (ηεο Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ θαη ηεο Οδεγίαο 2004/8/ΔΚ), πιελ φκσο ε κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο 

2004/8/ΔΚ είλαη ειιηπήο. Γεληθά πάλησο ε έληαμε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο (πνπ εηζάγεηαη 

ζηελ ειιεληθή έλλνκε) ζε έλα λνκνζέηεκα, είλαη επηζπκεηή πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή 

ησλ ξπζκίζεσλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ν εληνπηζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ, 

γεγνλφο πνπ δε ζπλέβε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/8/ΔΚ. 

Με ην λ. 3468/2006 ε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ζηαζκψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε Α.Π.Δ. έγηλε πην απιή θαη θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα κεησζεί ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ. Καζνξίζηεθε αλαιπηηθά ε ηηκνιφγεζε ηεο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ θαη .Ζ.Θ.Τ.Α., ελψ απμάλεηαη ζεκαληηθά ε 

ηηκνιφγεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Φ/Β ζπζηήκαηα. Καζνξίδνληαη πςειφηεξα φξηα 

εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο αδεηψλ παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, γηα κηθξήο 

θιίκαθαο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. Γεκηνπξγήζεθαλ επηηξνπέο ζπληνληζκνχ θαη 

πξνψζεζεο επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο Α.Π.Δ θαη .Ζ.Θ.Τ.Α., νη νπνίεο αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλνπλ 

ζεκαληηθά ηνπο επελδπηέο. Θεζπίζηεθε ζχζηεκα έθδνζεο Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο γηα ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ. Σέινο, 

ζεζπίζηεθε εθ λένπ ην χςνο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α. Ζ ζέζπηζε ηνπ 

χςνπο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο κε λφκν έγηλε ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ απφθαζε Οινκέιεηα ηνπ 

.η.Δ. 3293/2005. 

Αμηνπξφζεθην ζην λέν λφκν είλαη ην γεγνλφο φηη πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ή ε ζπκπιήξσζε 

αξθεηψλ θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (πάλσ απφ 20) πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηεί πιήξσο ν λφκνο. 

Σέινο, κνινλφηη ζην πξνζρέδην ηνπ λφκνπ πξνβιεπφηαλ ε ζχληαμε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Α.Π.Δ. ηειηθά ζηνλ ςεθηζζέληα λφκν δελ 

πεξηιήθζεθε ζρεηηθή δηάηαμε, ρσξίο απηφ φκσο λα θσιχεη ηελ έθδνζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 2742/1999. 
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4.3 Ο Νφκνο 3734/2009 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 8/28.1.2009)                          

 

“Πξνώζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δύν ε πεξηζζνηέξσλ ρξήζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο, ξύζκηζε 

δεηεκάησλ ζρεηηθώλ κε ην πδξνειεθηξηθό έξγν Μεζνρώξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 

 

Ο λ. 3734/28.01.2009 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 8/28.01.2009), απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. Αληηθείκελν 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθ. Α’ (άξζξα 1-15) είλαη ε ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/8/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ “γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 92/42/ΔΟΚ”. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Α’ ζπκπιεξψλεηαη ην 

λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο, ην νπνίν έρεη ζεζπηζζεί κε ην λ. 

3468/2006. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπνληαη νη ηχπνη ησλ ηερλνινγηψλ ζπκπαξαγσγήο (άξζ.4), ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη (άξζ.5), ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο ζπκπαξαγσγήο (άξζ.6), ν ραξαθηεξηζκφο ζπκπαξαγσγήο σο πςειήο 

απνδνηηθφηεηαο (.Ζ.Θ.Τ.Α.) (άξζ.7) θαη νη εγγπήζεηο πξνέιεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ ζπκπαξαγσγή πςειήο απνδνηηθφηεηαο (άξζ.8). Ρπζκίδνληαη επίζεο ζέκαηα ηα νπνία 

είλαη ζρεηηθά : κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ 

ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη πςειήο 

απνδνηηθφηεηαο (.Ζ.Θ.) (άξζ.9), ηελ έγθξηζε απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα ηχπνπ κνλάδαο 

ζπκπαξαγσγήο γηα ηππνπνηεκέλεο κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο ζπκπαγνχο ηχπνπ πνιχ κηθξήο θαη κηθξήο 

θιίκαθαο (άξζ.10), ηε ζχληαμε έθζεζεο απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ζρεηηθψο κε ην εζληθφ 

δπλακηθφ ζπκπαξαγσγήο (άξζ.11), ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ζηνηρείσλ ζπκπαξαγσγήο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο θαη ηηο ζρεηηθέο θπξψζεηο (άξζ.12,13). Αλαθέξνληαη ηέινο νη ηξνπνπνηνχκελεο θαη 

πξνβιέπνληαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζ. 14, 15). 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Β’ (άξζ. 16-26) ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην 

Τδξνειεθηξηθφ Έξγν Μεζνρψξαο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Γ’ (άξζ. 27-42) ξπζκίδνληαη ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο (άξζ. 34-41). Δηδηθφηεξα κε ην άξζ. 27 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3468/2006 

ζρεηηθψο κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη κε ην άξζ. 27Α ηξνπνπνηνχληαη 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3468/2006 θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα γηα Φ/Β ζηαζκνχο. Με ηα άξζ. 28, 29 εηζάγνληαη 

ξπζκίζεηο γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή θαη ηε χλδεζε ηαζκψλ Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ 

Α.Π.Δ. θαη ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ Α.Δ., αληηζηνίρσο. Σέινο 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Κ.Α.Π.Δ. (άξζ. 30), ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ. (άξζ. 31) 

ην πκβνχιην Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο (άξζ. 32), ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. (άξζ. 33), ηελ Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ (άξζ. 34). 
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4.3.1 πλνςέδνληαο ηηο βαζηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 3734/2009                             

 

1. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ Φ/Β ζηαζκφ θαη απνξξνθάηαη απφ ην χζηεκα ή ην 

Γίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9, 10, 12 παξ. 1 ηνπ λ. 3468/2006, ηηκνινγείηαη ζε 

κεληαία βάζε θαη αλά κεγαβαηψξα (MWh) ηεο απνξξνθψκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ. κπνξεί λα 

κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα. Γηα ηε κεηαβνιή απηή, ιακβάλνληαη θπξίσο ππφςε ε 

δηείζδπζε ησλ Φ/Β ζηαζκψλ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ εζληθψλ 

ζηφρσλ δηείζδπζεο ησλ Α.Π.Δ. θαη νη επηπηψζεηο γηα ηνλ θαηαλαισηή απφ ηε ζρεηηθή επηβάξπλζε 

ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ηέινπο Α.Π.Δ. 

2. α) Ζ ζχκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκφ ζπλάπηεηαη γηα 20 έηε, 

ζπλνκνινγείηαη κε ηελ ηηκή αλαθνξάο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη αληηζηνηρεί ζην 

κήλα θαη έηνο πνπ ππνγξάθεηαη ε χκβαζε Αγνξαπσιεζίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ηνλ αξκφδην 

Γηαρεηξηζηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε έλαξμεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ή γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ, 

εληφο 18 κελψλ γηα ηνπο ζηαζκνχο ηζρχνο έσο 10MW θαη εληφο 36 κελψλ γηα ηνπο ζηαζκνχο ηζρχνο 

απφ 10MW θαη άλσ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, σο ηηκή αλαθνξάο ζα ιακβάλεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί 

ζην κήλα θαη έηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε έλαξμε δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ή γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β 

ζηαζκνχ βάζεη ηεο ηζρχνο πνπ δηαζέηεη ν ζηαζκφο θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή ζηηγκή. 

β) Οη ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε έηνο, θαηά πνζνζηφ 

25% ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Αλ ε ηηκή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα απηφλ, αλαπξνζαξκνζκέλε θαηά ηα 

αλσηέξσ, είλαη κηθξφηεξε ηεο κέζεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαηά 

ην πξνεγνχκελν έηνο, πξνζαπμεκέλεο θαηά 30%, 40%, 40% θαη 50% αληίζηνηρα γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

Α, Β, Γ θαη Γ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη βάζεη ηεο κέζεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ 

πζηήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, πξνζαπμεκέλε θαηά ηνπο αληίζηνηρνπο σο άλσ ζπληειεζηέο. 

γ) πκβάζεηο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκνχο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ζηαζκνχο πνπ δελ έρνπλ ηεζεί ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ή 

δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε ζχλδεζή ηνπο, ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ. 

δ) Οη παξαγσγνί πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκνχο θαη 

κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο ζηαζκνχο ηνπο, θαηά ηα 

αλσηέξσ, κπνξνχλ είηε λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζχκβαζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ 

εδαθίσλ κε ηηκή αλαθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Φεβξνπάξην 2009 θαη δηάξθεηα ίζε κε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη ηεο 20εηίαο απφ ηε ζέζε ησλ ζηαζκψλ ζε ιεηηνπξγία, είηε λα ζπλερίζνπλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο. Αλ φκσο αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο αλαλέσζεο ηεο 
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ζχκβαζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 12§2 σο ηηκή πψιεζεο ζα ζπλνκνινγείηαη 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, απηή πνπ αληηζηνηρεί ζην κήλα θαη έηνο ηεο 

αλαλέσζεο. 

3. Ζ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Φ/Β ζηαζκνχο γίλεηαη βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα (€/MWh) : 

Έηνο  Μάλαο 

Α Β Γ Γ 

ΓηαζπλδεδεκΫλν Με ΓηαζπλδεδεκΫλν 

>100 kW ≤100 kW >100 kW ≤100 kW 

2009 Φεβξνπάξηνο 400,00 450,00 450,00 500,00 

2009 Αχγνπζηνο 400,00 450,00 450,00 500,00 

2010 Φεβξνπάξηνο 400,00 450,00 450,00 500,00 

2010 Αχγνπζηνο 392,04 441,05 441,05 490,05 

2011 Φεβξνπάξηνο 372,83 419,43 419,43 466,03 

2011 Αχγνπζηνο 351,01 394,88 394,88 438,76 

2012 Φεβξνπάξηνο 333,81 375,53 375,53 417,26 

2012 Αχγνπζηνο 314,27 353,56 353,56 392,84 

2013 Φεβξνπάξηνο 298,87 336,23 336,23 373,59 

2013 Αχγνπζηνο 281,38 316,55 316,55 351,72 

2014 Φεβξνπάξηνο 268,94 302,56 302,56 336,18 

2014 Αχγνπζηνο 260,97 293,59 293,59 326,22 

Γηα θάζε λ έηνο απφ ην 

2015 θαη κεηά  

1,3xκΟΣλ-1 1,4xκΟΣλ-1 1,4xκΟΣλ-1 1,5xκΟΣλ-1 

κΟΣλ-1:      Μέζε Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο λ-1 

 

4. ην Πξφγξακκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζ. 14§1 ηνπ λ. 3468/2006 πξνζηίζεηαη ρξνλνδηάγξακκα 

ρνξήγεζεο αδεηψλ παξαγσγήο ή απνθάζεσλ εμαίξεζεο γηα αηηήζεηο γηα Φ/Β ζηαζκνχο πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, γηα ηηο νπνίεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή γλψκε ή απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ. ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηηήζεσλ, ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηνπο, ηεο αζθάιεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ 

Γηθηχνπ θαη ηεο επηβάξπλζεο ηνπ θαηαλαισηή κέζσ ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ππέξ ησλ Α.Π.Δ. 

 Δηδηθά, νη αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο απφ Φ/Β ζηαζκνχο θαη γηα έθδνζε 

απφθαζεο εμαίξεζεο αμηνινγνχληαη θαη εμεηάδνληαη αληίζηνηρα, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 

3,4 ηνπ λ. 3468/2006, κέρξη ηελ 28.02.2009 φζεο έρνπλ ππνβιεζεί έσο θαη ηελ 31.05.2007, κέρξη ηελ 

30.04.2009 φζεο έρνπλ ππνβιεζεί έσο θαη 30.06.2007 θαη κέρξη ηελ 31.12.2009 φζεο έρνπλ ππνβιεζεί 

έσο ηελ 29.02.2008. 

 Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ινηπά θξηηήξηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ππνβνιή 

αηηεκάησλ γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζηαζκνχο άλσ ησλ 

10MWp ζην πιαίζην δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο βάζεη ηηκνιφγεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ ππνβνιή αηηεκάησλ γίλεηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, κεηά απφ 

γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ., ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ε ειάρηζηε ηζρχο θάζε έξγνπ θαη ε εθάζηνηε 

πξνθεξπζζφκελε πξνο αδεηνδφηεζε ηζρχο. 
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5. Οη άδεηεο παξαγσγήο ή απνθάζεηο εμαίξεζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β 

ζηαζκνχο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ. 

6. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζ. 14 ηνπ λ. 3468/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

“3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ. 

θαηαξηίδεηαη Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φ/Β πζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε 

ζηέγεο θαη πξνζφςεηο θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ιακβάλνληαη ηδίσο ππφςε ε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο θαη ε αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηθηχσλ. Γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηα αλσηέξσ πζηήκαηα  

κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ηεο παξαγφκελεο θαη ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα 

απηά. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλάπηπμε Φ/Β ζηαζκψλ, ε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο 

ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ, ε ηηκνιφγεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο, ην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ 

πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σο 

άλσ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο”. 

 

4.3.2 Μηα πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ λ. 3734/2009 

 

Ώζεζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο Φ/Β κνλάδεο, ηζρχνο έσο θαη 10MW δίλεη ν λένο λφκνο πνπ 

ςεθίζηεθε ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ απφ ηε Βνπιή, αιιά, γηα κηα αθφκε θνξά δελ ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηεο 

παξαγσγήο απφ ηδηψηεο γηα δηαζχλδεζε ζην δίθηπν. 

Ο λφκνο επηρεηξεί λα δψζεη ηέινο ζηε γξαθεηνθξαηία απφ ηε Ρ.Α.Δ., πνπ θαζπζηεξεί ηελ 

πινπνίεζε ησλ 8.000 επελδχζεσλ ζε Φ/Β πάξθα απφ επηρεηξήζεηο. ηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο είλαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ Φ/Β ζηελ Διιάδα λα θηάζεη, απφ ηα 20 MW ζήκεξα, ηα 

200 MW ην 2010. 

ηνλ λφκν πξνβιέπεηαη ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ αδεηνδφηεζε απφ ηε Ρ.Α.Δ., κε ζθνπφ 

ηνλ απεγθισβηζκφ ησλ αηηήζεσλ πνπ κέρξη ηψξα παξακέλνπλ ππφ εμέηαζε. Οη αηηήζεηο πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζα δηεθπεξαησζνχλ ζε 3 θάζεηο, απφ ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ έσο ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ. Μέρξη 

λα εμεηαζηνχλ νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε Ρ.Α.Δ. δελ ζα δερζεί 

θακία λέα αίηεζε. 

Με ηνλ λέν λφκν θαζνξίδνληαη νη ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειηαθήο kWh, νη νπνίεο ζα 

είλαη εγγπεκέλεο γηα ηα επφκελα 20 ρξφληα θαη ζα ηζρχζνπλ αλαδξνκηθά γηα ηα ζπκβφιαηα πνπ έρνπλ 

ζπλαθζεί. Οη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο θαηά ην 25% ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξνληάο. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αγνξαπσιεζίαο κε ηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. ή ηε Γ.Δ.Ζ. 

παξέρεηαη έλα δηάζηεκα 18 κελψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηελ ηζρχνπζα ηηκή. ε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο, ε ηηκή πψιεζεο είλαη εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη ηελ πεξίνδν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ. 
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Οη άδεηεο παξαγσγήο ή απνθάζεηο εμαίξεζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

Φ/Β ζηαζκνχο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζηνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ. 

Ζ νηθνλνκηθή ξχζκηζε απνηειεί ην κεγάιν αηνχ ηνπ λφκνπ, αθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ πλδέζκνπ Φσηνβνιηατθψλ θ. ηέιην Φσκά “νη ηηκέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη ε εγγχεζε ησλ 20 

ρξφλσλ απνηειεί κεγάιν θίλεηξν γηα ηνπο επελδπηέο”. 

ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηνλ λφκνπ εληάζζεηαη ε πξφβιεςε εηδηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ 

αλάιεςε έξγσλ ηζρχνο άλσ ησλ 10 MW. “Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα 

ηεο δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ” επηζεκαίλεη ν θ. Φσκάο. “Δθηηκψ φηη νη δηαγσληζκνί δελ ζα γίλνπλ 

πνηέ θαηαιήγεη”. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ .Δ.Φ., κε εκεξνκελία 05.03.2009 αλαθέξεηαη φηη : Ο 

λ. 3734/2009 πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ηελ πξνεηνηκαζία κηαο αθφκα Κ.Τ.Α. γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

Φ/Β ζε θηίξηα. χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα Φ/Β ζπζηήκαηα ηζρχνο >20kW απαηηείηαη ε 

εθπφλεζε πεξηβαιινληηθήο κειέηεο θαη Δ.Π.Ο. απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ζ λνκνζεζία είλαη ηειείσο 

αλειαζηηθή θαη δελ θάλεη δηαθξίζεηο αθφκε θαη αλ ην ζχζηεκα πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί πάλσ ζε 

θάπνην εκπνξηθφ-βηνκεραληθφ θηίξην. Πξφθεηηαη πξάγκαηη γηα παγθφζκηα πξσηνηππία αθνχ πνπζελά 

ζηνλ θφζκν δελ απαηηείηαη θάηη ηέηνην. Γηαηί αιήζεηα πξέπεη θαλείο λα θαζπζηεξήζεη επί κήλεο 

μνδεχνληαο αξθεηά ρξήκαηα ζε αλνχζηεο κειέηεο, δεδνκέλνπ φηη ηα Φ/Β δελ εθιχνπλ ξχπνπο, δελ 

παξάγνπλ απφβιεηα θαη είλαη αζφξπβα; Σα Φ/Β είλαη κηα ηερλνινγία πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε θηίξηα 

θαη εθαηνκκχξηα ηέηνηα ζπζηήκαηα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε φινλ ηνλ θφζκν ρσξίο λα απαηηνχληαη 

άρξεζηεο θαη ρξνλνβφξεο κειέηεο. Σν ίδην κάιηζηα ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ηα έρεη ραξαθηεξίζεη “κε 

νρινχζεο ή ρακειήο φριεζεο δξαζηεξηφηεηεο” (αξηζ. Γ6/Φ1/νηθ.19500,04.11.2004).   
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4.4 Δηδηθφ Πξφγξακκα “ΦσηνβνιηατθΪ ζηηο ζηΫγεο” - ΜηθξΫο επελδχζεηο Φ/Β ζπζηεκΪησλ 

ηζρχνο Ϋσο 10kW ζε αζηηθφ πεξηβΪιινλ 

 

Ζ ππνγξαθή ηεο Κ.Τ.Α. (ησλ ππνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.) – Αξ. 

Πξση. 12323/ΓΓ : 175/4.6.2009 πνπ αλακελφηαλ γηα ηα Φ/Β ζηηο ζηέγεο δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ηελ 

4
ε
 Ηνπλίνπ 2009 απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο. Σν Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φ/Β ζπζηεκάησλ 

ηζρχνο έσο 10kW, “Φσηνβνιηατθά ζηηο Σηέγεο ﴾Φ.Β.Σ.﴿”, ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία ή ζηέγαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ﴾πνπ απαζρνινχλ έσο 10 

εξγαδφκελνπο θαη έρνπλ εηήζην ηδίξν κέρξη 2 εθαη. €﴿, ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ 2009 θαη ζα 

δηαξθέζεη έσο 31.12.2019. Σν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε πνιίηε λα αμηνπνηήζεη ηελ 

πξάζηλε ελέξγεηα, ηνπνζεηψληαο Φ/Β ζηε ζηέγε ή ην δψκα ηνπ θηηξίνπ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ) γηα παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ εγρέεηαη ζην Γίθηπν, κε επλντθά θξηηήξηα θαη 

απιέο δηαδηθαζίεο. Σν πξφγξακκα αθνξά ζε φιε ηε ρψξα κε εμαίξεζε ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα κε ην 

Ζπεηξσηηθφ χζηεκα Νεζηά. Ο Τπνπξγφο Αλάπηπμεο παξνπζηάδνληαο ηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

έρνπλ ηε κνξθή Κ.Τ.Α. ζεκείσζε φηη κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ηε ρξήζεο ησλ Α.Π.Δ. ζε 

εγθαηαζηάζεηο κηθξήο θιίκαθαο, ε πξάζηλε ελέξγεηα γίλεηαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, 

επεξεάδνληαο ζηαδηαθά ην ζχλνιν ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο θαη νδεγψληαο ζηελ 

“επαλάζηαζε ηεο πξάζηλεο ηερλνινγίαο ﴾πεγή : www. express.gr 21.5.2009﴿. Δπίζεο νινθιεξψλνληαο 

ππνγξάκκηζε φηη “πξφζεζε ηνπ ΤΠ.ΑΝ. είλαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο κεγάιεο επελδχζεηο γηα λα 

θαιπθζεί ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα καο. Θέινπκε λα ρσξίζνπκε ηηο κηθξέο απφ ηηο κεγάιεο 

επελδχζεηο. Γελ πηζηεχσ φηη νη επελδχζεηο ηνπ  κηζνχ κεγαβάη πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά κε ηηο 

επελδχζεηο ησλ 50 θαη 100 κεγαβάη”. 

Χζηφζν ε εθαξκνγή ηεο, πνπ ηελ αλακέλνπλ αξθεηέο ρηιηάδεο πνιίηεο, ζα εμαξηεζεί απφ λέα 

Τ.Α., πνπ ζα εθδψζεη ν Τπνπξγφο ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., γηα ηνπο φξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ Φ/Β ζηηο ζηέγεο. 

Αξρηθά ε απφθαζε απηή ζα είρε ηε κνξθή εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ. Χζηφζν ζηελ Κ.Τ.Α. πνπ 

ππεγξάθε ηελ 4.6.2009, πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη λέα απφθαζε. ε θάζε πεξίπησζε ν Τπνπξγφο 

ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. είρε πξντδεάζεη γηα ην πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο. ε αλαθνίλσζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

ηελ 21.5.2009, αλαθεξφηαλ φηη ην ππνπξγείν ζα ξπζκίζεη ζέκαηα αηζζεηηθήο, κφλσζεο θαη πνζνζηψλ 

θάιπςεο. Δπίζεο, ζα ζέηεη απαγνξεχζεηο γηα εγθαηάζηαζε Φ/Β ζε απνιήμεηο θιηκαθνζηαζίσλ, 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, δηαηεξεηέα θηίξηα, εθηφο θαη εάλ επηηξέπνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο 

δφκεζεο, πνπ δηέπνπλ ηνπο νηθηζκνχο θαη ηα θηίξηα απηά.. Έηζη, είλαη θπζηθφ φηη ηα φζα ζα πξνβιέπεη 

ε απφθαζε νπθιηά γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζηηο ζηέγεο (δελ είλαη γλσζηφ αθφκε πφηε ζα εθδνζεί), 

ζα είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν φπσο πξναλαθέξζεθε ζα ηζρχζεη 

απφ ηελ 1.7.2009 ﴾πεγή : Διεπζεξνηππία 5.6.2009﴿. 

Έσο 400 MW ππνινγίδεηαη φηη κπνξεί λα θζάζεη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ κηθξά Φ/Β 

ζπζηήκαηα ηζρχνο έσο 10kW. Γηθαίσκα έληαμεο ζην πξφγξακκα έρνπλ θπζηθά πξφζσπα κε 

επηηεδεπκαηίεο θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο, πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (κέρξη 10 άηνκα θαη κέρξη 2 εθαη. επξψ ηδίξν εηεζίσο), ηα νπνία έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο 
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ην ρψξν, ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη ην Φ/Β ζχζηεκα. Δηδηθφηεξα, δηθαίσκα έληαμεο ζην πξφγξακκα 

έρνπλ νη θχξηνη νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ εθπξνζσπνχκελνη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή κεηά απφ ζπκθσλία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδηνθηεηψλ ή έλαο εθ ησλ θπξίσλ ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ, κεηά απφ 

παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ή θνηλφθηεηνπ ρψξνπ απφ ηνπο ινηπνχο ζπληδηνθηήηεο, κε 

επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε ζπκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληδηνθηεηψλ, πνπ 

απνδεηθλχεηαη κε πξαθηηθφ νκφθσλεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή κε έγγξαθε ζπκθσλία 

φισλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ θηηξίνπ, κε επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σνλίδνπκε φηη γηα ηελ 

πεξίπησζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζε θνηλφρξεζην ή θνηλφθηεην ρψξν ηνπ θηηξίνπ, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 

ελφο θαη κφλν ζπζηήκαηνο. Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β 

ζπζηήκαηνο, κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ θπξίνπ ηνπ ρψξνπ απηνχ, ζε θχξην νξηδφληηαο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θηηξίνπ φπνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην πξφγξακκα είλαη ε χπαξμε 

ελεξγήο ζχλδεζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζην θηίξην φπνπ 

ην ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη. Δπηπιένλ, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζζήθε Φ/Β ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

πψιεζε ελέξγεηαο, φηαλ ην αθίλεην ζην νπνίν εγθαζίζηαηαη ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία, 

είλαη κέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ηνπ αθηλήηνπ γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο λα θαιχπηεηαη κε ρξήζε 

Α.Π.Δ. (π.ρ. ειηνζεξκηθά, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο). Ο ιφγνο είλαη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

ελνπνηεκέλε γεληθφηεξε αληίιεςε ζηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο. 

Ζ κηθξή ηζρχο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ (έσο 10kW) εμαζθαιίδεη φηη ε παξαγφκελε ελέξγεηα 

αληηζηνηρεί ζε απηήλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β 

ζπζηήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαληαη, γηα ηνλ θχξην ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο, θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο γηα ηε δηάζεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο ζην δίθηπν. Ο πνιίηεο παξαγσγφο – θαηαλαισηήο δελ 

ζα έρεη θνξνινγηθή ή αζθαιηζηηθή ππνρξέσζε (άλνηγκα βηβιίσλ, έθδνζε ηηκνινγίσλ, αζθάιηζε 

θ.ι.π.), είηε είλαη επηηεδεπκαηίαο, είηε φρη. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο “Φσηνβνιηατθά ζηηο ηέγεο”, δε ζα δίλεηαη θακία 

επηδφηεζε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ηηκή πψιεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην δίθηπν (0,55€/kWh) 

είλαη πνιχ επλντθή θαη δελ απαηηείηαη επηρνξήγεζε. Δπηπιένλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν πνιίηεο δελ 

κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ, αμηνιφγεζεο, έγθξηζεο, ειέγρνπ θ.ι.π. Μάιηζηα ζηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Κ.Τ.Α. επηζεκαίλεηαη φηη : “Πξνυπφζεζε θαη φξνο γηα ηελ έληαμε Φ/Β 

ζπζηήκαηνο ζην Πξφγξακκα είλαη ε κε χπαξμε δεκφζηαο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ Αλαπηπμηαθνχ-

Δπελδπηηθνχ λφκνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δ.Δ δξάζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ﴾π.ρ. ζην πιαίζην ΔΠ ηνπ ΔΠΑ﴿ θαη γεληθφηεξα νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνγξάκκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο”. 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ηζρχνο έσο 10kW απαηηείηαη έγθξηζε εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 ηνπ λ. 3212/2003 (Φ.Δ.Κ. Α΄308), 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ. Οη 



Αμηνπνίεζε Ζιηαθήο Δλέξγεηαο ζε Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 94 

ελδηαθεξφκελνη, σζηφζν, ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ δηφηη ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. δελ έρεη νξίζεη αθφκε ηνπο 

φξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ Φ/Β, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Γ.Ο.Κ.). 

ην άξζξν 5 ηεο Κ.Τ.Α., κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνιενδνκηθήο αληηκεηψπηζεο, αλαθέξεηαη φηη 

“φξνη εγθαηάζηαζεο ζα νξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.” Με άιια ιφγηα, ζα απαηηεζεί 

θαη δεχηεξε Τ.Α. πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ην πξάζηλν θσο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, θαζψο νη φξνη 

εγθαηάζηαζεο (ζέκα Γ.ΟΚ., ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ζην δψκα, απνζηάζεηο αζθαιείαο θ.ι.π.) είλαη 

θαζνξηζηηθνί γηα λα “ηξέμεη” ην πξφγξακκα θαη ρσξίο απηνχο ην κέηξν είλαη δψξνλ άδσξνλ. 

ρνιηάδνληαο ηελ απφθαζε, παξάγνληεο ηεο αγνξάο Φ/Β επεζήκαλαλ φηη δελ ππήξρε θαλέλαο ιφγνο 

λα δεκνζηεπηεί ε Κ.Τ.Α. απφ ηε ζηηγκή πνπ ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. δελ έρεη αθφκε ζπκθσλήζεη ζηα 

βαζηθά, δει. ζηνπο φξνπο ηνπνζέηεζήο ηνπο. 

Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο ν παξαγσγφο ζα απεπζχλεηαη 

ζηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο ηεο Γ.Δ.Ζ. ππνγξάθνληαο δχν αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, κία γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

νπζηαζηηθά ηνπ κεηξεηή ﴾χκβαζε χλδεζεο﴿ θαη κία γηα ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο ﴾χκβαζε 

πκςεθηζκνχ﴿.  

ζνλ αθνξά ζηνλ κεηξεηή ηεο Γ.Δ.Ζ., ζα ηνπνζεηεζεί έλα λέν ξνιφτ κε δηπιφ κεηξεηή γηα 

ηελ παξαγφκελε απφ ηελ εγθαηάζηαζε ελέξγεηα θαη ηελ πξνο δηάζεζε. Σν θφζηνο γηα ην ξνιφτ ζα 

βαξχλεη ηνλ παξαγσγφ, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη 

δελ ζα μεπεξλά ηα 500€. Σν αληίηηκν πψιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν, 

κεηνχκελν θαηά ην πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο Γ.Δ.Ζ., ζα παξνπζηάδεηαη ζε πηζησηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ζα εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ θχξηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο πνιπθαηνηθίαο, ηφηε ην ζχζηεκα ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θνηλφρξεζην 

κεηξεηή (ξνιφτ) ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ηα έζνδα ζα εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ζα θαηαλέκνληαη 

αλάινγα ζηνπο ζπληδηνθηήηεο.  

Ζ χκβαζε πκςεθηζκνχ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ∕Β ζπζηήκαηνο θαη ηεο Γ.Δ.Ζ. 

Α.Δ. γηα 25 έηε, κε έλαξμε ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ∕Β ζπζηήκαηνο. 

Ζ ελ ιφγσ χκβαζε ζπλνκνινγείηαη κε ζηαζεξή ηηκή αλαθνξάο θαη αληηζηνηρεί ζην έηνο πνπ απηή 

ζπλάπηεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ∕Β ζπζηήκαηνο εληφο 6 κελψλ 

απφ ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο πκςεθηζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, σο ηηκή αλαθνξάο ζα 

ιακβάλεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

Φ∕Β ζπζηήκαηνο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ Φ∕Β ζπζηήκαηνο αιιάμεη πξνκεζεπηή γηα ηελ 

ειεθηξνδφηεζε ησλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ ζην θηίξην, ιήγεη απηνδηθαίσο ε χκβαζε πκςεθηζκνχ θαη 

ζπλάπηεηαη λέα χκβαζε πκςεθηζκνχ γηα ην ππνιεηπφκελν ησλ 25 εηψλ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 

θπξίνπ ηνπ Φ∕Β θαη ηνπ λένπ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ζην πξφζσπν ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ∕Β 

ζπζηήκαηνο, ιφγσ κεηαβίβαζεο ηεο ζρεηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ ζην θηίξην φπνπ βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλν ην Φ∕Β ζχζηεκα, ν λένο θχξηνο ππεηζέξρεηαη απηνδίθαηα ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληνο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πκςεθηζκνχ. 
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Ζ Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηελ 

εγθαηάζηαζε Φ∕Β ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη δελ “ζεθψλεη” ην δίθηπν. Γη΄ απηφλ ηνλ ιφγν  

αλαξηά ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο ηζρχνο, πνπ αληηζηνηρεί ζηα 

αηηήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ ήδε ζπκβαζηνπνηεκέλε ηζρχ θαζψο θαη ζε 

ηπρφλ πεξηπηψζεηο θνξεζκνχ ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο. 

 Ζ Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. ζα αγνξάδεη ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα πξνο 0,55€/kWh, ηηκή πνπ ζα ηζρχεη γηα 

φζεο πκβάζεηο πκςεθηζκνχ ππνγξαθνχλ ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011. Ζ ηηκή κεηψλεηαη θαηά 5% 

εηεζίσο γηα ηηο πκβάζεηο πκςεθηζκνχ πνπ ζπλάπηνληαη ην δηάζηεκα απφ 1.1.2012 κέρξη θαη 

31.12.1019. Ζ ηηκή ζηελ νπνία ζπλνκνινγείηαη ε χκβαζε πκςεθηζκνχ αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε 

έηνο, θαηά πνζνζηφ 25% ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο απηφο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο ή ηνλ εθάζηνηε αξκφδην θνξέα. Αλ ε 

ηηκή πνπ πξνθχπηεη κε ηελ αλσηέξσ αλαπξνζαξκνγή, είλαη κηθξφηεξε ηεο κέζεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ 

πζηήκαηνο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, πξνζαπμεκέλεο θαηά 40%, ε 

ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηε κέζε Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

πξνζαπμεκέλε θαηά ηνλ αληίζηνηρν σο άλσ ζπληειεζηή. 

Πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠ.ΑΝ. (www.ypan.gr) 

αλαξηάηαη εηδηθφο θαηάινγνο κειεηεηψλ – εγθαηαζηαηψλ θαη εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο Φ/Β ζπζηεκάησλ, ην νπνίν ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ Κ.Α.Π.Δ.. 

Γηα ηελ έληαμε ζηνλ θαηάινγν ν ελδηαθεξφκελνο απνδέρεηαη ηελ ηήξεζε ειάρηζησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη φξσλ αζθαιείαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Φ/Β ζπζηεκάησλ. Ζ έληαμε 

ζηε βάζε ζα γίλεηαη κε απιή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζε θάζε φκσο πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε 

απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηελ ειεχζεξε αγνξά. ηελ παξνχζα θάζε δξαζηεξηνπνηνχληαη 

γχξσ ζηηο 200 εηαηξείεο Φ/Β ζπζηεκάησλ. εκαληηθφ είλαη φηη πινπνηνχληαη θαη 5 ειιεληθέο 

παξαγσγηθέο κνλάδεο κε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο panels 200MW. 

Δλδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β έδεημαλ μέλεο εηαηξείεο, ζε επαθέο 

πνπ είραλ κε εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο. Ο Οξγαληζκφο Invest in Greece ﴾ην πξψελ 

ΔΛΚΔ πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ﴿ κεηείρε ζηελ έθζεζε ειηαθήο 

ηερλνινγίαο “Intersolar 2009” πνπ έγηλε ζην Μφλαρν. πσο αλαθέξεηαη ζε αλαθνίλσζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ, έγηλαλ επαθέο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 35 εθπξνζψπνπο ηνπ θιάδνπ, πξνεξρφκελνπο 

θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία, γηα επελδχζεηο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β 

ζπζηήκαηα θαη ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή αλάινγσλ ζπζηεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ﴾νη δχν 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο επηδνηνχληαη απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν﴿. Ζ “Intersolar 2009” 

θηινμέλεζε θέηνο πάλσ απφ 1.400 δηεζλείο εθζέηεο, ελψ δέρηεθε πεξηζζφηεξνπο απφ 60.000 

επηζθέπηεο ﴾πεγή : Διεπζεξνηππία 5.6.2009﴿. 

Σέινο, αλακέλεηαη ε έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε Φ∕Β ζην έδαθνο ζηα εθηφο ζρεδίνπ νηθφπεδα θαη 

αγξνηεκάρηα. Ζ Κ.Τ.Α. κεηαμχ άιισλ ζα πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε, γηα φια ηα έξγα, ηεο ππνρξέσζεο 

http://www.ypan.gr/
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έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ηελ εγθαηάζηαζε Φ∕Β ηζρχνο έσο 20kW θαη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ζηα 

κεγαιχηεξα θαη ζε κε άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα νηθφπεδα, δει. θαη ζε κηθξφηεξεο ησλ 4 ζηξεκκάησλ 

ηδηνθηεζίεο θαη κε 80% ζπληειεζηή θάιπςεο  πηγή : πηγή .πεγή : www.express.gr – 21/5/2009﴿. 

 

4.4.1 ηΪζε ηνπ Σ.Δ.Δ. απΫλαληη ζην Πξφγξακκα “ΦσηνβνιηατθΪ ζηηο ζηΫγεο” 

 

Σελ άπνςε φηη δελ είλαη δπλαηφλ γεληθεπκέλα θαη αδηαθξίησο λα εγθαηαζηαζνχλ Φ∕Β 

ζπζηήκαηα ζε θηίξηα ̶ αθφκε θαη ζε κε άξηηα θαη κε νηθνδνκήζηκα νηθφπεδα, φπσο δηαηείλνληαη νη 

αξκφδηνη! ̶ ρσξίο ζαθείο πξνδηαγξαθέο, πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ην πεξηβάιινλ ﴾απφ νπζηαζηηθή θαη 

αηζζεηηθή άπνςε﴿, ηελ αζθάιεηα θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη, θπξίσο δελ 

ζα δηαζθαιίδεηαη ν θαηαλαισηήο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ επάξθεηα θαη ην θφζηνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, επαλαιακβάλεη ην Σ.Δ.Δ.. 

Με αθνξκή ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Greenpeace, ζηελ νπνία θαηεγνξείηαη ην Σ.Δ.Δ. γηα 

“ζπληερληαθή ινγηθή”, ην Δπηκειεηήξην επηζεκαίλεη φηη νη φξνη εγθαηάζηαζεο απνηεινχλ επζχλε ηνπ 

θξάηνπο, πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εθρσξεζεί ή λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηηο ηδησηηθέο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εθείλεο έρνπλ ζπληάμεη γηα ηα πξντφληα ηνπο. “Άξα, ην θξάηνο 

νθείιεη λα ζπληάμεη ζαθείο πξνδηαγξαθέο, πνπ ζα θαιχπηνπλ φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη θπξίσο 

ηνπο πνιίηεο”, ηνλίδεη. 

Δπίζεο, ππνζηεξίδεη φηη ε εγθαηάζηαζε θάζε ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα γίλεηαη δίρσο 

άδεηα, αιιά θαη ρσξίο ηνλ έιεγρν απφ δεκφζηα ππεξεζία. Δίλαη ππνρξέσζε, επίζεο ηνπ θξάηνπο, λα 

πξνβιέςεη δηαδηθαζίεο ζχληνκεο θαη αληηγξαθεηνθξαηηθέο, ψζηε ην πξφγξακκα λα πξνρσξήζεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

Σέινο επηζεκαίλεη ην Σ.Δ.Δ. φηη νη κειέηεο δελ απμάλνπλ ην θφζηνο ζε θακία πεξίπησζε, 

αληίζεηα κεηψλνπλ ην θφζηνο θάζε επέλδπζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη βέβαην, φηη ην 

θφζηνο ηεο κειέηεο ελζσκαηψλεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη πξνζθέξεηαη σο 

“παθέην” απφ ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Άξα, ν δηαρσξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο κειέηεο απφ ην θφζηνο 

ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο, απιψο ζα δηαζθαιίδεη γηα ηνλ θαηαλαισηή φηη ζα επηιεγεί ε πιένλ 

άξηηα, επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη νηθνλνκηθή ιχζε, ελψ δελ ζα ηνλ επηβαξχλεη κε επηπιένλ 

θφζηνο. 

Τπφ ην πξίζκα ινηπφλ φισλ απηψλ, ζπλερίδεη ην Σ.Δ.Δ., πξνθαιεί θαηάπιεμε ην επηρείξεκα 

πεξί ζπληερλίαο πνπ πξνβάιιεη κε ηελ αλαθνίλσζή ηεο ε Greenpeace, δειψλνληαο θαηά ηνλ πιένλ 

θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν φηη ην Σ.Δ.Δ. επηζπκεί θαη επηδηψθεη ηελ ηαρχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθηαθψλ Φ∕Β, αιιά θαη δηαθεξχζζνληαο πξνο θάζε θαηεχζπλζε “αθήζηε ηνλ ήιην λα 

ιάκςεη, αιιά ρσξίο ζθηέο πνπ ζα αθπξψλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή ηνπ αμία” ﴾πεγή : 

πεξηνδηθφ Σ.Δ.Δ.-ηεχρνο 2540-15.06.2009﴿. 

Σελ αλάγθε λα ηεζνχλ εμαξρήο φιεο νη πξνυπνζέζεηο, φξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ ζπλεπάγεηαη 

ε εγθαηάζηαζε Φ/Β ζηα θηίξηα, επηζεκαίλεη ην Σ.Δ.Δ., ην νπνίν κάιηζηα, δειψλεη έηνηκν λα 

http://www.express.gr/
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αληαπνθξηζεί, θαηά ηε θάζε επεμεξγαζίαο ηεο Κ.Τ.Α. δηαηππψλνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα, ζπλεξγαδφκελν κε ηα αξκφδηα ππνπξγεία. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ην Σ.Δ.Δ., εδψ θαη ρξφληα, ζηεξίδεη ηελ πξννπηηθή ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

επηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ γηα ηελ παξαγσγή “θαζαξήο” ελέξγεηαο θαη επηζεκαίλεηαη φηη θάζε 

εγρείξεκα, αθφκε θαη φηαλ μεθηλά κε ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο θαη βξίζθεηαη θαηαξρήλ ζηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε, θηλδπλεχεη λα απνηχρεη θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ, εθφζνλ ζην ζηάδην ηεο κειέηεο δελ 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη παξάγνληεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα αλαθχςνπλ. 

Έρνληαο ππφςε κφλν ην θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο Σχπνπ ηνπ ΤΠ.ΑΝ. θαη ηελ αλαθνίλσζε 

Σχπνπ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ην Σ.Δ.Δ. θαηαγξάθεη νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο αξκνδίνπο. 

I . Εεηήκαηα κειεηεηηθνχ ραξαθηήξα  

◙ Αξρηηεθηνληθνχ – κνξθνινγηθνχ ραξαθηήξα. Σν δψκα θαη ε ζηέγε νινθιεξψλνπλ θαη ην θέιπθνο 

ηνπ θηηξίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δηακνξθψλνπλ ηελ παξνπζία ηνπ ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Ζ 

νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζε απηφ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ 

Δ.Π.Α.Δ. Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε πεξηνρέο εηδηθψλ δηαηαγκάησλ, πιεζίνλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θ.ι.π.. Με ηελ ειεχζεξε, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

ΤΠ.ΑΝ., ηνπνζέηεζε ησλ Φ/Β  ζε νπνηνδήπνηε νηθφπεδν ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, ζα πξέπεη λα 

πξνζερζεί ηδηαίηεξα ε δηακφξθσζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ. 

◙ Σερληθνχ ραξαθηήξα : ε ζέζε θαη ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο Φ/Β, θαζψο θαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηεο 

φιεο θαηαζθεπήο ζε αλεκνπηέζεηο θ.ι.π. Πξνζδηνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνεγνχληαη θαη έπνληαη 

ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ Φ/Β, φπσο πγξνκνλψζεηο θ.ι.π. 

◙ Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ηερληθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο, φπσο ν ηξφπνο ζηήξημεο ησλ panels, ε φδεπζε θαη πξνζηαζία ηνπ 

θεληξηθνχ θαισδίνπ κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ νξνθή ζην ηζφγεην ή ππφγεην ηνπ 

θηηξίνπ, ε ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. αιιά θαη ε πξνβιεπφκελε ηερληθή κειέηε. 

II . Εεηήκαηα Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθψλ θαλνληζκψλ 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ζαθψο φηη ε ηνπνζέηεζε Φ/Β είλαη έξγν κεραληθψλ, πνπ απαηηεί ηφζν 

κειέηε φζν θαη επίβιεςε θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ. πλεπψο, δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζηηο “εξγαζίεο 

κηθξήο θιίκαθαο”. Δίλαη δε απνδεδεηγκέλν φηη ε ζχληαμε ησλ κειεηψλ θαη ε παξνπζία επηβιέπνληνο 

κεραληθνχ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκία ηνπ έξγνπ. Πξέπεη λα νξηζηεί ρνξήγεζε εηδηθήο 

άδεηαο κε ππνβαιιφκελν θάθειν ζην αξκφδην Πνιενδνκηθφ Γξαθείν, ηνπ νπνίνπ ε πιεξφηεηα θαη ηα 

ινηπά ζηνηρεία εχθνια θαζνξίδνληαη. 

III . Εεηήκαηα θαηαζθεπήο 

◙ θαζνξηζκφο ζαθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα φια ηα πιηθά πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ θαηαζθεπή. 

◙ πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ θαηαζθεπή θνξέσλ. 

◙ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ αξκφδην θνξέα. 
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Σν Σ.Δ.Δ. ζεσξεί φηη ε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ππνπξγεία ζα ζέζεη εμαξρήο ζε ζσζηή θαη 

δηαρξνληθή βάζε, ηελ εθαξκνγή κηαο ηφζν ζεκαληηθήο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ 

ππφζεζεο. 



Αμηνπνίεζε Ζιηαθήο Δλέξγεηαο ζε Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 99 

5. ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

5.1. Σα δπλαηά ζρήκαηα ζχλδεζεο ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Υ.Σ. ηεο Γ.Δ.Ζ. είλαη : 

 

(α)   Σρήκα ζύλδεζεο Απηνπαξαγσγνύ 

ηελ πεξίπησζε απηή ν Φ/Β ζηαζκφο ηξνθνδνηεί κέζσ ηνπ δπγνχ Υ.Σ. ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα ηα θνξηία 

ηεο εζσηεξηθήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ζε πεξίπησζε πεξίζζεηαο ελέξγεηαο δηνρεηεχεη απηή πξνο 

ην Γίθηπν Υ.Σ.. 

 

Σρήκα 5.1 : ρήκα ζχλδεζεο Απηνπαξαγσγνχ 

 

◘ εκείν χλδεζεο ζην Γίθηπν (..Γ.)  : είλαη ην ζεκείν ηνπ Γηθηχνπ, φπνπ ζπλδένληαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξαγσγνχ θαη βξίζθεηαη πάληνηε ζηελ έμνδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. ην 

..Γ. εγθαζίζηαηαη ε δηάηαμε κέηξεζεο ηεο ελέξγεηαο, πνπ είηε απνδίδεη ν Παξαγσγφο ζην Γίθηπν, 

είηε απνξξνθά απφ ην Γίθηπν σο θαηαλαισηήο. 

◘ εκείν Κνηλήο χλδεζεο (.Κ..)  : είλαη ην πιεζηέζηεξν πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξαγσγνχ 

ζεκείν ηνπ Γηθηχνπ, ζην νπνίν ζπλδέεηαη ή κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην κέιινλ άιινο ρξήζηεο 

(Παξαγσγφο ή Καηαλαισηήο). Σν .Κ.. απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξνθαινχκελσλ επηπηψζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο. 
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◘ Όξην Ηδηνθηεζίαο θαη αξκνδηνηήησλ : είλαη ην ζεκείν ηνπ Γηθηχνπ, πνπ απνηειεί ην φξην 

δηαρσξηζκνχ αξκνδηνηήησλ θαη επζχλεο κεηαμχ Γ.Δ.Ζ. θαη Παξαγσγνχ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

νη αθξνδέθηεο εμφδνπ ηνπ κεηξεηή ή νη αθξνδέθηεο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο ζε πεξίπησζε 

παξνρψλ № 5 θαη № 6. 

◘ Πξνζηαζία Απφδεπμεο Αληηζηξνθέα  : είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνκφλσζε ησλ 

θαηάληε ηνπ αληηζηξνθέα (inverter) εγθαηαζηάζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αληηζηξνθέα, ζηελ πεξίπησζε ηεο εθηφο νξίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ ή ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ηνπ Γηθηχνπ ή άιισλ δπζιεηηνπξγηψλ. Ζ πξνζηαζία απηή κπνξεί λα ελζσκαηψλεηαη ζηνλ 

αληηζηξνθέα ή λα απνηειεί μερσξηζηή δηάηαμε. 

 

(β)   Σρήκα Αλεμάξηεηνπ Παξαγσγνύ  

ηελ πεξίπησζε απηή ν Φ/Β ζηαζκφο δηνρεηεχεη ζην Γίθηπν νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεη. 

 

Σρήκα 5.2 : ρήκα ζχλδεζεο Αλεμάξηεηνπ Παξαγσγνχ 
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5.2. Γηαδηθαζέα γηα ηε ζχλδεζε Φ/Β ζηαζκψλ ζην δέθηπν Υ.Σ. (ηζρύο έσο 100kW) 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη ζε Φ/Β ζηαζκνχο αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ θαη 

απηνπαξαγσγψλ ηζρχνο έσο θαη 100kW. Οη ζηαζκνί απηνί ζα ζπλδένληαη ζην δίθηπν Υ.Σ. θαη ε 

ζχλδεζή ηνπο ζα δηεθπεξαηψλεηαη ζε επίπεδν Πεξηνρήο. Οη Φ/Β ζηαζκνί ηζρχνο άλσ ησλ 100kW ζα 

ζπλδένληαη ζην δίθηπν Μ.Σ. θαη ε δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ αηηεκάησλ ζα δηελεξγείηαη ζε θεληξηθφ 

επίπεδν, επί ηνπ παξφληνο απφ ηε Γ.Γ.Γ., φπσο ζπκβαίλεη θαη γηα ηνπο ζηαζκνχο Α.Π.Δ. άιισλ 

ηερλνινγηψλ (αηνιηθά πάξθα, κηθξνί Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί θ.ι.π.). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 3468/2006 : 

Φ/Β ζηαζκνέ ηζρχνο κΫρξη θαη 

20kW 

Φ/Β ζηαζκνέ ηζρχνο Ϊλσ 20kW 

Ϋσο θαη 150kW 

Φ/Β ζηαζκνέ ηζρχνο Ϊλσ ησλ 

150kW 

Απαηηνχληαη : Απαηηνχληαη : Απαηηνχληαη : 

◘ χκβαζε ζχλδεζεο κε ηε 

Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. 

◘ χκβαζε ζχλδεζεο κε ηε Γ.Δ.Ζ. 

Α.Δ. 

◘ χκβαζε ζχλδεζεο κε ηε Γ.Δ.Ζ. 

Α.Δ. 

◘ χκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ην Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. 

Α.Δ. ή ηε Γ.Δ.Ζ. γηα ηα Με 

Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά. 

◘ χκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ην Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. Α.Δ. 

ή ηε Γ.Δ.Ζ. γηα ηα Με 

Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά. 

◘ χκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ην Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. Α.Δ. 

ή ηε Γ.Δ.Ζ. γηα ηα Με 

Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά. 

  

◘ Δ.Π.Ο. απφ ηελ αξκφδηα 

Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα, ζχκθσλα 

κε ηελ Κ.Τ.Α. ππ' αξηζ. νηθ. 10447 

(Φ.Δ.Κ. 63Β/26.5.2006). 

◘ Λήςε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα 

Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα 

◘ Λήςε εμαίξεζεο απφ ηελ 

ππνρξέσζε ρνξήγεζεο άδεηαο 

παξαγσγήο απφ ηε Ρ.Α.Δ. 

◘ Λήςε άδεηαο παξαγσγήο απφ ην 

ΤΠ.ΑΝ. κεηά απφ γλσκνδφηεζε 

ηεο Ρ.Α.Δ. 

Γελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε 

ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη 

θαη' επέθηαζε αδεηψλ 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

νχηε ιήςεο ζρεηηθήο εμαίξεζεο 

απφ ηε Ρ.Α.Δ. 

Γελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε 

ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη θαη' 

επέθηαζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο. 

 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη Φ/Β ζηαζκνί ηζρχνο κέρξη θαη 20kW δελ ππφθεηληαη νπζηαζηηθά ζε θακία άιιε έγθξηζε 

απφ θνξείο ηεο Γηνίθεζεο θαη επηπιένλ απαιιάζζνληαη ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο (εθφζνλ 

βξίζθνληαη εθηφο πεξηνρψλ NATURA 2000, εζληθψλ δξπκψλ, παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη πεξηνρψλ 

αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο), ε Γ.Δ.Ζ. απνηειεί ζηελ πεξίπησζε απηή ην  κνλαδηθφ  αξκφδην θνξέα 

γηα ηελ ππνδνρή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ  πινπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ζχλδεζεο. 

 

5.2.1 Τπνβνιά αέηεζεο απφ ελδηαθεξφκελν 

 

Ζ αίηεζε ζχλδεζεο γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ αίηεζεο απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν (ΝΔΟ-ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) θαη ηελ ππνβνιή ζηνλ Σνκέα Γηθηχνπ ηεο 

Πεξηνρήο κε επηζχλαςε ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη θαηά ηελ 

αξρηθή αίηεζε. Οη αηηήζεηο ζα αξηζκνδνηνχληαη κε ζεηξά ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο, θαη’ αχμνληα 

αξηζκφ (ΦΒ1, ΦΒ2,…). Ζ αξηζκνδφηεζε ζα είλαη εληαία αλεμαξηήησο έηνπο. ε θάζε αίηεζε 
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απνδίδεηαη θαη έλαο αξηζκφο παξνρήο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο δελ είλαη πιήξε, ή 

ηα ζπλππνβαιιφκελα έγγξαθα θαη ζηνηρεία είλαη ειιεηπή, ε αίηεζε δελ παξαιακβάλεηαη θαη δελ 

αξηζκνδνηείηαη.  

Απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηεηία εθαξκνγήο ηνπ Οδεγνχ γηα ηε ζχλδεζε Φ∕Β 

ζηαζκψλ ζην Γίθηπν Υ.Σ. θαη ηελ ππνδνρή κεγάινπ πιήζνπο αηηεκάησλ απφ ηηο Πεξηνρέο, 

επαλαζηαζκίζηεθε ην δήηεκα ηεο πξνθαηαβνιηθήο είζπξαμεο κέξνπο ησλ γεληθψλ δαπαλψλ, εηο 

ηξφπνλ ψζηε λα θαιχπηνληαη ελ κέξεη νη δαπάλεο εμέηαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πνιιψλ αηηεκάησλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή ηνπο έθβαζε θαη ε Γ.Δ.Ζ. λα κελ δαπαλά αζθφπσο πφξνπο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη αηηήζεηο παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα ή αλαζηέιινληαη. Έηζη ινηπφλ θαηά ηελ 

ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ζχλδεζε Φ/Β ζηαζκψλ ζην δίθηπν Υ.Σ., νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιινπλ ηαπηφρξνλα εθάπαμ πνζφ γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζήο ηνπο σο εμήο : 

▬ 300€, γηα ζηαζκνχο ηζρχνο άλσ ησλ 5kW έσο θαη 20kW. 

▬ 500€, γηα ζηαζκνχο ηζρχνο άλσ ησλ 20kW έσο θαη 100kW. 

 

ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ππάξρεη έληππν αίηεζεο, ελδεηθηηθά ζπκπιεξσκέλν, γηα αλεμάξηεην παξαγσγφ 

(ηζρχο παξαγσγήο 19,98kW). 

 

Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ηαπηφρξνλεο ππνβνιήο πνιιαπιψλ αηηήζεσλ επί ηνπ απηνχ αθηλήηνπ, 

ζα πξέπεη γηα θάζε Φ/Β ζηαζκφ δει. γηα θάζε αίηεζε ρσξηζηά, ν ελδηαθεξφκελνο λα πξνζθνκίζεη 

ζηελ Πεξηνρή, απαξαίηεηα ζηε θάζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο : 

▬ ζε πεξίπησζε ηδηνθηεζίαο ηνπ δηαηξεηνχ ηκήκαηνο ηνπ αθηλήηνπ, ηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 

αγνξάο ηνπ δηαηξεηνχ ηκήκαηνο ηνπ αθηλήηoπ ζπλνδεπφκελε απφ ην πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο ηεο 

πξάμεο απηήο ζην ππνζεθνθπιαθείν. 

▬ ζε πεξίπησζε λφκηκεο θαηνρήο ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην, απφ ζπκβνιαηνγξάθν ηνπ αληηζηνίρνπ 

δηαηξεηνχ ηκήκαηνο ηνπ αθηλήηoπ, ζπλνδεπφκελν απφ ην πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο ηνπ ζην 

ππνζεθνθπιαθείν. 

▬ ηελ έγθξηζε εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία ρσξηζηά γηα θάζε δηαηξεηφ ηκήκα 

ηνπ αθηλήηνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξνθεηκέλνπ νη αηηήζεηο λα γίλνπλ δεθηέο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηζάξηζκεο εγθξίζεηο εξγαζηψλ απφ ηελ Πνιενδνκία, δηαθνξεηηθά δελ ζα παξαιακβάλνληαη. Δπίζεο, ν 

ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην πνζφ ησλ 300€ γηα έλα έθαζην ησλ ζηαζκψλ έλαληη ησλ 

γεληθψλ δαπαλψλ δηαρείξηζεο θαη εμέηαζεο γηα ηε ζχλδεζή ηνπ. 

﴾πεγή : Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. N.Drosos@dei.com.gr θαη S.Aggelaki@dei.com.gr﴿. 

 

Παξαζέηνπκε ηνπο θάησζη νξηζκνχο, νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο : 

◘ Απηνπαξαγσγνί : θαινχληαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζηα νπνία επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ Νφκνπ (αδεηνδφηεζε ή εμαίξεζε αδεηνδφηεζεο) ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

mailto:N.Drosos@dei.com.gr
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ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο απηήο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο πεξίζζεηαο, ηε δηνρέηεπζε ηεο πεξίζζεηαο απηήο ζην Γίθηπν. 

ηελ πεξίπησζε ησλ Φ/Β ζηαζκψλ έλαο απηνπαξαγσγφο κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ παξαγσγήο 

έσο 100kW κπνξεί λα ζπλδέεηαη κέζσ ηεο εζσηεξηθήο ειεθηξηθήο ηνπ εγθαηάζηαζεο ζην Γίθηπν Υ.Σ. 

(δει. ζε παξνρέο κέρξη № 6), ελψ γηα ηζρχ >100kW ζα ζπλδέεηαη ζην Γίθηπν Μ.Σ., κέζσ Τ/ 

αλχςσζεο, ηδηνθηεζίαο ηνπ. 

◘ Αλεμάξηεηνη Παξαγσγνί : θαινχληαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζηα νπνία επηηξέπεηαη, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Νφκνπ (αδεηνδφηεζε ή εμαίξεζε αδεηνδφηεζεο), ε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηε δηνρέηεπζε ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν. ηελ 

πεξίπησζε ησλ Φ/Β ζηαζκψλ έλαο αλεμάξηεηνο παξαγσγφο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ έσο 100kW 

κπνξεί λα ζπλδέεηαη απεπζείαο ζην Γίθηπν Υ.Σ., ελψ γηα ηζρχ >100kW ππνρξενχηαη λα ζπλδέεηαη θαη 

πάιη απεπζείαο ζην Γίθηπν Μ.Σ. κέζσ Τ/ αλχςσζεο, ηδηνθηεζίαο ηνπ. 

◘ Νεζηδνπνίεζε (islanding) : είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έλα ηκήκα ηνπ Γηθηχνπ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηφζν θνξηία φζν θαη παξαγσγή, απνκνλψλεηαη απφ ην ππφινηπν δίθηπν αιιά ζπλερίδεη 

λα ιεηηνπξγεί απφ ηνπο θαηαλεκεκέλνπο παξαγσγνχο. 

◘ Αληηζηξνθέαο : είλαη ε ζπζθεπή κεηαηξνπήο ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν νλνκαζηηθήο 

ζπρλφηεηαο. 

◘ Πηζηνπνηεκέλνο Αληηζηξνθέαο : είλαη ν αληηζηξνθέαο πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο. 

 

5.2.2 Γηαηχπσζε φξσλ ζχλδεζεο πξνο ηνλ Παξαγσγφ 

 

Μέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 45 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε Πεξηνρή κε επηζηνιή 

πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν Παξαγσγφ (ΝΔΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α), πξνβαίλεη ζηε 

δηαηχπσζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ φξσλ ζχλδεζεο ηνπ ζηαζκνχ κε ην Γίθηπν Υ.Σ., κεηά απφ 

ηελ ηερληθή εμέηαζε ηεο πεξίπησζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ (απφ κειέηε ή πξνκειέηε ζε πεξίπησζε 

έξγσλ Μ.Σ.), ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζηηθνχ 

θφζηνπο. ηελ επηζηνιή απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ Παξαγσγφ λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Πεξηνρή 

γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ζχλδεζεο θαη ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο χλδεζεο κε ην Γίθηπν 

Υ.Σ.. Καηά ηε δηαηχπσζε ησλ φξσλ ζχλδεζεο ζα αλαθέξεηαη ε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο κείνλ ην πνζφ πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί απφ ηνλ Παξαγσγφ (300 ή 500€). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα σο άλσ εθάπαμ πνζά ζα είλαη απαηηεηά γηα θάζε έλα Φ/Β ζηαζκφ (δει. γηα θάζε 

αίηεζε) ρσξηζηά, ζηηο πεξηπηψζεηο ηαπηφρξνλεο ππνβνιήο πνιιαπιψλ αηηήζεσλ επί ηνπ απηνχ 

αθηλήηνπ (θαηάηκεζε ηζρχνο). Δπίζεο ηα πνζά απηά ζα απαηηνχληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ 

επαλεμέηαζεο ησλ φξσλ ζχλδεζεο, εθφζνλ δελ είραλ θαηαβιεζεί θαηά ηελ αξρηθή αίηεζε θαη κφλνλ. 
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5.2.3 ΚαηΪξηηζε θαη ππνγξαθά χκβαζεο χλδεζεο 

 

Μέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο πην πάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ 

Παξαγσγνχ, ε Πεξηνρή πξνβαίλεη ζηελ θαηάξηηζε ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 4-

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α), ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο δηαθνξνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε κφλνλ, σο πξνο ηελ 

πεξηγξαθή, ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπο. Ο Παξαγσγφο ζα ελεκεξψλεηαη 

ηειεθσληθά λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο ή ηνπ αλαινγνχληνο ηηκήκαηνο ζε πεξίπησζε δηαθαλνληζκνχ 

πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο. Ζ χκβαζε ζπληάζζεηαη ζε δχν φκνηα πξσηφηππα 

(γηα ηνλ Παξαγσγφ θαη ηε Γ.Δ.Ζ.), ηα νπνία ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη αλά ζειίδα απφ ηνλ 

Παξαγσγφ θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Πεξηνρήο. 

 

5.2.4 Καηαζθεπά ησλ Ϋξγσλ χλδεζεο 

 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηαβνιή απφ ηνλ Παξαγσγφ ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηε χκβαζε ηηκήκαηνο (ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο, είηε ηεο 

πξψηεο απφ ηηο θαζνξηδφκελεο ζηε χκβαζε δφζεηο ζε πεξίπησζε δηαθαλνληζκνχ) πξνσζείηαη ε 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζχλδεζεο, πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί εληφο ηεο θαζνξηδφκελεο ζηε χκβαζε 

πξνζεζκίαο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα έξγα ζχλδεζεο ζπλίζηαληαη ζηελ θαηαζθεπή λέαο απιήο 

παξνρήο (ρσξίο δίθηπν) ή ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ κεηξεηή ε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα 

νινθιεξψλεηαη εληφο 30 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο Παξαγσγφο εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ Πεξηνρή 

γηα ηελ πεξάησζε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ην πέξαο θαηαζθεπήο, εληφο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ησλ έξγσλ ζχλδεζεο, ε ζχλδεζε δελ ελεξγνπνηείηαη, παξά κφλνλ ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

5.2.5 Δλεξγνπνέεζε ηεο χλδεζεο 

 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ κε ην Γίθηπν Υ.Σ. ν Παξαγσγφο ζα πξέπεη : 

α) λα έρεη πξνζθνκίζεη ηα πξνβιεπφκελα θαηά ηε θάζε απηή έγγξαθα θαη ζηνηρεία, φπσο απηά 

απαξηζκνχληαη ζηελ αίηεζε ζχλδεζεο. 

β) λα έρεη ππνγξάςεη ζπκβφιαην θαηαλάισζεο ξεχκαηνο (ηηκνιφγην Γεληθήο Υξήζεο), ρσξίο θακία 

άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζή ηνπ (ζπκκεηνρή, πξνθαηαβνιή έλαληη θαηαλαιψζεσο θ.ι.π.) θαη ρσξίο 

πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά, ππφ ηνλ απηφ αξηζκφ παξνρήο. 

γ) λα δειψζεη εγγξάθσο, ηελ εηνηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ γηα έιεγρν απφ ηε Γ.Δ.Ζ. θαη ζχλδεζε 

ζην Γίθηπν. 
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δ) λα εηδνπνηεζεί ηειεθσληθψο γηα ην ρξφλν ηεο επίζθεςεο ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Πεξηνρήο ζην ρψξν ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ αλαγθαίνπ ειέγρνπ πξν ηεο ζέζεο ππφ ηάζε παξνπζία ηνπ 

ηδίνπ ή εθπξνζψπνπ ηνπ. 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο χλδεζεο ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

απφ ηελ Πεξηνρή. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγεζεί δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ή δπζιεηηνπξγίεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξαγσγνχ, ε ζχλδεζε ζα παξακείλεη αλελεξγή κέρξηο φηνπ ν Παξαγσγφο 

πξνβεί ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Γ.Δ.Ζ.. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχλδεζε 

ζα ελεξγνπνηείηαη κεηά ηνλ επηηπρή επαλέιεγρν  ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

5.2.6 Απνινγηζκφο δαπαλψλ 

 

Δληφο 2 κελψλ απφ ηε ζχλδεζε ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ κε ην Γίθηπν ζπληάζζεηαη απφ ηελ Πεξηνρή 

απνινγηζκφο δαπαλψλ κε αληίζηνηρε ρξενπίζησζε ηνπ Παξαγσγνχ. Ο απνινγηζκφο ζα θαιχπηεη ην 

πιήξεο θφζηνο ησλ έξγσλ (πιηθά, εξγαηηθά, εξγνιαβηθά), ηηο Α.Χ. απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Πεξηνρήο (ή θαη ελδερνκέλσο ηεο Πεξηθέξεηαο), θαζψο θαη ηηο γεληθέο δαπάλεο. Ο απνινγηζκφο 

γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ Παξαγσγφ θαη νη ελδερφκελεο δηαθνξέο εθθαζαξίδνληαη, αηφθσο, 

εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο. 

 

5.2.7 Δλεκεξψζεηο - Γλσζηνπνηάζεηο 

 

Θα πξέπεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο γλσζηνπνηήζεηο ζηα επηκέξνπο ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο, σο εμήο : 

◘   Παξαιαβή αίηεζεο → Ρ.Α.Δ., Γ.Γ.Γ. 

Ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή θάζε αίηεζεο ζχλδεζεο Φ/Β ζηαζκνχ ζην Γίθηπν Υ.Σ., ηελ 

αξηζκνδφηεζή ηεο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο, αληίγξαθν ηεο 1
εο

 κφλν ζειίδαο ζα 

απνζηέιιεηαη κε fax ζηε Ρ.Α.Δ. θαη ζηε Γ.Γ.Γ. 

◘   Γηαηχπσζε φξσλ ζχλδεζεο → Γ.Γ., Γ/λζε Πεξηθέξεηαο 

Οη επηζηνιέο δηαηχπσζεο ησλ φξσλ ζχλδεζεο ζα θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ Πεξηνρή ζηε Γ/λζε Γηθηχνπ 

θαη ζηελ νηθεία Γ/λζε Πεξηθέξεηαο. 

◘   Τπνγξαθή χκβαζεο χλδεζεο → Γ/λζε Πεξηθέξεηαο 

Αληίγξαθν ηεο χκβαζεο χλδεζεο ζα δηαβηβάδεηαη απφ ηελ Πεξηνρή ζηελ νηθεία Γ/λζε Πεξηθέξεηαο. 

◘  Δλεξγνπνίεζε χλδεζεο → Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ/Γ.Μ.Γ.Ν., Ρ.Α.Δ., Γ.Γ.Γ., Γ.Γ., Γ/λζε Πεξηθέξεηαο 

Σαπηφρξνλα ή ακέζσο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ζα απνζηέιιεηαη επηζηνιή 

(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 5-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) πξνο ηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. (γηα ζηαζκνχο πνπ εγθαζίζηαληαη ζην 

Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα) ή ζην Γηαρεηξηζηή Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ (γηα ζηαζκνχο πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά), ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 

ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο (ειέθηξηζε ησλ κεηξεηψλ) θαη ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο κε 
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ηα ζηνηρεία ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο. Ζ επηζηνιή απηή ζα θνηλνπνηείηαη ζηε Ρ.Α.Δ. (ρσξίο ην 

ζπλεκκέλν πίλαθα), ζηε Γ.Γ.Γ., ηε Γ.Γ. θαη ηελ νηθεία Γ/λζε Πεξηθέξεηαο (κε ηνλ ζπλεκκέλν 

πίλαθα). 

  

5.2.8 Κνζηνιφγεζε Δέζπξαμε –Λνγαξηαζκνέ – Απνινγηζκφο 

 

◘ Οη Παξαγσγνί Α.Π.Δ. ελ γέλεη θαη επνκέλσο θαη νη Παξαγσγνί κε Φ/Β ζηαζκνχο θαηαβάιινπλ ην 

πιήξεο θφζηνο ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην Γίθηπν.  

◘ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνιχησο αλαγθαίσλ έξγσλ ζχλδεζεο 

(βέιηηζηε ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ιχζε), πξνζδηνξίδεηαη ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηεο ζχλδεζεο 

πνπ πεξηιακβάλεη : 

→ θφζηνο ηερληθήο εμέηαζεο θαη κειέηεο ζχλδεζεο (κε εθηίκεζε ησλ Α.Χ. πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηηο 

εξγαζίεο απηέο). 

→ θφζηνο θαηαζθεπήο δηθηχνπ (εθφζνλ απαηηείηαη) θαη παξνρήο πνπ ελζσκαηψλεη ηα εμήο : 

◊ θφζηνο πιηθψλ (ε αμία ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηξεηή κε ελζσκαησκέλν GSM/GPRSβmodem 

ζα ιακβάλεηαη 300€ γηα κνλνθαζηθφ κεηξεηή θαη 500€ γηα ηξηθαζηθφ). 

◊ θφζηνο εξγνιαβηθψλ θαη εξγαηηθψλ Γ.Δ.Ζ. γηα θαηαζθεπή κε απηεπηζηαζία (ηα εξγνιαβηθά 

ζα ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ηηκψλ κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ πκβάζεσλ 

Έξγσλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο, πξν εθπηψζεσο, πξν αλαζεσξήζεσο). 

◊ θφζηνο επίβιεςεο (κε εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ Α.Χ. πνπ ζα απαηηεζνχλ). 

→ θφζηνο κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γ.Δ.Ζ. (κε εθηίκεζε ησλ σξψλ ρξήζεο αλά ηχπν νρήκαηνο). 

→ θφζηνο ειέγρνπ ζχλδεζεο (κε εθηίκεζε ησλ Α.Χ. πνπ ζα απαηηεζνχλ, θαηαξρήλ 2 Α.Χ.) 

→ θφζηνο νδνηπνξηθψλ (εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηνρήο). 

→ θφζηνο δαπαλψλ (κειεηψλ θ.ι.π.) απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο (εθφζνλ  

απαηηείηαη). 

→ θφζηνο γεληθψλ δαπαλψλ πνπ ζα ρξεψλεηαη εληαία σο πνζνζηφ 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ  

αλσηέξσ δαπαλψλ. 

 

▬ Σν θφζηνο Α.Χ. ζα ιακβάλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θνζηνιφγεζεο απαζρφιεζεο κηζζσηψλ Γ.Δ.Ζ. γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γ.Ο.Λ., φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  

▬ Σν θφζηνο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζα ιακβάλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θνζηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζε ηξίηνπο απφ ηε δηάζεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. πνπ εθδίδεηαη απφ ηε 

Γ.Ο.Λ., φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  

▬ Σν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο, ρσξίο αλάιπζε, πιένλ Φ.Π.Α., αλαγγέιεηαη ζηνλ 

Παξαγσγφ θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ φξσλ ζχλδεζεο. 
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◘ Ο Παξαγσγφο ζα θαηαβάιιεη ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο χλδεζεο. Γηαθαλνληζκφο κε δφζεηο ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ Παξαγσγνχ θαη 

γηα ζρεηηθά κεγάιν χςνο πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο (άλσ ησλ 3.000€). ηελ πεξίπησζε 

δηαθαλνληζκνχ ην ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αληηζηνηρεί ζηελ 

πξψηε απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δφζεηο. Ζ δηαρείξηζε ησλ αληηζηνίρσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο πάγηεο ιεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο ηεο Γ.Δ.Ζ..  

◘ Μεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ζα ζπληάζζεηαη απνινγηζκφο 

δαπαλψλ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 κελψλ. Ο απνινγηζκφο απηφο ζα πεξηιακβάλεη : 

→ ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηερληθήο εμέηαζεο θαη κειέηεο ζχλδεζεο, βάζεη ησλ Α.Χ.  πνπ 

απαηηήζεθαλ. 

→ ηηο εξγνιαβηθέο δαπάλεο, βάζεη ησλ αληηζηνίρσλ πηζηνπνηήζεσλ γηα θάζε εληνιή έξγνπ, ή/θαη ηηο 

πξαγκαηηθέο δαπάλεο εξγαηηθψλ Γ.Δ.Ζ., ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο κε ζπλεξγεία Γ.Δ.Ζ., βάζεη 

ησλ Α.Χ.  πνπ απαηηήζεθαλ. 

→ ηελ αμία ησλ ηνπνζεηεζέλησλ πιηθψλ. 

→ ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο επίβιεςεο, βάζεη ησλ Α.Χ. πνπ απαηηήζεθαλ. 

→ ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γ.Δ.Ζ., βάζεη ησλ σξψλ ρξήζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά ηχπν νρήκαηνο. 

→ ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ειέγρνπ θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο, βάζεη ησλ Α.Χ. πνπ 

απαηηήζεθαλ. 

→ ελδερφκελεο δαπάλεο νδνηπνξηθψλ (εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηνρήο). 

→ ελδερφκελεο δαπάλεο (κειεηψλ θ.ι.π.) απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

→ γεληθέο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ σο πνζνζηφ 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ σο άλσ απνινγηζηηθψλ 

δαπαλψλ. 

Ο απνινγηζκφο γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ Παξαγσγφ, κε αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

σο εμήο :  1) Τιηθά  2) Δξγνιαβηθά  3) Λνηπέο δαπάλεο 

Ζ πξνθχπηνπζα δηαθνξά έλαληη ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο πνπ ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηνλ 

Παξαγσγφ θαηαβάιιεηαη απφ απηφλ ή επηζηξέθεηαη ζε απηφλ απφ ηε Γ.Δ.Ζ. άηνθα, εληφο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο. 

 

5.2.9 Δλεξγνπνέεζε ηεο ζχλδεζεο 

 

Μεηά ην πέξαο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζχλδεζεο θαη αθνχ ν Παξαγσγφο : 

α) έρεη ήδε πξνζθνκίζεη ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα θαη ζηνηρεία, φπσο απηά απαξηζκνχληαη ζηελ 

αίηεζε ζχλδεζεο  

β) έρεη ππνγξάςεη ζπκβφιαην θαηαλάισζεο ξεχκαηνο, 

γ) έρεη δειψζεη εγγξάθσο, ηελ εηνηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 
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δ) έρεη εηδνπνηεζεί ηειεθσληθά γηα ην ρξφλν ηεο επίζθεςεο ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Πεξηνρήο ζην ρψξν 

εγθαηάζηαζήο ηνπ, 

θιηκάθην ηεο Πεξηνρήο, κε επηθεθαιήο ηνλ Σνκεάξρε Γηθηχνπ, κεηαβαίλεη ζην ρψξν ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ 

θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο κε ηελ αθφινπζε ζεηξά ελεξγεηψλ : 

◘ Οπηηθφο έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ, πηζηνπνίεζε ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο 

(πιήζνο, ηχπνο θαη ηζρχο πιαηζίσλ θαη αληηζηξνθέσλ), έιεγρνο ηεο ηζνθαηαλνκήο ησλ ζηνηρείσλ 

παξαγσγήο γηα ηε ζπκκεηξηθή θφξηηζε ησλ θάζεσλ. 

◘ χλδεζε ηεο γξακκήο γεληθνχ πίλαθα – κεηξεηή ηνπ ζηαζκνχ κε ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ κεηξεηή, κε 

ην ζηνηρείν απφδεπμεο ηνπ ζηαζκνχ πάληα ζε ζέζε “εθηφο”. 

◘ Πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο ηνπ κεηξεηή, ηνπνζέηεζε αζθαιεηψλ κεηξεηή θαη ζέζε ηνπ 

ζηνηρείνπ απφδεπμεο ηνπ ζηαζκνχ ζηε ζέζε “εληφο”. 

◘ Γηεμαγσγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 

◘ Δπίδεημε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Παξαγσγνχ ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο απφδεπμεο ησλ 

αληηζηξνθέσλ θαη ηνπ ρξφλνπ απηψλ επί ηεο νζφλεο ησλ αληηζηξνθέσλ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

κεγεζψλ ηεο παξαγσγήο θαηά ην ρξφλν απηφ (ηάζε, έληαζε θαη ζπρλφηεηα), εθφζνλ ν αληηζηξνθέαο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα απηή. Καηαγξαθή ησλ εληάζεσλ ησλ 3 θάζεσλ (ή θαη ακπεξνκέηξεζε) θαη 

επαιήζεπζε φηη νη ηηκέο ησλ εληάζεσλ δε δηαθέξνπλ ζε εχξνο κεγαιχηεξν ηνπ 20%. 

◘ Έιεγρνο γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη λεζηδνπνίεζεο. 

→ Θέζε ηνπ ζηνηρείνπ απφδεπμεο ηνπ Παξαγσγνχ ζηε ζέζε “εθηφο”. Οη αληηζηξνθείο ζα πξέπεη λα 

ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη κε έιεγρν ζηελ άθημε ηνπ ζηνηρείνπ απφδεπμεο. 

→ Γηελέξγεηα κνλνπνιηθήο θαη ηξηπνιηθήο απφδεπμεο ζηελ αλαρψξεζε Υ.Σ., ζηελ νπνία ζπλδέεηαη ν 

ζηαζκφο, απφ ην θηβψηην αζθαιεηψλ ηνπ Τ/. Οη αληηζηξνθείο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, 

γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη κε έιεγρν ζηελ άθημε ησλ αζθαιεηψλ ηνπ Τ/ θαη ηαπηφρξνλα ζηε ζέζε 

ηεο εγθαηάζηαζεο. 

→ θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κεηά ηελ άξζε ηεο ηερλεηήο δηαθνπήο, είηε κέζσ ηνπ 

ζηνηρείνπ απφδεπμεο ηνπ Παξαγσγνχ, είηε κέζσ ησλ αζθαιεηψλ Υ.Σ. ηεο αλαρψξεζεο ζηνλ Τ/, νη 

αληηζηξνθείο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία κεηά ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν (>3min). 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο άλσ δηαδηθαζίαο, ε ζχλδεζε ελεξγνπνηείηαη κφληκα. 

Καηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο θαη νη αξρηθέο ελδείμεηο. 

 

Σαπηφρξνλα κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο, ην θιηκάθην ηεο Πεξηνρήο πνπ ζα 

δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν ζα θξνληίζεη γηα ηε ζήκαλζε, κε ηνλ θαηά πεξίπησζε πιένλ ελδεδεηγκέλν 

κφληκν ηξφπν, ηεο χπαξμεο Φ/Β ζηαζκνχ πνπ ζπλδέεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν Τ/. 

Ζ ζήκαλζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ηνπ θηβσηίνπ αζθαιεηψλ, θαηά 

ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαγελέζηεξσλ 
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επεκβάζεσλ θαη ρεηξηζκψλ, γηα ηελ χπαξμε Φ/Β ζηαζκνχ, ελψ ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ε αλαρψξεζε 

πξνο ηελ νπνία ζπλδέεηαη. 

Δπηπξφζζεηα, ακέζσο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ελεκεξψλεηαη ην ιεηηνπξγηθφ ζρέδην Υ.Σ. ηεο Πεξηνρήο γηα ηελ χπαξμε παξαγσγήο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν. Δπίζεο ελεκεξψλεηαη ην αξρείν θαηαρψξεζεο ησλ Φ/Β ζηαζκψλ κε ηελ εκεξνκελία 

ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Τ/ θαη ηεο αλαρψξεζεο Υ.Σ.. 

 

5.3. Γηαδηθαζέα γηα ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ζχλδεζε κηθξψλ Φ/Β ζπζηεκΪησλ, ηζρχνο Ϋσο 10kW 

ζην δέθηπν Υ.Σ. 

 

Με νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη απινπνίεζε ησλ πνιενδνκηθψλ αιιά θαη θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ επηρεηξεί ην ΤΠ.ΑΝ. λα πξνσζήζεη ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ ηζρχνο κέρξη 

10kW ζε δψκαηα θαη ζηέγεο θηηξίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ), πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία ή ζηέγαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (κέρξη 10 άηνκα πξνζσπηθφ θαη 

κέρξη 2 εθαη. επξψ ηδίξν εηεζίσο). Δθηηκάηαη φηη ε φιε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Φ/Β ζπζηήκαηνο ζα νινθιεξψλεηαη ην πνιχ ζε 70 εκέξεο.  

Σν Φ/Β ζχζηεκα ζπλδέεηαη ζην Γίθηπν δηαλνκήο Υ.Σ.. Γηα ηε ζχλδεζή ηνπ, ε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. σο 

Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ, θάλεη ρξήζε ηεο παξνρήο κέζσ ηεο νπνίαο ηξνθνδνηνχληαη νη 

θαηαλαιψζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ, φπνπ εγθαζίζηαηαη ην Φ/Β ζχζηεκα, φηαλ απηφ είλαη 

ηερληθά δπλαηφ. ε θάζε πεξίπησζε ε ζχλδεζε αληηζηνηρεί ζε πθηζηάκελν αξηζκφ παξνρήο ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. 

Πξηλ αθφκα ν ελδηαθεξφκελνο θαηαλαισηήο – κειινληηθφο Παξαγσγφο – απεπζπλζεί ζηε 

Γ.Δ.Ζ. θαη αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Φ∕Β 

ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα απεπζπλζεί ζε θάπνηα εηαηξεία Φ∕Β ζπζηεκάησλ, ψζηε λα 

ελεκεξσζεί γηα ηα είδε ησλ Φ∕Β θπςειψλ, πιαηζίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, ηελ απφδφζή ηνπο, ην 

θφζηνο ηνπο, λα δεηήζεη εγγπήζεηο πξντφληνο γηα ηα πάλει θαη ηνπο αληηζηξνθείο – κεηαηξνπείο 

﴾εηδηθά γηα ηνπο αληηζηξνθείο ε εκπεηξία “πξνζηάδεη” πσο πξέπεη λα δηεθδηθείηαη επέθηαζε εγγχεζεο 

γηα 20 ρξφληα﴿ θ.ι.π. Πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠ.ΑΝ. 

αλαξηάηαη ελδεηθηηθφο θαηάινγνο κειεηεηψλ – εγθαηαζηαηψλ θαη εηαηξεηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο Φ∕Β ζπζηεκάησλ, ην νπνίν ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ 

Κ.Α.Π.Δ.. Πξνο ην παξφλ δξαζηεξηνπνηνχληαη γχξσ ζηηο 200 εηαηξείεο Φ∕Β ζπζηεκάησλ. εκαληηθφ 

είλαη φηη πινπνηνχληαη θαη 5 ειιεληθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο κε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο παλέισλ 

200MW.  

Μεηά ηελ έξεπλα αγνξάο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ε εηαηξεία κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζηείιεη 

κειεηεηέο – εγθαηαζηάηεο ηεο, νη νπνίνη ζα επνπηεχζνπλ ην θηίξην, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην Φ∕Β θαη 

ζα απνθαλζνχλ θαη επηιεθζνχλ γηα ηα θάησζη : 

▬ θφζηνο εγθαηάζηαζεο. 
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▬ πξνζαλαηνιηζκφ θαη θιίζε ηεο επηθάλεηαο ησλ Φ∕Β. Σα πάλει ζα πξέπεη λα “θνηηάλε” ζηνλ λφην θαη 

ε θιίζε ηνπο ζε ζρέζε κε ην νξηδφληην επίπεδν ﴾εθφζνλ δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ θηλεηέο βάζεηο﴿ είλαη 

γηα ηελ Διιάδα 28
ν
-30

ν
﴾ εάλ ηα πάλει δελ έρνπλ λφηην ή ηνπιάρηζηνλ λνηηνδπηηθφ ή λνηηναλαηνιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαιφ ζα ήηαλ λα κελ ηνπνζεηεζνχλ﴿. 

▬ ζθίαζε! Θα πξέπεη ην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο λα δέρεηαη ηελ ειάρηζηε δπλαηή ζθίαζε θαη απηφ 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πξηλ αθφκα ηνπνζεηεζνχλ ηα πάλει γηαηί κεηά ζα είλαη αξγά. Παξαηεξήζηε 

ηελ επηθάλεηα πνπ ζθέθηεζηε λα ηνπνζεηήζεηε ηα πάλει γηα κηα νιφθιεξε ρεηκσληάηηθε ειηφινπζηε 

﴾αλ είλαη δπλαηφλ﴿ εκέξα θαη επηιέμηε αλ είλαη εχθνιν, ην ζεκείν κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ πνζνζηφ 

ζθίαζεο. Δάλ ππάξρνπλ κεγάια θηίξηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ίζσο ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη νιφθιεξνο ν ζρεδηαζκφο ηεο επέλδπζεο. 

▬ ζσζηή επηινγή ησλ Φ∕Β πάλει! Αλνρέο ηζρχνο εμφδνπ, εγγπήζεηο απφδνζεο, πιηθά θαηαζθεπήο, 

ηχπνο Φ∕Β ζηνηρείσλ, αλνρέο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θ.ι.π. 

▬ ζσζηή ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε κε ηα εηδηθά πιηθά θαη βχζκαηα γηα ηα Φ∕Β ζπζηήκαηα. 

▬ ηνπνζέηεζε ησλ πάλει ζε ζεκείν ηνπ θηηξίνπ, γηα ην νπνίν κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ απφ ηνλ θίλδπλν θινπήο. Δάλ δελ είκαζηε ζίγνπξνη ζα πξέπεη επηπιένλ λα αζθαιίζνπκε 

ηελ εγθαηάζηαζε ζε θάπνηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Δπηζπκεηφ είλαη ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, θαζψο 

επίζεο θαη ε ρξήζε αληηθιεπηηθψλ κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε. 

▬ πιχζηκν ησλ πάλει ﴾άξα θαη πξφζβαζε ζε λεξφ﴿ πεξηνδηθά ﴾κηα θνξά ηελ εβδνκάδαλίζσο θαη 

ζπρλφηεξα﴿ αλάινγα βέβαηα ηελ πεξίπησζε. Ζ εθθάζεζε ζθφλεο, πεξηηησκάησλ πνπιηψλ θ.ι.π. 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ αηζζεηά ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Γηα ηε ζύλδεζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην δίθηπν Φ.Τ. αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία  : 

1) Τπνβάιιεηαη αίηεζε πξνο ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. (Σνπηθή Τπεξεζία, Πεξηνρή), σο Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ, 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ, ηα εμήο :  

(i) ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο.  

(ii) ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο, κε ην έληππν αίηεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.  

(iii) ζηνηρεία ησλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη ηνπ αληηζηξνθέα, 

(iv) ινηπά ηερληθά ζηνηρεία γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία,  

(v) ππεχζπλεο δειψζεηο φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην πξφγξακκα.   

 ▬ κέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ                           

ηνπ Φ∕Β, εθφζνλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία, πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε  ρξήζε Α.Π.Δ., φπσο 

ελδεηθηηθά ειηνζεξκηθά, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο. 

▬ ε κε χπαξμε δεκφζηαο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ Αλαπηπμηαθνχ – Δπελδπηηθνχ λφκνπ, 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δ.Δ. δξάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ﴾π.ρ. 

ζην πιαίζην ΔΠ ηνπ ΔΠΑ﴿ θαη γεληθφηεξα νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο.                       

(vi) δήισζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα Μ.Μ.Δ. κηαο επηρείξεζεο, 

ζχκθσλα κε ην έληππν ηεο αίηεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.. 
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(vii) ηαπηφρξνλε θαηαβνιή εθάπαμ πνζνχ 300€. 

 

2) Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ (i-vii), ε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ 

Γηθηχνπ, εμεηάδεη ην αίηεκα θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη πξνβαίλεη εληφο 20 εκεξψλ ζε δηαηχπσζε 

Πξνζθνξάο χλδεζεο πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν θχξην ηνπ Φ/Β, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη 

ηε δαπάλε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο, ε νπνία ηζρχεη γηα 3 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. Ζ Γ.Δ.Ζ. 

Α.Δ. γλσζηνπνηεί ζηνλ θχξην ηνπ Φ/Β θάζε ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζχλδεζεο θαη ηνπ θφζηνπο απηψλ. 

 

(3) Μεηά ηελ απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο χλδεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ Φ/Β ε Έγθξηζε 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο, πνπ ρνξεγείηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, απφ ηελ 

αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ. Ζ ππνβνιή ηεο 

Έγθξηζεο  εθηέιεζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ζηε Γ.Δ.Ζ. κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ηε θάζε ηεο αξρηθήο 

αίηεζεο  ηνπ Παξαγσγνχ ή ην πνιχ πξν ηεο ζπλάςεσο ηεο χκβαζεο χλδεζεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

δηαζθαιίδνληαη εμαξρήο θαιχηεξα ηφζν ε Γ.Δ.Ζ. φζν θαη νη παξαγσγνί, έλαληη νησλδήπνηε πηζαλψλ 

κειινληηθψλ εκπινθψλ ζε πξνρσξεκέλε θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Δπνκέλσο, ην πνιενδνκηθφ 

έγγξαθν (έγθξηζε εξγαζηψλ) ζα ππνβάιιεηαη πιένλ θαηά ηελ αξρηθή αίηεζε ή ην αξγφηεξν πξν ηεο 

ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο χλδεζεο θαη ηεο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο γηα ηα έξγα ζχλδεζεο ησλ Φ/Β 

ζηαζκψλ. Δπηζεκαίλεηαη δε εδψ φηη δελ πξνβιέπεηαη ζην λφκν ε εθ ησλ πζηέξσλ ζεψξεζε ηεο 

έγθξηζεο εξγαζηψλ (2
ε
 ππνγξαθή) (πεγή : Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. N.Drosos@dei.com.gr – 

S.Aggelaki@dei.com.gr). 

 

(4) Τπνγξάθεηαη ε χκβαζε χλδεζεο κεηαμχ ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β θαη ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., σο Γηαρεηξηζηή 

ηνπ Γηθηχνπ θαη θαηαβάιιεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε. Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζχλδεζεο νινθιεξψλεηαη 

απφ ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εθφζνλ δελ απαηηνχληαη λέα 

έξγα Γηθηχνπ. Καηά ηε δηαηχπσζε ησλ φξσλ ζχλδεζεο ζα αλαθέξεηαη ε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο κείνλ ην πνζφ πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί απφ ηνλ Παξαγσγφ (300€). Ζ 

αληίζηνηρε δηαηχπσζε ζηελ επηζηνιή δηαηχπσζεο ησλ φξσλ ζχλδεζεο, ζα έρεη ηε κνξθή πνπ δίλεηαη 

ζην ζπλεκκέλν ΝΔΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3 – ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. 

 

(5) Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα ηε ζχλαςε χκβαζεο 

πκςεθηζκνχ πξνο ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. (Σνπηθή Τπεξεζία Δκπνξίαο) ή άιινλ πξνκεζεπηή πνπ 

ειεθηξνδνηεί ηηο θαηαλαιψζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ, φπνπ εγθαζίζηαηαη ην Φ/Β ζχζηεκα. Ζ 

αλσηέξσ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

5) Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ππνβάιιεηαη αίηεκα πξνο ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. 

(Σνπηθή Τπεξεζία, Πεξηνρή), σο Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ, κε ην νπνίν ζπλππνβάιινληαη : 

mailto:N.Drosos@dei.com.gr
mailto:S.Aggelaki@dei.com.gr
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(i) αληίγξαθν ηεο χκβαζεο πκςεθηζκνχ. 

(ii) ππεχζπλε δήισζε κεραληθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο γηα ηε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε, 

κε ζπλεκκέλα : ■ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απνθπγήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίζεο θαη  

■ κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ νξίσλ ηάζεσο θαη ζπρλφηεηαο ζηελ έμνδν ηνπ 

αληηζηξνθέα, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ +15% έσο -20% 

ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο θαη +0,,5Hz έσο -0,5Hz ηεο νλνκαζηηθήο ζπρλφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη φηη 

έρεη γίλεη πξφβιεςε ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ελ ιφγσ νξίσλ ν αληηζηξνθέαο λα ηίζεηαη εθηφο 

(απηφκαηε απφδεπμε) κε ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο ξπζκίζεηο :  

 (α) ζέζε εθηφο ηνπ αληηζηξνθέα ζε 0,5 δεπηεξφιεπηα  

(β) επαλάδεπμε ηνπ αληηζηξνθέα κεηά απφ ηξία πξψηα ιεπηά.  

(γ) αλαθνξά ζε ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη ηεο λεζηδνπνίεζεο. 

(iii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ/Β δελ ζα ηξνπνπνηεζνχλ νη ξπζκίζεηο πνπ δειψζεθαλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο πεξίπησζεο (ii) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

5.4. Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζπιιΫθηε - ΒΫιηηζηε γσλέα θιέζεο 

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ απνδνηηθφηεξε ζπιινγή ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ έλαλ ζπιιέθηε 

παίδεη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ σο πξνο ηνλ ειηαθφ λφην, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηε ζηηγκή πνπ ν ήιηνο 

βξίζθεηαη ζην κεζεκβξηλφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ.  

Κάζε ηφπνο, φπσο π.ρ. ν ηφπνο Σ ηνπ ζρήκαηνο 5.3(α), πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ζθαηξηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ : ην γεσγξαθηθφ κήθνο (L) θαη ην γεσγξαθηθφ 

πιάηνο (ι). 

Αο ζεσξήζνπκε έλαλ επίπεδν ζπιιέθηε , ηνπνζεηεκέλν έηζη ψζηε ην επίπεδφ ηνπ λα 

ζρεκαηίδεη γσλία β σο πξνο ηνλ νξίδνληα (ζρήκα 5.3 (β)). 

 

Σρήκα 5.3 : (α) Ο ηφπνο Σ, πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ην γεσγξαθηθφ κήθνο ηνπ, 

ίζν κε ην ηφμν ΟΓ θαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ηφμν ΓΣ, πάλσ ζηνλ 

κεζεκβξηλφ ηνπ ηφπνπ ΜΣ. (β) Α θαη β, αδηκνχζην θαη γσλία θιίζεο ηνπ ζπιιέθηε . 
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Ζ γσλία θιίζεο ηνπ ζπιιέθηε β, ηζνχηαη κε ηε δελίζηα γσλία z, ηεο θαζέηνπ ζην επίπεδν ηνπ 

ζπιιέθηε (ΣΚ΄), ε νπνία κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 0° (Εελίζ) έσο 180° (Ναδίξ). 

Ζ γσλία Α, κεηαμχ ηεο θαηαθφξπθεο πξνβνιήο ΣΗ, ηεο θαζέηνπ ζην ζπιιέθηε ΣΚ΄, πάλσ ζην 

νξηδφληην επίπεδν, κε ηε δηεχζπλζε ηνπ λφηνπ, νλνκάδεηαη αδηκνχζην ή αδηκνπζηαθή γσλία ηνπ 

ζπιιέθηε θαη παίξλεη ηηκέο απφ +180° κέρξη -180°. ηαλ ν ζπιιέθηεο ζηξαθεί, ψζηε νη αθηίλεο ηνπ 

ειίνπ (απεπζείαο αθηηλνβνιία), λα πξνζπίπηνπλ θάζεηα ζηελ επηθάλεηά ηνπ, ηφηε ην χςνο ηνπ ειίνπ 

EL θαη ε γσλία θιίζεο β ηνπ ζπιιέθηε δίλνπλ άζξνηζκα 90° (EL+ β=90°). 

Ζ ζηξνθή ηνπ ζπιιέθηε, ψζηε απηφο λα παξαθνινπζεί αλά πάζα ζηηγκή ηνλ ήιην γίλεηαη κε 

κεραληζκνχο, νη νπνίνη νδεγνχληαη απφ θαηάιιειεο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ηηο εμηζψζεηο 

θίλεζεο ηνπ ήιηνπ ζηελ νπξάληα ζθαίξα. 

Βαζηθά ζηνηρεία θαζνξηζκνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ελφο ζπιιέθηε είλαη γσλία θιίζεο θαη ην 

αδηκνχζην ηνπ, κεηξνχκελν σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Νφηνπ. Ζ θαηεχζπλζε απηή ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηε κέγηζηε ηηκή ηεο απεπζείαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αίζξηαο εκέξαο.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αιεζνχο δηεχζπλζεο Βνξξά – Νφηνπ κπνξεί λα γίλεη, είηε κε ηε βνήζεηα 

ζρεηηθψλ νξγάλσλ (ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, ειεθηξνληθά φξγαλα πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

γεσγξαθηθψλ ζπλ/λσλ ηεο ζέζεο ελφο ηφπνπ κέζσ επηθνηλσλίαο κε ζχζηεκα 24 δνξπθφξσλ θαη 

επίγεησλ ζηαζκψλ ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ (GPS, Global Positioning System)), φπσο είλαη ε 

καγλεηηθή θαη γπξνζθνπηθή ππμίδα (ε ρξεζηκνπνίεζε καγλεηηθήο ππμίδαο γίλεηαη αθνχ ειεγρζεί φηη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δελ είλαη απνηέιεζκα παξνπζίαο ζηδεξέλησλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Ζ γπξνζθνπηθή ππμίδα δελ έρεη ηέηνην πξφβιεκα), είηε κε πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο ηνπ 

ειηαθνχ κεζεκεξηνχ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππμίδαο πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηεο καγλεηηθήο απφθιηζεο 

γηα ηνλ δεδνκέλν ηφπν, κε βάζε ζηνηρεία απφ ζρεηηθνχο πίλαθεο ή ράξηεο. Γηα ηνλ αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ γσληψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γσληνκεηξηθά φξγαλα αθξηβείαο, φπσο είλαη ν 

ζενδφιηρνο ή ην ηαρχκεηξν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππμίδα. 

 

Σρήκα 5.4 : Ζ γσλία ζ, κεηαμχ ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ θαη ηεο θάζεηεο ζην ζπιιέθηε, κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζπιιέθηε (Αδηκνχζην Α θαη γσλία θιίζεο β) 

θαη ηηο ζθαηξηθέο ζπλ/λεο ηεο ζέζεο ηνπ ήιηνπ σο πξνο ην ζχζηεκα ηνπ παξαηεξεηή ζηνλ ηφπν Σ, δει. ην 

αδηκνχζην θαη ην χςνο ηνπ EL. 
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Ζ κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ αιεζνχο Νφηνπ ζ’ έλαλ ηφπν, κε βάζε ην 

ειηαθφ κεζεκέξη βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηεχζπλζεο ηεο ζθηάο πνπ δεκηνπξγεί κηα 

θαηαθφξπθε, ιεπηή ξάβδνο, ζε νξηδφληην επίπεδν, ηε ζηηγκή πνπ ν ήιηνο βξίζθεηαη ζην ςειφηεξν 

ζεκείν ηεο θαηλνκέλεο εκεξήζηαο ηξνρηάο ηνπ. Ο θαζνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο απηήο απαηηεί γλψζε 

ηεο αληίζηνηρεο ρξνληθήο ζηηγκήο, κε βάζε ηνλ ηνπηθφ ρξφλν, φπσο ηνλ δείρλεη έλα ξνιφτ (Δπίζεκνο ή 

Πνιηηηθφο). Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ειηαθνχ κεζεκεξηνχ, κε βάζε ηνλ επίζεκν 

ρξφλν απαηηνχληαη : (α) ε δψλε πνιηηηθνχ ρξφλνπ θαη ην γεσγξαθηθφ κήθνο ηνπ ηφπνπ θαη  

(β) ε ρξνληθή δηφξζσζε κε βάζε ηελ εμίζσζε ηνπ ρξφλνπ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ηνπ έηνπο. 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζρεδίαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα, φπσο 

π.ρ. ην PVSYST. 

 

5.5 Γηαζηαζηνπνέεζε Φ/Β ζπζηάκαηνο 

 

Γηαζηαζηνπνίεζε ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο ζεκαίλεη φηη θαζνξίδνπκε πφζε ελέξγεηα απαηηείηαη 

θαη πφζα ειηαθά πιαίζηα ρξεηάδνληαη γηα λα παξάγνπλ απηή ηελ ελέξγεηα. Σν ειηαθφ ζχζηεκα πξέπεη 

λα παξέρεη ηφζε ελέξγεηα φζε ρξεηάδεηαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο θαηαλαιψζεηο θαη επηπιένλ έλα πνζφ 

ελέξγεηαο, ην νπνίν θαηαλαιψλεηαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

 

Σρήκα 5.5 : Εψλεο ειηνθάλεηαο παγθφζκηνπ ράξηε  – ζπληειεζηέο ειηνθάλεηαο 

 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηνί πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαζηνπνηεζεί 

ην ζχζηεκά καο. Ζ πξψηε παξάκεηξνο είλαη πφζε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη. Σν πνζφ απηφ ππνινγίδεηαη 

γηα ηελ θάζε θαηαλάισζε μερσξηζηά θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη νη επηκέξνπο θαηαλαιψζεηο, 

ψζηε λα πξνθχςεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ελέξγεηαο ζε Wh. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο είλαη ην πφζε ελέξγεηα 
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ζα παξάγνπλ ηα ειηαθά πιαίζηα, ζε Wh, βάζεη ελφο ζπληειεζηή ειηνθάλεηαο, ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη 

γηα θάζε ζεκείν ηνπ πιαλήηε. Πξνζεγγηζηηθά, ν παγθφζκηνο ράξηεο ρσξίδεηαη ζε δψλεο θνηλνχ 

ζπληειεζηή ειηνθάλεηαο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.5 ﴾πεγή : www.photovoltaic.gr﴿ 

ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνπκε φηη ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε 

θαηαλαισηψλ πνπ εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα. Π.ρ. είλαη νξζφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θσηηζκφ 

ιπρλίεο ρακειήο θαηαλάισζεο (ειεθηξνληθέο), κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

έσο θαη 75% θαη φρη ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο. 

Μεγάιε ζεκαζία ζην φιν ζχζηεκα παίδνπλ νη ζπζζσξεπηέο, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ηθαλνί 

λα απνζεθεχνπλ ελέξγεηα, ηφζε φζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο. Ζ 

ρσξεηηθφηεηα ησλ ζπζζσξεπηψλ πξέπεη λα επηιέγεηαη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα 

λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο 

δελ έρνπκε ειηνθάλεηα ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, π.ρ. ιφγσ ζπλλεθηάο. Οη εκέξεο πνπ κπνξνχλ νη 

κπαηαξίεο λα θαιχςνπλ ηηο θαηαλαιψζεηο θαιείηαη “ρξφλνο απηνλνκίαο” ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Άιιν έλα ζεκείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε βέιηηζηε θιίζε σο πξνο ην νξηδφληην 

επίπεδν πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα πιαίζηα φηαλ εγθαηαζηαζνχλ. Έρνληαο ηε βέιηηζηε θιίζε κπνξνχκε λα 

απνθνκίζνπκε απφ ην ζχζηεκα ηελ θαιχηεξε απφδνζε. Ζ γσλία απηή, φηαλ πξφθεηηαη γηα απηφλνκν Φ/Β 

ζχζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζνχηαη κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ 

ηφπνπ ζπλ 20°. Σνλίδνπκε φηη ε επηθάλεηα ησλ πιαηζίσλ πξέπεη λα έρεη λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. 

Παξαθάησ δίλεηαη ελδεηθηηθά ε ηζρχο νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ ζπλερνχο (DC) αιιά θαη 

ελαιιαζζφκελνπ (AC) ξεχκαηνο. Με ηε βνήζεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα ππνινγίζνπκε γηα κηα 

θαηνηθία ηηο απαηηήζεηο ζε Φ/Β πιαίζηα θαη ζπζζσξεπηέο γηα δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Αξρηθά, 

γηα ηελ πεξίπησζε θαηνηθίαο κε θαηαλαιψζεηο ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC) θαη ζηε ζπλέρεηα γηα 

θαηνηθία κε θαηαλαιψζεηο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC)﴾ πεγή : www.photovoltaic.gr﴿. 

 

  Ηιεθηξηθή Σπζθεπή Ηι. Ιζρύο Δίδνο Φνξηίνπ 

√ Αλεκηζηήξαο νξνθήο 20 W DC 

√ Φπγείν 50-70 W DC 

√ Σειεφξαζε 45 W DC 

√ Λάκπεο ειεθηξνληθέο 5-13 W DC 

√ Hi-Fi 100 W DC 

√ Λάκπεο ειεθηξνληθέο 7-26 W AC 

√ Σειεφξαζε 60-85 W AC 

√ Hi-Fi 40 W AC 

√ Φνχξλνο κηθξ/ησλ 450-750 W AC 

√ Φπγείν 70-150 W AC 

√ Σνζηηέξα 900-1100 W AC 

√ Σξππάλη 450-1000 W AC 

√ Καηαςχθηεο 200-300 W AC 

 

Πίλαθαο 5.1 : Ηζρχο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζπλερνχο (DC)  & ελαιιαζζφκελνπ (AC) ξεχκαηνο 
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5.5.1. ΠαξΪδεηγκα θαηνηθέαο κε θαηαλαιψζεηο ζπλερνχο ξεχκαηνο 

 

Αξρηθά ππνινγίδνπκε ηελ εκεξήζηα ελέξγεηα πνπ απαηηνχλ νη θαηαλαιψζεηο ζπλερνχο ξεχκαηνο 

αλάινγα κε ην ρξφλν (ζε ψξεο) πνπ ιεηηνπξγνχλ. 

 

πζθεπά 

Ζιεθηξηθά 

Ηζρχο x 

Υξφλνο 

ιεηηνπξγέαο = 

Καηαλαιηζθφκελε 

Ζιεθηξηθά ΔλΫξγεηα 

(W) (h) (Wh) 

Λάκπα ειεθηξνληθή 11 x 5 = 55 

Λάκπα ειεθηξνληθή 7 x 6 = 42 

Σειεφξαζε 45 x 3 = 135 

Αλεκηζηήξαο 20 x 4 = 80 

πλνιηθά εκεξάζηα θαηαλαιηζθφκελε ελΫξγεηα = 312 

+ 30% απψιεηεο (απηνθαηαλΪισζε) ηνπ ζπζηάκαηνο = 93,6 

= πλνιηθά εκεξάζηα απαηηνχκελε ελΫξγεηα = 405,6 

 

πλεπψο, ε ζπλνιηθή απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηηο θαηαλαιψζεηο ζπλερνχο ξεχκαηνο είλαη : 

405,6 Wh. 

Αο ππνζέζνπκε φηη επηιέμακε λα εγθαηαζηήζνπκε Φ/Β πιαίζηα Siemens SM55 ηζρχνο 55W. Σελ ηζρχ 

απηή ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ηελ πνιιαπιαζηάδνπκε κε έλαλ ζπληειεζηή ειηνθάλεηαο, πνπ γηα ην 

γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο Διιάδαο, ππνινγίδεηαη ζε 4(±1). ηε ζπλέρεηα, ηνλ αξηζκφ πνπ βξίζθνπκε ηνλ 

δηαηξνχκε κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ ππνινγίζακε παξαπάλσ. Γειαδή έρνπκε σο εμήο :  

4h*55W = 220Wh 

405,6Wh/220Wh ≈ 1,8 πλεπψο απαηηνχληαη 2 Φ/Β πιαίζηα SM55 γηα λα θαιχςνπκε ηηο 

θαηαλαιψζεηο καο. 

Αθνινχζσο ππνινγίδνπκε ηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη ε ζπζηνηρία ησλ 

ζπζζσξεπηψλ. Πξψηα θαζνξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ απηνλνκίαο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Έζησ 

φηη απαηηνχληαη 5 εκέξεο απηνλνκίαο. Πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο 5 εκέξεο κε ηε ζπλνιηθή ηζρχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζην πνζφ απηφ πξνζζέηνπκε αθφκα 30% ηεο ηηκήο ηνπ. Έπεηηα δηαηξνχκε ηελ ηηκή πνπ 

βξίζθνπκε κε ηελ ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. 12V) θαη βξίζθνπκε ηε ρσξεηηθφηεηα (ζε Ah) ηνπ 

ζπζζσξεπηή. Πξαθηηθά ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο ρσξεηηθφηεηαο είλαη : 

405,6Wh *5(εκΫξεο απηνλνκέαο) = 2028 Wh θαη  

2028+608,4(30%) = 2636,4 Wh 

2636,4/12 = 220 Ah 

Άξα απαηηείηαη ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ ρσξεηηθφηεηαο 220 Ah. 

 

 

5.5.2 ΠαξΪδεηγκα θαηνηθέαο κε θαηαλαιψζεηο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο 

 

Αξρηθά ππνινγίδνπκε ηελ εκεξήζηα ελέξγεηα πνπ απαηηνχλ νη θαηαλαιψζεηο ελαιιαζζφκελνπ 

ξεχκαηνο αλάινγα κε ην ρξφλν (ζε ψξεο) πνπ ιεηηνπξγνχλ. 
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πζθεπά Ζι. Ηζρχο x Υξφλνο ιεηηνπξγέαο = 

Καηαλαιηζθφκελε Ζι. 

ΔλΫξγεηα 

(W) (h) (Wh) 

Ζιεθηξηθφ εξγαιείν 500 x 0,2 = 100 

Ζ/Τ 40 x 3,5 = 140 

Hi-Fi 30 x 2 = 60 

Φπγείν 80 x 8 = 640 

πλνιηθά εκεξάζηα θαηαλαιηζθφκελε ελΫξγεηα = 940 

+ 40% απψιεηεο (απηνθαηαλΪισζε) ηνπ ζπζηάκαηνο = 376 

= πλνιηθά εκεξάζηα απαηηνχκελε ελΫξγεηα = 1316 

 

πλεπψο, ε ζπλνιηθή απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηηο θαηαλαιψζεηο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο είλαη : 

1316 Wh. 

Αο ππνζέζνπκε φηη επηιέμακε λα εγθαηαζηήζνπκε Φ/Β πιαίζηα Siemens SM55 ηζρχνο 55W. 

κνηα κε πξηλ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία. Σελ ηζρχ απηή ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ηελ 

πνιιαπιαζηάδνπκε κε έλαλ ζπληειεζηή ειηνθάλεηαο, πνπ γηα ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο Διιάδαο, 

ππνινγίδεηαη ζε 4(±1). ηε ζπλέρεηα, ηνλ αξηζκφ πνπ βξίζθνπκε ηνλ δηαηξνχκε κε ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ηεο ελέξγεηαο πνπ ππνινγίζακε παξαπάλσ. Γειαδή έρνπκε σο εμήο :  

4h*55W = 220Wh 

1316Wh/220Wh ≈ 5,9 πλεπψο απαηηνχληαη 6 Φ/Β πιαίζηα SM55 γηα λα θαιχςνπκε ηηο 

θαηαλαιψζεηο καο. 

Αθνινχζσο ππνινγίδνπκε ηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη ε ζπζηνηρία ησλ 

ζπζζσξεπηψλ. Πξψηα θαζνξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ απηνλνκίαο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Έζησ 

φηη απαηηνχληαη 5 εκέξεο απηνλνκίαο. Πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο 5 εκέξεο κε ηε ζπλνιηθή ηζρχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζην πνζφ απηφ πξνζζέηνπκε αθφκα 30% ηεο ηηκήο ηνπ. Έπεηηα δηαηξνχκε ηελ ηηκή πνπ 

βξίζθνπκε κε ηελ ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. 12V) θαη βξίζθνπκε ηε ρσξεηηθφηεηα ζε Ah ηνπ 

ζπζζσξεπηή. Πξαθηηθά ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο ρσξεηηθφηεηαο είλαη : 

1316Wh *5(εκΫξεο απηνλνκέαο) = 6580 Wh θαη  

6580+1974(30%) = 8554 Wh 

8554/12 = 712 Ah 

Άξα απαηηείηαη ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ ρσξεηηθφηεηαο 712 Ah. 

 

ε πεξίπησζε ρξήζεο εμσηεξηθήο πεγήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αλεκνγελλήηξηα, 

ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο) ε πξνζδηδφκελε ελέξγεηα αθαηξείηαη απφ ην ζχλνιν ηεο θαηαλάισζεο πνπ 

ππνινγίζηεθε παξαπάλσ. 

Π.ρ. ζην δεχηεξν παξάδεηγκα εάλ ζεσξήζνπκε κηα αλεκνγελλήηξηα 400W φηη ιεηηνπξγεί 1h 

εκεξεζίσο, ηφηε ε απαηηνχκελε ελέξγεηα πνπ νθείιεη λα πξνζδνζεί απφ ηα Φ/Β είλαη :  

(1316-400) Wh = 916 Wh  
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5.6 ΣνπνζΫηεζε Φ/Β ζπζηεκΪησλ 

 

Οη θαηαζθεπέο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ηα Φ/Β ζηνηρεία, εθηφο απφ ην δηθφ ηνπο βάξνο, 

πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα αληέμνπλ ην βάξνο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ θνξηίσλ πνπ 

νθείινληαη ζηε δπλακηθή δξάζε ηνπ αλέκνπ θαη ηε ζπζζψξεπζε ηνπ ρηνληνχ. Πξφθεηηαη γηα κεηαιιηθά 

πξνθίι απφ αινπκίλην θαη γαιβαληζκέλν ή αλνμείδσην ράιπβα. Σα ραιχβδηλα πξνθίι 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ιφγσ ηνπ ρακεινχ ηνπο θφζηνπο θαη ηεο κεραληθήο αληνρήο, ελψ ηα πξνθίι 

αινπκηλίνπ πξνηηκψληαη ηφζν ζε εηδηθέο εθαξκνγέο (ειηαθέο πξνζφςεηο, εγθαηαζηάζεηο 

ελζσκαησκέλεο ζηηο νξνθέο) φζν θαη γηα ην κηθξφ βάξνο θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπνζέηεζεο πνπ 

πεξηνξίδεη ην θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ, θαζψο θαη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. νη εθαξκνγέο ζε επίπεδεο νξνθέο θαη ηαξάηζεο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζθειεηφο απνηεινχκελνο ελ κέξεη απφ ραιχβδηλα εμαξηήκαηα, φπσο ηα θεθιηκέλα 

ηξίγσλα θαη ελ κέξεη απφ ηκήκαηα αινπκηλίνπ πνπ θαζηζηνχλ ηαρχηεξε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάλει. 

Σν μχιν ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε πεξίπησζε ηδηαίηεξσλ ππνρξεψζεσλ πξνζηαζίαο ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή γηα αξρηηεθηνληθνχο ή αηζζεηηθνχο ιφγνπο. Οξηζκέλεο θαηαζθεπέο απφ μχιν κε 

αληηθνιιεηά θχιια έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε δεκφζηα πάξθα θαη 

απιέο δεκηνπξγψληαο επίζεο κνξθέο ζε ζρήκα δέληξνπ, ζηέγεο θ.ι.π. Ζ ηνπνζέηεζε πξέπεη λα γίλεηαη 

ππνινγίδνληαο ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα ηηο κεηέπεηηα επεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη γηα λα 

απνθεχγεηαη ε ακνηβαία ζθίαζε ησλ ζηνηρείσλ. 

 

Σρήκα 5.6 : Πέξγθνια ηνπνζέηεζεο Φ/Β ζπζηήκαηνο  

Γηα παξάδεηγκα εάλ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηήζνπκε έλα Φ∕Β ζχζηεκα κε κφληκν βάξνο 1,5 tn ζε δψκα 

δηαζηάζεσλ 3,5mx20m, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζζεί πέξγθνια ﴾χςνπο 2,80 ή 3,00m﴿, πνπ 

απνηειείηαη απφ 5 μχιηλα πιαίζηα ηνπνζεηεκέλα αλά 4m, δει. ζα δεκηνπξγεζνχλ 5 θαηλψκαηα. Σα 
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θαηαθφξπθα μχιηλα ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ δηαηνκή 20cmx20cm, ελψ ε νξηδφληηα μχιηλε 

δνθφο ηνπ πιαηζίνπ ζα έρεη δηαηνκή 21cmx9cm. Σα πιαίζηα ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε νξηδφληηεο 

μχιηλεο δνθνχο - ηεγίδεο δηαηνκήο 15cmx9cm ηνπνζεηεκέλεο αλά 0,70m. ηα αθξαία θαηλψκαηα ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ρηαζηί αληηαλέκηνη ζχλδεζκνη (ληίδεο) Φ25. 

﴾νη δηαηνκέο πνπ αλαθέξζεθαλ δελ εμήρζεζαλ απφ ζηαηηθή κειέηε αιιά βαζίδνληαη ζε 

εκπεηξηθέο εθαξκνγέο﴿. 

Σα Φ/Β κπνξεί λα είλαη κε ή ρσξίο πιαίζην, ζπλήζσο απφ αινπκίλην. Ο πξψηνο ηχπνο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εγθαηαζηάζεηο ζε πξνζφςεηο, φπνπ ην Φ/Β εγθαζίζηαηαη σο θνηλφο 

παινπίλαθαο, παξεκβάιινληαο έλα ζηξψκα ειαζηηθνχ κεηαμχ ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηνπ πξνθίι 

αινπκηλίνπ ή ζε θαηαζθεπέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα ηνηρψκαηα. Σα ζηνηρεία κε πιαίζην κπνξνχλ 

αληηζέησο λα ηνπνζεηεζνχλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζε θεθιηκέλε ζηέγε (ελζσκαησκέλα ή πξφζζεηα) ή ζε 

επίπεδε νξνθή. ε πεξίπησζε θεθιηκέλεο ζηέγεο, ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ 

ελζσκαησκέλα ή πάλσ απφ ηα θεξακίδηα. ε πεξίπησζε Φ/Β εγθαηαζηάζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ζεξκηθέο ειηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ε ελζσκάησζε ζηελ νξνθή κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

Φ/Β ζηνηρείνπ, ηδίσο ην θαινθαίξη, φηαλ ε παξαγσγή ζα κπνξνχζε λα θηάζεη ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο. 

Σν θαηλφκελν απηφ εκθαλίδεηαη θαη κε ηελ αεξηδφκελε ζηέγε θαη θαηά ζπλέπεηα, αλ θαη ε ιχζε απηή 

δε ζπληζηάηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ιακβάλεηαη ππφςε δεκηνπξγψληαο 

ηελ ελζσκάησζε κε κηα θαηαζθεπή πνπ ζα επηηξέπεη ηνλ αεξηζκφ θαη ηε ξνή αέξα πίζσ απφ ηα 

ζηνηρεία. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε ελζσκάησζε ησλ Φ/Β εγθαηαζηάζεσλ ζηελ νξνθή 

επηηπγράλεηαη κε πξνθίι αινπκηλίνπ θαη πιάθεο ζηεγάλσζεο. Ζ θαηαζθεπή ζηεξεψλεηαη ζηελ 

επηθάλεηα νξνθήο ρσξίο θεξακίδηα, ειέγρνληαο ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηα θεξακίδηα. Σα 

πξνθίι ηνπνζεηνχληαη επίζεο κε ηε βνήζεηα απνζηαηψλ πνπ δηνξζψλνπλ ηηο αλσκαιίεο ηεο ζηέγεο. 

Ηδηαίηεξε θξνληίδα απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηε κφλσζε ηεο ζηέγεο, θαιχπηνληαο θάζε 

νπή γηα ηε ζηεξέσζε ησλ αγθπξίσλ κε ζηεγαλνχο καλδχεο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζθειεηνχ 

αινπκηλίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη πιάθεο ζηεγάλσζεο (απφ ραιθφ ή αινπκίλην), έηζη ψζηε ε επηθάιπςε 

κεηαμχ θεξακηδηψλ θαη πιαθψλ λα δηαζθαιίδεη ηε ζηεγαλφηεηα. 

Πξάγκαηη, ε βξνρή κε ηελ ψζεζε ηνπ αλέκνπ κπνξεί λα θηλεζεί αλνδηθά γηα αξθεηέο δεθάδεο 

εθαηνζηά. Οη πιάθεο ζηεγάλσζεο πξέπεη ζπλεπψο λα επηθαιχπηνληαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 10 εθαη. θαη 

λα ζθξαγίδνληαη κε ειαζηνκεξή ή ζηιηθφλεο. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο θαηαζθεπήο πάλσ απφ ηελ νξνθή 

γίλεηαη κε πξνθίι απφ ράιπβα ή αινπκίλην ζπλήζσο ηεηξάγσλνπ ή νξζνγψληνπ ζρήκαηνο. Ο ζθειεηφο 

ζηεξεψλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο νξνθήο κε ζηεξίγκαηα ζρήκαηνο “Z” πνπ πεξλνχλ θάησ απφ ηα 

θεξακίδηα ράξε ζην κηθξφ ηνπο πάρνο (ιίγα ρηιηνζηά). Πνιιέο απφ ηηο θαηαζθεπέο ζηήξημεο πνπ 

θπθινθνξνχλ ζήκεξα πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγή θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ θαη δηαηίζεληαη κε 

ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ην πξφζθαην παξειζφλ. 

Οη ιχζεηο πςεινχ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

θηηξίσλ, θαζηζηνχλ ηα πξντφληα απηά θαηάιιεια γηα εηδηθέο εθαξκνγέο. Γηα ηε ζηεξέσζε ησλ 
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ζθειεηψλ ζε ηνηρψκαηα ή νξνθέο ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πην ζπρλά ζπζηήκαηα ξεηηλψλ. Δάλ γηα 

ππφβαζξα ηζηκέληνπ ελδείθλπληαη αλακθίβνια νη ξεηίλεο, γηα επηθάλεηεο απνηεινχκελεο απφ 

δηάηξεηα ηνχβια ή ιίζηλα πιηθά, ε κφλε ιχζε είλαη ζπλήζσο ε ρξήζε αγθπξίσλ βπζηζκέλσλ ζε ξεηίλε 

ζην εζσηεξηθφ ζσιήλσλ κεηαιιηθνχ ή ζπλζεηηθνχ πιέγκαηνο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο ηξχπεο. 

Γηα επίπεδεο νξνθέο θαη ηαξάηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ελίνηε αληίβαξα απφ ζθπξφδεκα ή άιιν 

πιηθφ. Ζ ιχζε απηή πξνζζέηεη βάξνο ζηελ νξνθή πνπ πνιιέο θνξέο ππεξβαίλεη ην βάξνο ηεο ίδηαο ηεο 

θαηαζθεπήο, ελψ εάλ ηα αληίβαξα ππνδηαζηαζηνινγεζνχλ, κπνξεί λα απνβεί άζθνπε ή αθφκε θαη 

επηθίλδπλε. 

Ζ φιε θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη ηδηαηηέξσο αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία, αηκφζθαηξα πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε άικε, δπλαηέο θξνχζεηο ραιαδφπησζεο, ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο. 

Σα Φ/Β πιαίζηα ηνπνζεηνχληαη ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα απφ profil αινπκηλίνπ ή απφ 

ζηδεξνγσληέο γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ αληνρή ζηε δηάβξσζε. ια ηα 

ζηεξίγκαηα ζπλδένληαη κε ρξήζε αλνμείδσησλ θνριηψλ θαη πεξηθνριίσλ αζθαιείαο (εγγχεζε 20 

ρξφλσλ). 

 

5.6.1 Ζ επέδξαζε ηνπ αλΫκνπ 

 

Ο ηζρπξφο άλεκνο κπνξεί λα κεηαθηλήζεηο ηηο θαηαζθεπέο καδί κε ηα αληίβαξα κέζσ 

θξαδαζκψλ πνπ πξνθαιεί. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί αθφκε θαη αλ έρεη ππνινγηζηεί ζσζηά ην θνξηίν 

ηνπ αλέκνπ. Πξάγκαηη, ηα πξφηππα πξνβιέπνπλ κφλν ηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ κε ζηξσηή ξνή, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα θηίξηα πξνζβάιινληαη απφ ξηπέο θαη ζηξνβηιηζκνχο, νη νπνίνη πξνθαινχλ 

αλαπεδήζεηο ηεο θαηαζθεπήο πνπ δελ έρεη ζηεξεσζεί ζηελ νξνθή θαη ηελ κεηαθηλνχλ κε 

αλνκνηφκνξθν ηξφπν πξνθαιψληαο θάκςεηο θαη ζπλεπαθφινπζεο βιάβεο. πληζηάηαη ζπλεπψο ε 

ζηεξέσζε κε αγθχξηα ζε ξεηίλε θαη ε ζηεγαλνπνίεζε κε ειαζηνκεξή. 

Μηα ειαθξά ζηεξέσζε κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ζε πεξίπησζε ρξήζεο αληίβαξσλ γηα λα 

απνθεχγεηαη ε κεηαθίλεζή ηνπο. Γηα αληίβαξα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε νξνθέο ζηεγαλνπνηεκέλεο κε 

ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο ζε ξνιφ, είλαη ζθφπηκν λα ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ην αληίβαξν κηα ισξίδα 

κεκβξάλεο έηζη ψζηε ηα αληίβαξα λα κε βπζίδνληαη θαηαζηξέθνληαο ηε ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε  φηαλ 

απηή καιαθψλεη απφ ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ην θαινθαίξη. 

 

ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ππάξρεη παξάδεηγκα ελφο έξγνπ ηζρχνο 20 kW ζε πξφζνςε θηηξίνπ. Σα πάλει 

πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ε νπνία ζα είλαη παθησκέλε ζηα ζηεζαία 

ησλ εμσζηψλ ηνπ θηηξίνπ. Δπηζπλάπηνληαη ζρέδην ρσξνζέηεζεο ησλ Φ/Β πάλει ζηελ πξφζνςε ηνπ 

θηηξίνπ, ζρέδην ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο πάλσ ζηελ νπνία ζα παθησζνχλ ηα πιαίζηα θαη νη 

ππνινγηζκνί ηεο ζηαηηθήο κειέηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαιιηθή θαηαζθεπή. Σν βάξνο ηνπ 

κεηαιιηθνχ πάλει (κφληκα θνξηία) ην βξίζθεη ν κειεηεηήο ζε εγρεηξίδην αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ 

ηζρχ παξαγσγήο ηνπ (επηζπλάπηεηαη εγρεηξίδην). 
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5.7 ΖιεθηξηθΪ εμαξηάκαηα 

 

Ζ θαισδίσζε κεηαμχ Φ/Β ζηνηρείσλ αξρίδεη απφ ηα ηεξκαηηθά ηνπο, πνπ βξίζθνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηβσηίνπ ζχλδεζεο, ζηελ πίζσ πιεπξά ησλ ζηνηρείσλ. ην θηβψηην απηφ, έλαο 

αθξνδέθηεο παξέρεη δχν πνιηθφηεηεο επηθνηλσλψληαο κε ην εμσηεξηθφ κέζσ δχν νπψλ κε 

ζηππεηνζιίπηεο θαισδίνπ. ήκεξα σζηφζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνθαισδησκέλσλ ζηνηρείσλ 

πνπ δηαζέηνπλ ζηεγαλνχο ζπλδεηήξεο θαη επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε ζχλδεζε ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν ην 

άλνηγκα θηβσηίσλ ζχλδεζεο. Ζ πξνθαισδίσζε απηή πεξηιακβάλεη θαιψδηα δηαθνξεηηθνχ κήθνπο κε 

αξζεληθφ θαη ζειπθφ βχζκα γηα ηηο δχν πνιηθφηεηεο. ην εζσηεξηθφ ηνπ θηβσηίνπ ζχλδεζεο ππάξρνπλ 

επίζεο κία ή δχν δίνδνη by-pass πνπ ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ζθνπφ λα 

πεξηνξίδνπλ ηηο βιάβεο απφ ζθίαζε. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη κνλνπνιηθά θαιψδηα κε ειάρηζηε 

δηαηνκή 4mm
2
, ε νπνία επηηξέπεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ Joule θαζψο 

θάζε Φ/Β ζηνηρείν παξάγεη πςειέο εληάζεηο ξεχκαηνο (4-5 Α). 

Έλα ζχλνιν ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά ζηνηρείσλ νλνκάδεηαη ζεηξά. Οη ζεηξέο ζπλδένληαη 

παξάιιεια κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ πηλάθσλ παξάιιειεο ζχλδεζεο ζεηξψλ ή πηλάθσλ πεδίνπ. Δθηφο 

απφ ηελ παξάιιειε ζχλδεζε, νη πίλαθεο απηνί πεξηέρνπλ επίζεο ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη ηηο 

δηφδνπο εκπινθήο (ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεηξά ζην ζεηηθφ πφιν θάζε ζεηξάο), ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε 

θπθινθνξία ξεχκαηνο κεηαμχ ησλ ζεηξψλ ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηάζεο. 

πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη δίνδνη Schottky γηαηί ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή πηψζε ηάζεο 

(πεξίπνπ 1V) θαη θαηά ζπλέπεηα απφ ρακειέο απψιεηεο. ηε ζπλέρεηα εγθαζίζηαληαη απνδεχθηεο ή 

δηαθφπηεο γηα λα δηαθφπηνπλ ηα θπθιψκαηα θάζε ζεηξάο θαη κηα δηάηαμε γηα ηελ απαγσγή ησλ 

επαγσγηθψλ ηάζεσλ, ησλ βξαρπθπθισκάησλ θαη ησλ αηκνζθαηξηθψλ ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ. ηαλ 

ε εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη δεθάδεο ζεηξψλ, θαζίζηαηαη ζθφπηκε ε δεκηνπξγία πηλάθσλ 

παξάιιειεο ζχλδεζεο νκάδσλ ζεηξψλ, νη νπνίνη ελ ζπλερεία θαηαιήγνπλ ζε έλα γεληθφ πίλαθα 

ζπλερνχο ξεχκαηνο. Δάλ νη επηινγέο ηεο κειέηεο πξνβιέπνπλ ιχζε κε inverter ζεηξάο, νη πίλαθεο 

ζπλερνχο ξεχκαηνο δελ είλαη αλαγθαίνη θαζψο νη θαισδηψζεηο ησλ ζεηξψλ εηζέξρνληαη απεπζείαο ζην 

inverter. 

Σα inverter πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηα ζηνηρεία γηα λα 

απνθεχγνληαη ππεξβνιηθέο απψιεηεο ζπλερνχο ξεχκαηνο. Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε 

απφδνζε ησλ inverter κεηψλεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

ηνλ ήιην ή ηελ ππεξβνιηθή ζέξκαλζε. 

ζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο εθθελψζεηο, ε πιεπξά ζπλερνχο ξεχκαηνο 

ησλ inverter πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε Spd (Απαγσγείο Κξνπζηηθψλ Τπεξηάζεσλ) θιάζεο II ή III, 

αλ θαη νξηζκέλα inverter πεξηέρνπλ ήδε ηηο αλαγθαίεο δηαηάμεηο. Σα Spd ηεο θιάζεο II ηνπνζεηνχληαη 

επίζεο θαη ζηνπο πίλαθεο παξάιιειεο ζχλδεζεο γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζηνηρεία, ηηο δηφδνπο θαη ηηο 

κνλψζεηο απφ ελδερφκελεο ππεξηάζεηο. ε πεξίπησζε αθξαίνπ θηλδχλνπ, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ Spd 

θαη ζηελ πιεπξά ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ηνπ inverter. Δάλ ε θαηαζθεπή πνπ θηινμελεί ηελ 
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εγθαηάζηαζε Φ/Β δηαζέηεη Lps (χζηεκα Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο) νη κεηαιιηθέο δνκέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο Φ/Β πξέπεη λα ζπλδένληαη ζην Lps. ε πεξίπησζε απνπζίαο Lps, πξέπεη λα απνθεχγεηαη 

ε άκεζε ζχλδεζε ησλ κεηαιιηθψλ δνκψλ κε ηε γείσζε. ζνλ αθνξά ηηο πξνζηαζίεο γείσζεο, ε 

εγθαηάζηαζε Φ/Β απαηηεί ηδηαίηεξε απφδνζε ηνπ ειεθηξνδίνπ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ησλ Spd θαη 

θαηά ζπλέπεηα  ζε πεξίπησζε πνπ ην ειεθηξφδην ππάξρεη ήδε, είλαη ζθφπηκν λα ειέγρεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα λέα θαηάζηαζε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Ζ εγθαηάζηαζε 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη επίζεο κε ηνλ θφκβν γείσζεο ηεο πθηζηάκελεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο κέζσ 

ηζνδπλακηθνχ αγσγνχ. Δάλ ε Φ/Β εγθαηάζηαζε βξίζθεηαη ζην έδαθνο κπνξεί λα ζπλδεζεί απεπζείαο 

ε θαηαζθεπή κε ειεθηξφδην γείσζεο. 
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6. ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

6.1 ΟηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο (θφζηνο πξνκήζεηαο, 

εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο) αθνινπζνχληαη ηα επφκελα βήκαηα : 

 

1. Με βάζε ην ηξέρνλ επηηφθην d (discount rate) θαη ηνλ ηξέρνληα πιεζσξηζκφ i (inflation) 

ππνινγίδεηαη ην απνπιεζσξηζκέλν επηηφθην r απφ ηε ζρέζε : 

r= 1
1

1






i

d
=

i

id





1
 

2. Τπνινγίδεηαη ην νιηθφ θφζηνο θχθινπ δσήο ηεο επέλδπζεο LCC (Life Cycle Cost), ην νπνίν 

ζπλίζηαηαη απφ : 

 

◘ ην αξρηθφ θφζηνο επΫλδπζεο (θφζηνο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο), C0. 

◘ Καζνξέδεηαη ε δηΪξθεηα δσάο ηεο εγθαηΪζηαζεο/επΫλδπζεο, Ν Ϋηε. 

◘ ην νιηθφ θφζηνο αληηθαηΪζηαζεο ηκεκΪησλ ηνπ ζπζηάκαηνο, CR, κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο ηηκέο 

ησλ ηκεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε ΝR έηε απφ ην έηνο αξρηθήο επέλδπζεο, κέζσ 

ηνπ παξάγνληα παξνύζαο αμίαο PVF (Present Value Factor). 

 

PVF=   RNr


1    

Γειαδή,     CR= 
i

iRi CPVF ,  

 

φπνπ CR,i  ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηκήκαηνο i, ην έηνο ΝR,i   

 

◘ ην νιηθφ θφζηνο ζπληάξεζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο αλΪ Ϋηνο, πνπ πξνθχπηεη κε 

αλαγσγή ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ζεσξνχκελν ζηαζεξφ 

αλά έηνο, ζε παξνχζα αμία, κε αλαθνξά ζην ρξφλν δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηνπ παξάγνληα 

αλάθηεζεο θεθαιαίνπ CRF (Capital Recovery Factor)  

CRF=
  Nr

r
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Αλ COM,y είλαη ην νιηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (Operation & Maintenance) ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αλά έηνο, γηα Ν έηε, ε παξνχζα αμία ηνπ, COM είλαη : 

COM = 
CRF

C yOM ,
  

ηελ πεξίπησζε i=d, ζηε ζέζε ηνπ CRF ηίζεηαη 
N

1
. 
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χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ην νιηθφ θφζηνο θχθινπ δσήο ηεο επέλδπζεο LCC, δίλεηαη απφ ηε 

ζρέζε : 

LCC=C0+CR+COM-S 

 

φπνπ S, ε απνκέλνπζα αμία ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ. 

 

3. Τπνινγίδεηαη ην Καζαξφ Δηήζην Οηθνλνκηθφ θεινο KEOO, απνηεινχκελν απφ ην Άκεζν 

Καζαξφ Δηήζην Οηθνλνκηθφ θεινο AKEOO θαη ην Έκκεζν Καζαξφ Δηήζην Οηθνλνκηθφ θεινο 

EKEOO,  

KEOO=AKEOO+EKEOO 

 

φπνπ ην AKEOO ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε : 

 

AKEOO =
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Δκπεηξηθά πξνθχπηεη φηη :  EKEOO=50%AKEOO. πλεπψο, KEOO=1,5xAKEOO 

 

Σν EKEOO είλαη απνηέιεζκα : 

◙ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο νηθνινγηθήο επηβάξπλζεο, ιφγσ ηεο ρξήζεο Α.Π.Δ. 

◙ ηεο κείσζεο ησλ πξφζζεησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ π.ρ. ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, πξφσξε ζχληαμε θ.ι.π. 

 

Παξαηήξεζε : φηαλ ην ΔΚΔΟΟ δελ απνηηκάηαη ηφηε KEOO= AKEOO 

 

4. Ζ Καζαξή Παξνχζα Αμία Κ.Π.Α. ηεο επέλδπζεο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε :  

Κ.Π.Α. =
CRF

KEOO
-C0   (i) 

Ζ επέλδπζε ραξαθηεξίδεηαη σο βηψζηκε, απφ ην έηνο Ν εθείλν (Ν=ΝΔΠΑ, Έληνθε Πεξίνδνο 

Απνπιεξσκήο), απφ ην νπνίν θαη κεηά ε Κ.Π.Α. θαζίζηαηαη ζεηηθή. Σν ΝΔΠΑ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε 

(i) ζέηνληαο Κ.Π.Α.(ΝΔΠΑ)=0 

ΝΔΠΑ=
 r
KEOO

rC













1ln

1ln 0

 

5. Σν θφζηνο Δλέξγεηαο (COE) δει. ην θφζηνο ηεο παξαγφκελεο απφ ην ζχζηεκα ειεθηξηθήο kWh 

πξνθχπηεη δηαηξψληαο ην νιηθφ εηήζην θφζηνο ηεο επέλδπζεο (Annualised LCC=ALCC),  
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CRFLCCALCC  δηα ηεο εηεζίσο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Ey, ζε kWh,  

 

COE=
yE

CRFLCC 
 

 

6.2 Δθαξκνγά : Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο θχθινπ δσάο Απηφλνκνπ Φ/Β πζηάκαηνο 

 

Παξνπζηάδνπκε ηα βήκαηα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο επέλδπζεο πνπ αθνξά ζε έλα απηφλνκν Φ/Β ζχζηεκα 

εγθαηεζηεκέλν ζηελ Κξήηε ﴾πεγή : Η.Δ. Φξαγθηαδάθεο – Φ∕Β πζηήκαηα – 2
ε
 έθδνζε﴿. 

Πεξηγξαθά ζπζηάκαηνο 

Φ/Β ζπζηνηρία, ηζρχο αηρκήο, Pp 150W 

πζζσξεπηήο, ρσξεηηθφηεηα, C 270 Ah 

ΠαξΪκεηξνη νηθνλνκηθάο αλΪιπζεο ζπζηάκαηνο 

Πεξίνδνο αλάιπζεο, N 20 έηε 

Πιεζσξηζκφο, i 2,5% 

Σξέρνλ επηηφθην, d 6% 

Απνπιεζσξηζκέλν επηηφθην, r=
i

id





1
 3,4% 

Κφζηνο κνλάδαο ηζρχνο αηρκήο Φ/Β ζπζηνηρίαο 5 €/W 

Κφζηνο κνλάδαο ρσξεηηθφηεηαο ζπζζσξεπηή 1,4 €/Ah 

Παξάγσλ Παξνχζαο Αμίαο, PVF=   RNr


1    0,715 

Παξάγσλ Αλάθηεζεο Κεθαιαίνπ, CRF=
  Nr

r


 11
 0,070 

Κφζηνο αξρηθάο επΫλδπζεο, C0 

Κφζηνο Φ/Β ζπζηνηρίαο 750 € 

Κφζηνο ζπζζσξεπηή 378 € 

Κφζηνο εγθαηάζηαζεο, Cεγθ. 170 € 

Οιηθφ θφζηνο αξρηθήο επέλδπζεο, C0 1.298 € 

Απνκέλνπζα Αμία ζην ηέινο ηεο 20εηίαο (S=20%C0) 259 € 

Κφζηνο αληηθαηΪζηαζεο ζπζζσξεπηά 

Υξφλνο αληηθαηάζηαζεο 10 έηε 

Κφζηνο αληηθαηάζηαζεο, CR= 
i

iRi CPVF ,  

 

270 € 

Κφζηνο ιεηηνπξγέαο θαη ζπληάξεζεο, COM 

Δηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο 30 €/y 

Οιηθφ θφζηνο Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο,  COM = 
CRF

C yOM ,
  

 

430 € 

Κφζηνο Κχθινπ Εσάο (LCC) 

LCC=C0+CR+COM-S 1.738 € 

Κφζηνο ΔλΫξγεηαο, COE 

Ζκεξήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην ζχζηεκα 260 Wh 

πλνιηθή παξαγφκελε ελέξγεηα ζην ρξφλν δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο 1.898 kWh 

Κφζηνο kWh ει. Δλέξγεηαο απφ ΓΔΖ (Κξήηε) 0,14 
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€/kWh 

AKEOO 266 € 

EKKEOO=50%AKEOO 133 € 

KEOO 299 € 

ΚΠΑ=(KEOO/CRF)-C0 4.412 € 

NΔΠΑ 3,5 έηε 

Δηεζίσο παξαγφκελε ελέξγεηα, Ey 94,9 kWh 

COE 
1,28 

€/kWh 

 

6.3 Δθαξκνγά : Τπνινγηζκφο Φ/Β πζηάκαηνο γηα παξαζεξηζηηθά θαηνηθέα 

 

Ζ παξαζεξηζηηθή θαηνηθία απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθή εθαξκνγή γηα ηα Φ/Β ζπζηήκαηα, 

επεηδή ε ρξνληθή πεξίνδνο απμεκέλεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν πςειήο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην Φ/Β ζχζηεκα 

ζρεδηάδεηαη κε δπλαηφηεηα νιίγσλ εκεξψλ απηνλνκίαο (πνπ ζπλήζσο δελ μεπεξλνχλ ηηο πέληε) 

δεδνκέλεο ηεο κεησκέλεο πηζαλφηεηαο κε αίζξησλ εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, απφ 

ηα κέζα ηεο Άλνημεο κέρξη θαη ηα κέζα Φζηλνπψξνπ, ζηα κεζαία θαη κηθξά γεσγξαθηθά πιάηε. Πέξαλ 

ηνπ ρξφλνπ απηνλνκίαο, ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θνξηίνπ αλαιακβάλεη ην Ζ/Ε, ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαηνηθίαο ζε θάζε πεξίπησζε κε θάιπςεο ηεο επηπιένλ δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ην Φ/Β ζχζηεκα θαη επαλαθέξεη ηνλ εθθνξηηζκέλν ζπζζσξεπηή ζηελ θαηάζηαζε πιήξνπο 

θφξηηζεο. Οπζηαζηηθά, ε εθαξκνγή απηή αθνξά ζε πβξηδηθφ Φ/Β ζχζηεκα. Δδψ παξνπζηάδνπκε ηα 

βήκαηα επηινγήο ησλ βαζηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο, ζηελ πην απιή κνξθή ηεο εθαξκνγήο 

απηήο, ρσξίο λα εμεηάδνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο βειηηζηνπνίεζήο ηεο απφ νηθνλνκνηερληθήο πιεπξάο. 

Μειεηάηαη ε πεξίπησζε θαζεκεξηλήο ρξήζεο, κε δπλαηφηεηα απηνλνκίαο ζπζζσξεπηή γηα κηα (1) κε 

αίζξηα εκέξα αλά κήλα ﴾πεγή : Η.Δ. Φξαγθηαδάθεο – Φ∕Β πζηήκαηα – εθδφζεηο ΕΖΣΖ – 2
ε
 έθδνζε﴿. 

 

√ Ηιεθηξηθέο θαηαλαιώζεηο 

Καηαρσξνχκε ηα ζηνηρεία εκεξήζηαο θαηαλάισζεο ηεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, ζηνλ 

επφκελν πίλαθα, κε θξηηήξην ην κέγηζην δπλαηφ πεξηνξηζκφ ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ επηκέξνπο 

θνξηίσλ, ηα νπνία επηιέγνληαη κε θξηηήξην ηελ πςειή ηηκή ηνπ ιφγνπ ηεο απνδηδφκελεο πξνο 

θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα. 

Σκήκαηα Φ/Β εγθαηάζηαζεο : 

− Φ/Β ζπζηνηρία 

− Inverter (220Vac) 

− Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο (Ζ/Ε) 

ηνηρεία θαηαλαιψζεσλ παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο 

α/α Δέδνο θαηαλΪισζεο 
Ηζρχο Υξφλνο Καηαλαιηζθφκελε 

(W) ιεηηνπξγέαο (h) ελΫξγεηα (Wh) 

1 Φσηηζκφο  α) Δληφο : 3x20W 60 6 360 

2              β) Δθηφο : 4x9W 36 5 180 
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3 TV 70 6 420 

4 Φπγείν 100 (8h εκ.+8h λχθη.)=16 800+800=1600 

5 Άιιεο ρξήζεηο (εξγαιεία, 

ζηεγλσηήξαο καιιηψλ θ.ι.π.) 1000 0,5 500 

6 χλνια : 1266 33,5 3060 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε : EL ~ 3.06kWh 

πλνιηθή ηζρχο θνξηίσλ : PL ~ 1.3kW 

πληειεζηήο πεξηζσξίνπ ππνινγηζκνχ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ : m=1,1 

Γηα ξεαιηζηηθνχο ππνινγηζκνχο ζεσξνχκε φηη, απφ ηελ εκεξήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ 

θνξηίσλ (3.060 Wh), ηα 1.000 Wh, αθνξνχλ ζε άκεζε ηξνθνδνζία ησλ θνξηίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο (π.ρ. ιεηηνπξγία ηνπ ςπγείνπ) θαη ην ππφινηπν απνηακηεχεηαη ζην ζπζζσξεπηή γηα θάιπςε 

θάζε άιιεο θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ. 

 

√ Αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί 

ηα επφκελα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ηεο Φ/Β εγθαηάζηαζεο ηεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, κε απαίηεζε απηνλνκίαο κηαο κε 

ειηνθαλνχο εκέξαο, n=1. 

 

A. Τνπηθά δεδνκέλα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ζεξκνθξαζίαο 

tH = κέζε εκεξήζηα ππθλφηεηα ελέξγεηαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο/m²/κήλα ζην επίπεδν ηεο Φ/Β 

  ζπζηνηρίαο. Ζ κέζε εκεξήζηα ελεξγεηαθή απνιαβή, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ρξήζεο, 

Μάξηηνο - Οθηψβξηνο, κε βάζε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, γηα γσλία  

θιίζεο ζπιιέθηε β=ι-10
°
=25° είλαη ίζε κε ~6kWh/ m²d. 

a = Μέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληα αέξα =20°C.
 

a' = Μέζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληα αέξα πεξηφδνπ Μαξηίνπ – Οθησβξίνπ=25°C.
 

 

Β. Δλεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο 

Δλεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο θαη ζπληειεζηέο κεηαθνξάο θαη απφδνζεο 

ΔλεξγεηαθΫο θαηαλαιψζεηο ΠαξΪγνληεο θαζνξηζκνχ ηεο απφδνζεο ηνπ Φ/Β 

ζπζηάκαηνο 

EL,α = 1 kWh nα=0,92 nγ,ζ = 0,90 

EL,ε = 2,06 kWh nε=0,76 ninv = 0,94 

EL=3,06 kWh/day   nεθθ ≈ 0,91 

m=1,1   nγ,Β = 0,80 

    PRζ = 0,72 
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Γ. Υπνινγηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο 

Γ1. Ιζρύο αηρκήο Φ/Β ζπζηνηρίαο 

 

Τπνινγηζκφο ηεο ηζρχνο αηρκήο ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο : 

,pP = 
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 kW
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1
1,1

6

1

72,0

1
,pP  ≈ 967 W 

 

Γ2. Πιήζνο Φ/Β πιαηζίσλ 

 

Πξνζδηνξίδνληαη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί ζεηξάο Φ/Β πιαηζίσλ ηνπ εκπνξίνπ, κε ηζρχ αηρκήο 

ζηελ πεξηνρή ησλ 50Wp έσο θαη 150Wp, κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, κε θξηηήξηα ηελ 

ηάζε θαη ην ξεχκα θφξηηζεο ζπζζσξεπηή. Ζ ρξεζηκνπνίεζε converter δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο ππφ πςειή ηάζε π.ρ. ζπλδένληαο 4 ή 8 Φ/Β πιαίζηα ζε ζεηξά, νπφηε 

κεηψλεηαη αληίζηνηρα ην ξεχκα ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο θαη ζπλαθφινπζα ε δηαηνκή ησλ θαισδίσλ 

κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζπλδπαζκψλ απηψλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ θφζηνπο αλά Wp, νδεγεί ζηνλ πξνζθνξφηεξν 

ζπλδπαζκφ. Σειηθά πξνζδηνξίδεηαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο απαηηνχκελσλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη ην 

πξαγκαηηθφ ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ζπζηνηρίαο. ην παξάδεηγκα απηφ ζα ζεσξήζνπκε δεδνκέλν ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Έζησ, ινηπφλ, φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο αλαθέξεηαη ζε Φ/Β 

πιαίζηα ηζρχνο αηρκήο Pp=70W. 

Πιήζνο Φ/Β πιαηζίσλ 70 Wp:Ν=967W/70W=13,8   N
*
= 14 

 

Γ3. Ηιεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο 

◙ Δπηιεγφκελν βάζνο εθθφξηηζεο : βεθθ=40%. 

  Αληίζηνηρνο ρξφλνο δσήο : 1200κέξεο/0,4=3.000κέξεο=~8 έηε 

◙ b=2,06/3,06≈0,7 

◙ n=1 

◙ πληειεζηήο πεξηζσξίνπ ελέξγεηαο : m=1,1 

◙ Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : VB=24V 

Δθαξκφδνληαο ηε γεληθή ζρέζε γηα ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή έπεηαη : 

C(n)=
 

BB

L

Vnn

Embn





 ,

= 818,8 Ah  C=820 Ah 

 

Γ4. Inverter 

◙ Ηζρχο εμφδνπ = 1,5 kW 

◙ Απφδνζε ηξηπιάζηαο ηζρχνο αηρκήο (5 kW) γηα ηνπιάρηζηνλ 10 s 

◙ Σάζε εηζφδνπ/εμφδνπ-πρλφηεηα = 24V/220Vac – 50 Hz 



Αμηνπνίεζε Ζιηαθήο Δλέξγεηαο ζε Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 129 

◙ Κπκαηνκνξθή εμφδνπ : Σξνπνπνηεκέλν ή δηακνξθσκέλν εκίηνλν ή πιήξεο εκίηνλν. 

 

Γ5. Ηιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο 

 

Ζ ηζρχο ηνπ Ζ/Ε πξέπεη λα θαιχπηεη παξάιιεια ηα θνξηία ηεο εθαξκνγήο θαη ηε θφξηηζε ησλ 

ζπζζσξεπηψλ. ην θχθισκα παξεκβάιιεηαη θαηάιιεινο αλνξζσηήο (Rectifier), ν νπνίνο κπνξεί λα 

είλαη ελζσκαησκέλνο ζην Ζ/Ε. Αλαιπηηθφηεξα, ην Ζ/Ε πξέπεη λα θαιχπηεη : 

◊ ηελ ηζρχ 0P  θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο : 1,3kW/220Vac 

◊ ηε θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ ρσξεηηθφηεηαο C=820Ah, κέζσ αλνξζσηή κε ξεχκα θφξηηζεο κέρξη 

C/10=82A. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ζ/Ε 

Μφλν γηα θφξηηζε ζπζζσξεπηή 

◙ Υξφλνο θφξηηζεο, κε Ηθ=70Α: tθ=




In

C

q 


=

Ax

Ahx

709.0

8204.0
= tθ≈5,2h 

◙ Ηζρχο Ζ/Ε απαηηνχκελε γηα ηε θφξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή : Pθ=IθxVθ=70Αx30V=2100W   

Pθ=2,1kW 

φπνπ Vθ=ε ηάζε εμφδνπ ηνπ Ζ/Ε πξνο ην ζπζζσξεπηή 

Ηζρχο Ζ/Ε: ηνπιάρηζηνλ PΖΕ= P0+ Pθ ≈ 3,5kW 

 

Γ6. Ηιεθηξνινγηθό δηάγξακκα εγθαηάζηαζεο 

 

Γ. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο 

 

Τπνινγίδεηαη ην ηειηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή θάζε 

ηκήκαηνο ζην ζπλνιηθφ αξρηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ην νπνίν αθνξά ζην ρξφλν δσήο ησλ 

ζπζζσξεπηψλ, ηππηθή ηηκή ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 10εηία (ν ρξφλνο δσήο ησλ Φ/Β 

πιαηζίσλ ππεξβαίλεη ηα 25 έηε γηα Φ/Β πιαίζηα c-SI). 
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πγθεληξσηηθφο πίλαθαο θφζηνπο αξρηθήο δαπάλεο επηκέξνπο ζπζηεκάησλ θαη εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 

ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο 

α/α Τπνζχζηεκα Σηκά κνλΪδνο (€) Πνζφηεηα πλνιηθφ θφζηνο (€) 

1 Φ/Β πιαίζηα c-Si 70 Wp (5€/Wp) 350 14 4.900 

2 
πζζσξεπηέο, 12V/200Ah 

~240 8 1.920 
Βηνκεραληθνχ ηχπνπ (~ 100€/kWh) 

3 Inverter 1,5kW+ειεγθηήο θφξηηζεο 1.500 1 1.500 

4 Δγθαηάζηαζε 800 - 800 

5 
Ζ/Ε 3,5kW/220Vac, κε αλνξζσηηθή 

1.500 1 1.500 
δηάηαμε απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

   χλνιν : 10.620 

πλνιηθφ θφζηνο Φ/Β πζηήκαηνο : 10.620 € 

Αλαινγία θφζηνπο ζπζηήκαηνο αλά kWp : 10,8 k€/kWp (ή 10,8 €/Wp). 

 

Καηαλνκή θφζηνπο αλά ηκήκα ηνπ έξγνπ 

Τπνζχζηεκα Πνζνζηηαέα ζπκκεηνρά αλΪ ππνζχζηεκα (%) 

Φ/Β πιαίζηα 46,1 

πζζσξεπηέο 18,1 

Inverter, ειεγθηήο θφξηηζεο, Ζ/Ε 28,2 

Δγθαηάζηαζε 7,6 

χλνιν 100,0 

 

6.4 ΔπΫλδπζε ζε κηθξΪ Φ/Β ζπζηάκαηα ηζρχνο Ϋσο 10kW ζε αζηηθφ πεξηβΪιινλ 

 

Σα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα έλα κηθξφ Φ/Β ζχζηεκα είλαη αλάινγα ηνπ κεγέζνπο 

ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα πινπνηήζεη. Έηζη, γηα παξάδεηγκα εάλ θάπνηνο ηνπνζεηήζεη 1 Φ/Β πάλει 

ησλ 200 Watt (καδί κε ηα ινηπά εμαξηήκαηα) ζε κηα ζθεπή  (ή ζηέγε ή δψκα) γηα λα πνπιήζεη ην 

ξεχκα πνπ παξάγεη ζηε Γ.Δ.Ζ. ζα ρξεηαζηεί απφ 700 έσο 1.100€. Δάλ πάιη ηνπνζεηήζεη 5 πάλει ησλ 

200 Watt (ζχλνιν 5x200=1000 Watt ή 1 kW) ην αληίζηνηρν θφζηνο ζα είλαη απφ 3.500 έσο 5.500€. 

Δάλ αληίζηνηρα εγθαηαζηαζνχλ 5 kW νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 17.500 έσο 27.500€. Σν θχξην κέξνο 

ηνπ θφζηνπο ηεο εγθαηάζηαζεο αθνξά ηα Φ/Β πιαίζηα (ή πάλει ή ζπιιέθηεο ή παλέια ή θαζξέθηεο ή 

αθφκα θαη…ηδάκηα), 50-70% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Σν ππφινηπν θφζηνο επηκεξίδεηαη ζηνπο 

αληηζηξνθείο ﴾inverter﴿ πεξίπνπ 10%, ην ζχζηεκα ζηήξημεο, πεξίπνπ 5% θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζηηο 

θαισδηψζεηο, ειεθηξνινγηθνχο πίλαθεο (αζθάιεηεο, δηαθφπηεο, αληηθεξαπληθά θ.ι.π.), θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο, κεηαθνξηθψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ, πεξίπνπ 15% . 

Γεληθά ινηπφλ ην θφζηνο θαη νη ηηκέο γηα έλα ζηαζεξφ Φ/Β ζχζηεκα ζηελ ειιεληθή αγνξά 

θπκαίλεηαη απφ 3.500 έσο 5.500 €/ kW ή 3,5 έσο 5,5€/Watt. Φπζηθά, ε αλαινγία ηηκή αλά Watt 

κεηψλεηαη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Σα έζνδα απφ κηα κηθξή Φ/Β εγθαηάζηαζε εμαξηψληαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη ην Φ/Β 

ζχζηεκα. Κνληά ζην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. ζα ππάξρεη έλαο 

δηπιφο κεηξεηήο (ν ίδηνο θαη γηα ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλνπκε), ν νπνίνο ζα κεηξάεη ηελ ελέξγεηα 

πνπ παξάγεη ην Φ/Β ζχζηεκα ζε kWh. Απηήλ ηελ ελέξγεηα ε Γ.Δ.Ζ. είλαη ππνρξεσκέλε λα ηελ 
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αγνξάδεη απφ ηνλ Παξαγσγφ πιεξψλνληαο 0,55€/kWh ﴾ε Γ.Δ.Ζ. ρξεψλεη ηνλ νηθηαθφ θαηαλαισηή 

πξνο 0,11€/kWh﴿ . Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ γηα θάπνηνλ κήλα παξάγνπκε γηα παξάδεηγκα 100 kWh, ε 

Γ.Δ.Ζ. ζα πξέπεη λα καο πιεξψζεη 0,55x100=55€. πλεπψο, αλάινγα κε ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη ην 

ζχζηεκα έρνπκε θαη ηα αληίζηνηρα έζνδα.  

Ζ ηηκή 0,55€/kWh ζα είλαη ζηαζεξή κέρξη ην 2012. Απφ ην 2013 θαη έπεηηα ε ηηκή απηή ζα 

κεηψλεηαη θαηά 5% αλά έηνο. Να δηεπθξηλήζνπκε φκσο (κεηά απφ επηθνηλσλία κε ην ΤΠ.ΑΝ.) φηη αλ 

θάπνηνο εγθαηαζηήζεη έλα ζχζηεκα ην 2010 ε ηηκή πψιεζεο κεηά απφ 3 ρξφληα ζα αξρίζεη λα 

κεηψλεηαη θαηά 5% θάζε έηνο έσο θαη ην έηνο 2019. Ζ ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή θαη κάιηζηα ζα 

πξνζαπμάλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (αθνινπζεί ηνλ πιεζσξηζκφ). Αλ 

θάπνηνο δει. ζπλδεζεί θέηνο ζα έρεη ζίγνπξα ηνπιάρηζηνλ 0,55€/kWh θαη κεηά απφ 5 ή 10 ρξφληα. Αλ 

φκσο ζπλδεζεί ην 2013 ε ηηκή αγνξάο ζα είλαη 0,55x0,95=0,5225€/kWh. Δλψ εάλ ζπλδεζεί ην 2014 ε 

ηηκή ζα είλαη 0,5225x0,95=0,4963€/kWh. 

Ζ επέλδπζε ζε έλα κηθξφ Φ/Β ζηαζκφ ηζρχνο κέρξη 10kW εθηηκάηαη φηη αμίδεη λα γίλεη απφ 

θάπνηνλ ηδηψηε αθφκα θη αλ δελ έρεη ηα ρξήκαηα γηα λα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε θαη αλαγθαζηεί λα 

θαηαθχγεη ζηε ιχζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλείνπ. Έρεη ππνινγηζηεί φηη εάλ θάπνηνο ζρεδηάζεη ζσζηά ηελ 

επέλδπζή ηνπ θαη θάλεη θαη ηελ αληίζηνηρε έξεπλα αγνξάο (ψζηε λα απνθχγεη ηα πεξηηηά έμνδα) 

ελδέρεηαη λα κελ πιεξψζεη ηίπνηα ν ίδηνο θαη ην Φ/Β ζχζηεκα λα απνπιεξψζεη ηηο δφζεηο ηνπ 

δαλείνπ κε ηα έζνδα απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα. 

Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο αλέξρεηαη ζε 5.000€ αλά εγθαηεζηεκέλν kW, 

ην θφζηνο ηεο κειέηεο ζε 500-1.000€, ελψ ην θφζηνο ησλ ππφινηπσλ δηαδηθαζηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 

300-500€. Γειαδή ε κέζε επέλδπζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο 5kW ζε 80 η.κ. 

δψκαηνο θνζηίδεη γχξσ ζηηο 25.000-27.000€. Ζ απφζβεζε ηεο επέλδπζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη 

ζε 7-8 ρξφληα, σζηφζν νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη, ζπλππνινγίδνληαο ηηο επηπιένλ εξγαζίεο ﴾π.ρ. 

κνλψζεηο﴿ θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο, λα ππνινγίδνπλ απφζβεζε ζε 12 κε 15 ρξφληα, ζχκθσλα κε 

ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Άιισζηε, ε εκπεηξία απφ ηνπο ειηαθνχο ζπζζσξεπηέο ζηηο 

πνιπθαηνηθίεο δείρλεη φηη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απαηηνχληαη ρξήκαηα γηα ηηο επηζθεπέο ζηα 

δψκαηα ιφγσ ησλ δηαξξνψλ, ελψ δελ πξέπεη λα απνθιεηζηεί θαη ην ελδερφκελν ζνβαξφηεξσλ δεκηψλ 

ζηα πάλει, ζε θάπνην απφ ηα ζπρλά πιένλ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ζπλππνινγίζνπκε φηη κέζα ζηα επφκελα 25 ρξφληα ε “ςαιίδα” ηεο ηηκήο πνπ πνπιάεη ε Γ.Δ.Ζ.  ζηα 

λνηθνθπξηά ζα κηθξαίλεη δηαξθψο ζε ζρέζε κε ηελ εγγπεκέλε ηηκή αγνξάο ﴾πεγή : www.ethnos.gr -

31.05.2009 ﴿.  

Με έλαλ πξφρεηξν ππνινγηζκφ ινηπφλ, έλα δάλεην 12εηίαο κπνξεί θάπνηνο λα ην απνπιεξψζεη 

κεηά απφ 12 ρξφληα, λα έρεη θαζαξά θέξδε, ρσξίο νπζηαζηηθά λα πιεξψζεη πνηέ ν ίδηνο. Γηα 

παξάδεηγκα, έζησ κηα Φ/Β εγθαηάζηαζε ηζρχνο 3kW ζηε Λάξηζα 

◙ πλνιηθά θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη εμφδσλ ζχλδεζεο – ελδεηθηηθά – 15.000€. 

◙ Λήςε δαλείνπ αμίαο 15.000€ κε 7% επηηφθην θαη 12 έηε απνπιεξσκήο. χλνιν ζε 12 έηε ζα δνζνχλ 

ζηελ Σξάπεδα 22,213€ κε εηήζηα δφζε 1,851€. 

http://www.ethnos.gr/
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◙ Δθηίκεζε παξαγσγήο ελέξγεηαο αλά έηνο γηα ηα 3kW = 3.550kWh άξα γηα ρξέσζε 0,55€/kWh 

εηήζηα έζνδα : 1.952€>εηήζηα δφζε δαλείνπ (1,851€). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη κεηά ηελ 

παξέιεπζε ησλ 12 εηψλ ζα έρεη απνπιεξσζεί κηα ε εγθαηάζηαζε Φ/Β ζηελ θαηνηθία καο, γηα ηελ 

νπνία δελ μνδέςακε πνηέ πξαγκαηηθά ρξήκαηα θαη ε νπνία έρεη δηάξθεηα δσήο 25 ρξφληα δει. ζα 

έρνπκε θέξδε γηα 13 ρξφληα αθφκε. 

(Σν παξάδεηγκα είλαη ελδεηθηηθφ θαη θπζηθά δελ πξνηξέπεη θαλέλαλ λα ην πξάμεη, δηφηη παίδνπλ ξφιν θαη 

νη παξάγνληεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηξαπεδηθήο δηαζεζηκφηεηαο, νη νπνίνη δε είλαη δπλαηφλ λα 

ζπλππνινγηζηνχλ).  

 

6.5 Μεέσζε θφζηνπο ησλ Φ/Β ζηνηρεέσλ κε ηελ εμΫιημε ηεο ηερλνινγέαο 

 

Σν εκπνξηθφ θφζηνο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ, κε ηε βηνκεραληθή ηνπο κνξθή (Φ/Β πιαίζην) ζε 

κνλάδεο €/Wp κεηψζεθε ξαγδαία (φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα) απφ ηα 1000 €/Wp ην 1956 ζην επίπεδν 

ησλ 4,1 €/Wp (κέζε ηηκή) ην 2002 (I.E.A. International Energy Agency). Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν νη 

ρψξεο κε ην ρακειφηεξν θφζηνο Φ/Β πιαηζίνπ ήηαλ ε Γεξκαλία (2,9 €/Wp), νη Ζ.Π.Α. (3,25 €/Wp), ε 

Πνξηνγαιία (3,3 €/ Wp), ε Ηηαιία (3,7 €/Wp) θαη ε Ηαπσλία (3,7 €/Wp).  

 

     

 

Σρήκα 6.1 :  Γηάγξακκα κεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ, ζε δνιάξηα αλά Wp. Δίλαη πξάγκαηη 

εληππσζηαθή ε ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηνπ, κε ηε κνξθή Φ/Β πιαηζίσλ 

﴾πεγή : Η.Δ. Φξαγθηαδάθεο – Φ∕Β πζηήκαηα – 2
ε
 έθδνζε﴿. 

 

Παξά ην ζρεηηθά πςειφ θφζηνο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζήκεξα αλακέλεηαη κέζα ζηε 2
ε
 δεθαεηία 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα ηθαλή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο, ψζηε ην θφζηνο ηεο Φ/Β kWh λα θαηαζηεί 

ζπγθξίζηκν κε ην ηφηε θφζηνο ηεο θηινβαηψξαο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα. 
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6.6 ΜειινληηθΫο Σηκνινγάζεηο 

 

Χο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 νη εγγπεκέλεο ηηκέο γηα ηελ ελέξγεηα απφ Φ/Β δηαηεξνχληαη ζηα 

400, 450 θαη 500 €/mWh, αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή ηζρχ ηνπ ζηαζκνχ θαη ην αλ είλαη ζπλδεδεκέλνο 

ζην δίθηπν ή φρη. Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 μεθηλά ε απνθιηκάθσζε ησλ ηηκψλ, ε νπνία 

ηεξκαηίδεηαη ην 2014, θαζψο απφ ην 2015 ε ηηκνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ Οξηαθή Σηκή ηνπ πζηήκαηνο. 

Ζ απνθιηκάθσζε αξρίδεη κε κείσζε ηεο ηηκήο 1,99%, θαζψο απφ ηα 400, 450 θαη 500 €/mWh 

ηνπ Ηνπιίνπ 2010, ν Αχγνπζηνο μεθηλά κε ηηκέο 392.04, 441.05 θαη 490.05 €/mWh. 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 νη ηηκέο ππνρσξνχλ ζηα 372.83, 419.43 θαη 446.03 €/mWh (πηψζε 

εμακήλνπ 4,9% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 πέθηνπλ ζηηο 351.01, 394.88 θαη 438.76 €/mWh θαη 

ζπλερίδνπλ λα κεηψλνληαη θάζε εμάκελν έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, νπφηε ηεξκαηίδεηαη ε 

απνθιηκάθσζε ζηα 260.97, 293.59 θαη 326.22 €/mWh. 

ε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα νη ηηκέο αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε ρξφλν θαηά πνζνζηφ ίζν κε ην 

25% ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή ηηκή (καδί κε ηελ αλαπξνζαξκνγή βάζεη ηνπ δείθηε ηηκψλ 

θαηαλαισηή) είλαη κηθξφηεξε ηεο κέζεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο (Ο.Σ..) ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο πξνζαπμεκέλεο θαηά 30%, 40% θαη 50% αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ, ηφηε ε 

ηηκνιφγεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηε κέζε Ο.Σ.. ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, πξνζαπμεκέλε θαηά ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο. 

Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015
 
ε ηηκνιφγεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζα γίλεηαη κε βάζε ηε 

κέζε νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ πνιιαπιαζηαδφκελε κε έλαλ 

ζπληειεζηή. Ο ζπληειεζηήο απηφο είλαη 1.3, 1.4 θαη 1.5 αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ Φ/Β. Ζ 

ζχκβαζε πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο ζα είλαη 20 έηε. 

Οη παξαγσγνί πνπ ήδε έρνπλ ππνγξάςεη ζχκβαζε πψιεζεο θαη ιεηηνπξγνχλ ηνπο ζηαζκνχο 

κπνξνχλ είηε λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο (ηηκή αλαθνξάο ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ 2009 θαη δηάξθεηα ίζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη ηεο εηθνζαεηίαο απφ ηε 

ζέζε ησλ ζηαζκψλ ζε ιεηηνπξγία) είηε λα ζπλερίζνπλ κε ηελ πθηζηάκελε ζχλδεζε. 

ζνη έρνπλ ππνγξάςεη ζπκβάζεηο πψιεζεο ελέξγεηαο γηα ζηαζκνχο πνπ δελ έρνπλ ηεζεί ζε 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ή δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε ζχλδεζή ηνπο έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ 

λφκνπ, ππνρξεψλνληαη λα εληαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ λφκνπ. 

﴾πεγή : πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ Σ.Δ.Δ. Πεινπνλλήζνπ “ν ΜΖΥΑΝΗΚΟ ζήκεξα” ΟΚΣ.-ΝΟΔ.-ΓΔΚ. 

2008- Αξ. Φχιινπ 52﴿. 
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7. ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

1. Γηαηέ θσηνβνιηατθΪ ζπζηάκαηα ; 

 

◙ Πξνζθέξνπλ πςειή θαη εγγπεκέλε απφδνζε. 

◙ Έρνπλ ειάρηζηε ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη ελαζρφιεζε κεηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε.  

◙ Βειηηψλνπλ ην νηθνινγηθφ πξνθίι ηεο επηρείξεζεο, θαζψο έρνπλ κεδεληθή ξχπαλζε θαη αζφξπβε 

ιεηηνπξγία. 

◙ Έρνπλ πςειή αμηνπηζηία θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο. 

◙ Έρνπλ δπλαηφηεηα επέθηαζεο. 

 

2. Πψο ιεηηνπξγνχλ ηα θσηνβνιηατθΪ ; 

 

Σν Φ/Β θαηλφκελν ζηεξίδεηαη ζηελ άκεζε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηζκφ. 

Σν ειηαθφ θσο είλαη νπζηαζηηθά κηθξέο δέζκεο ελέξγεηαο πνπ ιέγνληαη θσηφληα, ηα νπνία πεξηέρνπλ 

δηαθνξεηηθά πνζά ελέξγεηαο αλάινγα κε ην κήθνο θχκαηνο ηνπ ειηαθνχ θάζκαηνο. ηαλ ηα θσηφληα 

πξνζθξνχζνπλ ζε έλα Φ/Β ζηνηρείν (πνπ είλαη νπζηαζηηθά έλαο “εκηαγσγφο”) άιια αλαθιψληαη, άιια 

ην δηαπεξλνχλ θαη άιια απνξξνθψληαη απφ απηφ. Απηά ηα ηειεπηαία θσηφληα είλαη πνπ παξάγνπλ ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα. πγθεθξηκέλα, ηα θσηφληα πνπ απνξξνθψληαη απφ ην εκηαγψγηκν πιηθφ 

δεκηνπξγνχλ δεχγε νπψλ ειεθηξνλίνπ-ειεθηξνλίνπ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ελφο ειεθηξηθνχ πεδίνπ 

θαη θαζνδεγνχληαη κέζσ εμσηεξηθνχ θπθιψκαηνο. Πην απιά, ηα θσηφληα αλαγθάδνπλ ηα ειεθηξφληα 

ηνπ Φ/Β λα κεηαθηλεζνχλ ζε άιιε ζέζε θαη φπσο γλσξίδνπκε ν ειεθηξηζκφο δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

παξά θίλεζε ειεθηξνλίσλ. 

 

3. Πνηα ε δηαθνξΪ κεηαμχ ειηαθνχ ζπιιΫθηε θαη Φ/Β ζπζηάκαηνο ; 

 

Τπάξρνπλ δχν (2) ηχπνη ειηαθψλ πιαηζίσλ : ην ειεθηξηθφ θαη ην ζεξκηθφ. 

◙ Σν ειεθηξηθφ πιαίζην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα δηάηαμε ή ζχλνιν δηαηάμεσλ πνπ παξάγνπλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα αλαθέξεηαη σο “θσηνβνιηατθφ”. 

◙ Σν ζεξκηθφ πιαίζην, ην νπνίν απνθαιείηαη σο “ειηαθφο ζπιιέθηεο” ή ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο, 

απνηειείηαη απφ ζσιελψζεηο λεξνχ, γπαιί θαη κφλσζε θαη έρεη σο ζηφρν ηε ζέξκαλζε ελφο ξεπζηνχ 

(ζπλήζσο λεξνχ ή αέξα). 

 

4. Γηαηέ λα επηιΫμνπκε ηε θσηνβνιηατθά ελΫξγεηα ; 

 

Γηα δχν (2)  βαζηθνχο ιφγνπο : 

◙ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ καο ζε ελέξγεηα θαη 



Αμηνπνίεζε Ζιηαθήο Δλέξγεηαο ζε Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 135 

◙ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Κάζε kWh ειεθηξηζκνχ απφ ην Γίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ., ε νπνία 

παξάγεηαη απφ νξπθηά θαχζηκα, επηβαξχλεη ηελ αηκφζθαηξα κε ηνπιάρηζηνλ 1Kg CO2 (ην αέξην ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ θπξίσο επζχλεηαη γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο). 

Δπηπιένλ :  

√ ηα Φ/Β έρνπλ κηθξφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, δελ απαηηνχλ ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ρξεηάδνληαη 

ειάρηζηε πεξηνδηθή ζπληήξεζε. 

√ είλαη εχθνιε ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ έρεη πξνβιεθζεί ζην ζρεδηαζκφ. Έηζη, αλ απμεζεί 

ε δήηεζε ελέξγεηαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. 

√ ηα Φ/Β βαζίδνληαη ζε κηα ψξηκε ηερλνινγία, ε νπνία έρεη απνδείμεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα πεξηζζφηεξα απφ 15 ρξφληα. 

 

5. Ση ελεξγεηαθΫο αλΪγθεο κπνξεέ λα θαιχςεη Ϋλα Φ/Β ζχζηεκα ; 

 

Φσηηζκφ, ηειεπηθνηλσλίεο, ςχμε, ερεηηθή θάιπςε θαη γεληθά φ, ηη θαιχπηεη θαη ην ξεχκα ηνπ 

Γηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Ζ. Χζηφζν, ε ρξήζε Φ/Β δελ ζπληζηάηαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ζεξκηθψλ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ π.ρ. ειεθηξηθή θνπδίλα, ζεξκνζίθσλαο, ειεθηξηθφ θαινξηθέξ ή ζεξκνζπζζσξεπηέο. Γηα ηηο 

ρξήζεηο απηέο ππάξρνπλ νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεηο, φπσο : ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο, 

ειηαθφο/γεσζεξκηθφο θιηκαηηζκφο ή ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θπζηθνχ αεξίνπ, πγξαεξίνπ, κε βηνκάδα 

θ.ι.π. 

Αο πάξνπκε ην παξάδεηγκα ηεο ζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ : αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ειεθηξηθφ 

ζεξκνζίθσλα πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ έλα Φ/Β ζχζηεκα, ην ειηαθφ θσο κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηζκφ 

θαη θαηφπηλ απφ ηνλ ζεξκνζίθσλα ζε ζεξκφηεηα. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δχν απηψλ ζπζηεκάησλ 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ έλαλ ειηαθφ ζεξκνζίθσλα πνπ κεηαηξέπεη απεπζείαο ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία ζε ζεξκφηεηα. 

Αληίζεηα, ν θσηηζκφο (θαηά πξνηίκεζε κε ιάκπεο εμνηθνλφκεζεο) θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ (ππνινγηζηέο, ερεηηθά ζπζηήκαηα, ςπγεία, ηειενξάζεηο, ηειεπηθνηλσλίεο θ.ι.π.) κπνξνχλ 

λα θαιπθζνχλ εχθνια θαη νηθνλνκηθά κε Φ/Β. 

 

6. Σα Φ/Β απνδέδνπλ κφλν φηαλ Ϋρεη άιην ; Ση γέλεηαη ηηο εκΫξεο ρσξέο ειηνθΪλεηα ά ηε λχρηα ; 

 

Ζ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ ηνλ ήιην κε Φ/Β ρξεηάδεηαη ην θσο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

φρη ηε ζεξκφηεηά ηεο. Αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλλεθηαζκέλεο ρεηκσληάηηθεο κέξαο, κε 

δηάρπην θσο, ηα Φ/Β παξάγνπλ ειεθηξηζκφ – έζησ θαη κε κεησκέλε απφδνζε (αθφκα θαη κε απφιπηε 

ζπλλεθηά ην Φ/Β ζα παξάγεη ην 5-20% ηεο κέγηζηεο ηζρχνο ηνπ). Π.ρ. ζηε Γεξκαλία έλα Φ/Β 3kWp ζε 

ηαξάηζα κπνξεί λα παξάγεη, εηήζηα, πεξίπνπ 3.000kWh, ελέξγεηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα θαιχςεη ηε 

εηήζηα δήηεζε ζε ειεθηξηζκφ ελφο κέζνπ λνηθνθπξηνχ. 
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Ζ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα επλνεκέλε απφ ηνλ ήιην θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Αλ 

ζθεθηεί θαλείο φηη πνιιά απφ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη απνδίδνπλ ζηε Β. Δπξψπε, 

είλαη θαλεξφ φηη νη ζπλζήθεο ειηνθάλεηαο ηεο ρψξαο καο πξνζθέξνληαη γηα ζπκθέξνπζα παξαγσγή 

ελέξγεηαο. ε γεληθέο γξακκέο, έλα Φ/Β ζχζηεκα ζηελ Διιάδα παξάγεη εηεζίσο πεξίπνπ 1.100-1.500 

kWh/έηνο/kWp. Φπζηθά, ζηηο λφηηεο θαη πην ειηφινπζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έλα Φ/Β παξάγεη 

πεξηζζφηεξν ειηαθφ ειεθηξηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο βφξεηεο. Δλδεηθηηθά, έλα Φ/Β ζηελ Αζήλα απνδίδεη 

1.300-1.400 kWh/έηνο/kWp, ζηε Θεζζαινλίθε 1.150-1.250 kWh/έηνο/kWp θαη ζηελ Κξήηε ή ηε Ρφδν 

1.350-1.500 kWh/έηνο/kWp. 

 

7. ε ηη δηαθΫξεη Ϋλα απηφλνκν Φ/Β ζχζηεκα (off-grid) απφ Ϋλα δηαζπλδεδεκΫλν (on-grid) ; 

 

Σα δηαζπλδεδεκέλα Φ/Β ζπζηήκαηα ηξνθνδνηνχλ κε ειεθηξηζκφ απεπζείαο ην ειεθηξηθφ 

δίθηπν. Σα απηφλνκα ζπζηήκαηα ηξνθνδνηνχλ απεπζείαο κηα θαηνηθία ή κηα εγθαηάζηαζε. πλήζσο 

ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ ζπζζσξεπηή γηα ηε απνζήθεπζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη. 

 

8. Ση ζεκαέλεη “Φ/Β ΔλζσκαησκΫλν ζε Κηέξην (Φ.Β.Δ.Κ.)” ; 

 

Έλα Φ/Β ζχζηεκα ζεσξείηαη Δλζσκαησκέλν ζε Κηίξην (Φ.Β.Δ.Κ.), φηαλ ε ρξήζε ησλ Φ/Β 

πιαηζίσλ έρεη εληαρζεί ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη παξάιιεια κε 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Χζηφζν, ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί θαη αξγφηεξα (ελαπφζεζε 

απφ πάλσ). Σα Φ.Β.Δ.Κ. απνηεινχλ δνκηθφ πιηθφ γηα ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ιεηηνπξγνχλ σο παξαγσγνί θαζαξήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην, κε πιενλέθηεκα ηελ 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ηφζν ησλ πιηθψλ φζν θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο Φ.Β.Δ.Κ., είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπλεξγαζία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, φπσο αξρηηεθηφλσλ, πνιηηηθψλ κεραληθψλ θαη 

ζρεδηαζηψλ Φ/Β ζπζηεκάησλ. 

 

9. Με πνηνπο ηξφπνπο εέλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ Φ/Β ζπζηάκαηα ζε ππΪξρνληα ά     

λεναλεγεηξφκελα θηέξηα ; 

 

◙ κε ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα Φ.Β.Δ.Κ., ηα Φ/Β πιαίζηα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηνπ θηηξίνπ θαη ζπλήζσο ππνθαζηζηνχλ νηθνδνκηθά πιηθά. 

◙ κε ζπζηήκαηα φπνπ ηα Φ/Β πιαίζηα ηνπνζεηνχληαη ζηηο πθηζηάκελεο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ 

θηηξίσλ (ζηέγεο, νηθφπεδν). 

Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη πξνηηκφηεξε. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα εληνπίδεηαη ζηελ 

έκκεζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο απφ ηε ππνθαηάζηαζε δνκηθψλ πιηθψλ (φπσο 
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παιψζεσλ, πιηθψλ ζθεπήο θαη παξαζχξσλ). Δπηπξφζζεηα, ε πιήξεο ελζσκάησζε ζηελ θηηξηαθή δνκή 

βειηηψλεη ζεκαληηθά ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο θαηαζθεπήο. 

 

10. Πνχ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ηα Φ/Β ζπζηάκαηα ; 

 

◙ ηηο ζηέγεο ή πξνζφςεηο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ. 

◙ ηε ζηέγε ή πξφζνςε λέσλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ σο δνκηθά ζπζηαηηθά (αληηθαηάζηαζε 

παινπηλάθσλ, θεξακηδηψλ θ.ι.π.) – πιήξεο ελζσκάησζε ζην θηίξην. 

◙  Χο  Φ/Β ζπζηήκαηα ζθίαζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη σο ζθίαζηξα θαη ηνπνζεηνχληαη ηαπηφρξνλα κε ην 

δνκηθφ ζηνηρείν ή αξγφηεξα. 

◙  Χο  “αξρηηεθηνληθέο παξεκβάζεηο” ζε ζηάδηα, πάξθα, πιαηείεο, δξφκνπο θ.ι.π. 

◙ ε νπνηνλδήπνηε αλνηθηφ ηδηφθηεην θαη πεξηθξαγκέλν ρψξν. 

 

11. Γηαηέ ε επΫλδπζε ζηα Φ/Β ζπζηάκαηα εέλαη ζέγνπξεο απφδνζεο ; 

 

Σα Φ/Β πάλει πνπ απνηεινχλ ηα κεγαιχηεξν θφζηνο ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο δίλνληαη απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο κε εγγπήζεηο απφ 10 έσο θαη 25 έηε. 

Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο – ζπληήξεζεο ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο είλαη πξαθηηθά κεδακηλφ. Ζ 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πνπ απαηηνχλ είλαη ν θαζαξηζκφο απηψλ απφ ηε ζθφλε, φηαλ ππάξρνπλ 

κεγάια δηαζηήκαηα αλνκβξίαο θαη ε θξνληίδα ψζηε ν πεξηβαιινληηθφο ρψξνο λα κε κεηαβάιιεηαη 

ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο ζθίαζεο (φπσο αλάπηπμε δέληξσλ, ζάκλσλ θ.ι.π.). 

Οη πεξηπηψζεηο έθηαθησλ θαηαζηξνθψλ (θσηηά, ζεηζκφο θ.ι.π.) θαιχπηνληαη απφ 

ζπλεζηζκέλεο αζθάιεηεο θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

Χο εθ ηνχηνπ κε ζηαζεξφ θαη πξνβιέςηκν θφζηνο 20εηίαο, κε πξνβιέςηκε ελεξγεηαθή 

απφδνζε (kWh/έηνο/kW) αιιά θαη δεδνκέλε ηηκή πψιεζεο γηα κηα 20εηία νη επελδχζεηο ζηα Φ/Β 

ζπζηήκαηα είλαη απφ ηηο πιένλ ζίγνπξεο επελδχζεηο ηεο αγνξάο. 

 

12. Δέλαη ην θηέξην πνπ δηαζΫησ θαηΪιιειν γηα ηελ εγθαηΪζηαζε Φ/Β ; 

 

Σα πεξηζζφηεξα θηίξηα είλαη θαηάιιεια, αξθεί λα πιεξνχληαη θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο. 

◙ Να ππάξρεη επαξθήο ειεχζεξνο θαη αζθίαζηνο ρψξνο. Σα Φ/Β έρνπλ ηε κέγηζηε απφδνζε φηαλ 

έρνπλ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απνδίδνπλ θαιχηεξα αλ ηνπνζεηεζνχλ ζε 

θηίξην πνπ έρεη ηε ζηέγε ή θάπνηνλ ηνίρν ζηξακκέλν πξνο ην λφην. Καπλνδφρνη, θεγγίηεο, δέληξα ή 

θηίξηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζθηάζεηο θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ Φ/Β θαζψο κπνξεί λα ζπληειέζνπλ ζηε κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

◙ Σα Φ/Β λα ηνπνζεηεζνχλ κε ζσζηή θιίζε ζε ζρέζε κε ην νξηδφληην επίπεδν. 
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◙ Να κελ είλαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην Γίθηπν Υακειήο Σάζεο (Γ.Υ.Σ.), εάλ πξφθεηηαη γηα 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. 

◙ Μηα ηππηθή εγθαηάζηαζε απαηηεί επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 7-15 m
2
. Αλ επηιεγεί απηφλνκν ζχζηεκα 

ρξεηάδεηαη επηπιένλ θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο. 

◙ Σα Φ/Β πιαίζηα αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθφ 

βάξνο. Έηζη, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί εάλ ε ζηέγε κπνξεί λα δερζεί απηφ ην βάξνο (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε 

ηνπνζέηεζεο πάλσ ζε θεξακίδηα). Χζηφζν, έλα ηππηθφ Φ/Β ζχζηεκα καδί κε ηηο βάζεηο ηνπ δπγίδεη 

πεξίπνπ 15-20 Kg/m
2 
θαη ζπλήζσο δε δεκηνπξγείηαη θαλέλα πξφβιεκα ζηα ζηαηηθά ηνπ θηηξίνπ. 

 

13. ε πνηα θΪζε ηεο αλΫγεξζεο/θαηαζθεπάο ελφο λΫνπ θηηξένπ ζα πξΫπεη λα ζρεδηαζηεέ ε 

εγθαηΪζηαζε Φ/Β ; 

 

Καιφ είλαη ην Φ/Β ζχζηεκα λα έρεη εληαρζεί απφ ηελ αξρή ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ. Μηα 

ζπλνιηθή κειέηε πνπ ζα θαιχπηεη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (κφλσζε, έμππλα παξάζπξα, ζθίαζε 

θ.ι.π.), ηε ζέξκαλζε, ηνλ θιηκαηηζκφ θαη ηηο αλάγθεο ζε ειεθηξηζκφ ζα βνεζήζεη λα επηηεπρζεί ην 

θαιχηεξν απνηέιεζκα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

Ζ ζέζε ησλ Φ/Β έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ απφδνζή ηνπο. Π.ρ. αλ θηίδεηε ηψξα ηελ 

θαηνηθία ζαο κπνξείηε λα δηακνξθψζεηε ηε ζηέγε ζαο θαηάιιεια ψζηε λα ππνδερζεί ηα Φ/Β πιαίζηα. 

Θα γιηηψζεηε ρψξν απφ ηνλ θήπν ή ηελ απιή θαζψο θαη κέξνο ησλ δαπαλψλ ζηήξημεο ησλ πιαηζίσλ. 

Σα Φ/Β πιαίζηα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε νηθφπεδα, ζηέγεο (επίπεδεο θαη θεθιηκέλεο) ή θαη ζε 

πξνζφςεηο θηηξίσλ. Μπνξνχλ αθφκα λα ππνθαηαζηήζνπλ ηκήκα θεξακνζθεπήο θαη ηα παινζηάζηα ζε 

κηα πξφζνςε (κεηψλνληαο αληίζηνηρα ην θφζηνο) ή λα παίμνπλ ην ξφιν ζθηάζηξσλ πάλσ απφ 

παξάζπξα (βνεζψληαο έηζη ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ θιηκαηηζκνχ). Σέινο γηα εηδηθέο αξρηηεθηνληθέο 

εθαξκνγέο ηα Φ/Β παξέρνληαη ζε δηάθνξα ρξψκαηα θαη δηαθάλεηεο. 

 

14. Πφζνο ρψξνο ρξεηΪδεηαη γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ελφο Φ/Β ζπζηάκαηνο ; 

 

Δμαξηάηαη απφ ηελ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη. Π.ρ. έλα ζχζηεκα 3kWp απφ θξπζηαιιηθά 

πιαίζηα ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 25 m
2
  κηαο ζηέγεο κε θιίζε θαη λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. 

Γεληθά, ε Φ/Β ηερλνινγία δελ απαηηεί κεγάιεο εθηάζεηο. Γηα λα θαιπθζεί ην ζχλνιν ηεο 

δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε φιε ηελ Δπξψπε ζα ήηαλ αξθεηφ ην 0,7% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 

ηεο. Τπάξρεη αξθεηή επηθάλεηα δηαζέζηκε πνπ δελ αληαγσλίδεηαη άιιεο ρξήζεηο γεο π.ρ. πξνζφςεηο 

θηηξίσλ, ερνπεηάζκαηα θ.ι.π. 
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15. Πφζν βαξχ εέλαη Ϋλα Φ/Β ζχζηεκα ; Μάπσο ηα ζηαηηθΪ ηνπ θηηξένπ πξΫπεη λα εληζρπζνχλ ; 

 

Έλα πιήξεο Φ/Β ζχζηεκα καδί κε ηηο βάζεηο δπγίδεη πεξίπνπ 15-20 Kg/m
2
. Έηζη, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ζηαηηθψλ. 

Οη θαηά παξαγγειία δηαηάμεηο κπνξεί λα έρνπλ κεγαιχηεξν βάξνο. Σα πιαίζηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ειηνξνθέο θαη αίζξηα θαη θαηά θαλφλα είλαη κνλσκέλα κε δηπιφ ή ηξηπιφ ηδάκη 

έρνπλ 2 κε 3 θνξέο κεγαιχηεξν βάξνο. Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην βάξνο ελφο Φ/Β 

ζπζηήκαηνο είλαη ην είδνο ηνπ πιαηζίνπ θαη ε κέζνδνο δηαζχλδεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη Φ/Β εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο νηθνδνκηθνχο 

θαλνληζκνχο θαη ηνπο θψδηθεο αζθάιεηαο. 

 

16.Πφζν ηζρπξφ πξΫπεη λα εέλαη Ϋλα Φ/Β ζχζηεκα γηα λα θαιχςεη ηηο αλΪγθεο ηεο θαηνηθέαο κνπ; 

 

Δάλ έρεηε επηιέμεη έλα δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, ε εξψηεζε απηή είλαη αλνχζηα. Σν πφζεο 

ηζρχνο ζα είλαη ην Φ/Β ζχζηεκα εμαξηάηαη κφλν απφ δχν παξακέηξνπο : ηε δηαζέζηκε επηθάλεηα ζην 

θηίξην ή ην νηθφπεδφ ζαο, γηα λα εγθαηαζηαζνχλ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα θαη ηα ρξήκαηα πνπ είζηε 

δηαηεζεηκέλνη λα επελδχζεηε. Θα κπνξνχζαηε π.ρ. λα εγθαηαζηήζεηε έλα ζχζηεκα πνπ ζα θάιππηε ην 

10% ησλ αλαγθψλ ζαο (αλ έρεηε ιίγν ρψξν θαη ρξήκαηα) ή λα ππεξθαιχςεηε πνιιέο θνξέο ηηο 

αλάγθεο ζαο (πνπιψληαο ηελ πεξίζζεηα πξάζηλεο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν).  

ηελ πεξίπησζε ησλ απηφλνκσλ εθαξκνγψλ δελ ππάξρεη κνλνζήκαληε απάληεζε. Καη απηφ 

δηφηη ε ίδηα θαηνηθία ζα έρεη πνιχ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα θαηνηθία ή σο 

εμνρηθή, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ θαη ηηο ψξεο πνπ 

δηακέλνπλ εθεί, αθφκα θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπο. 

 

16. Απφ ηη εμαξηΪηαη ε απφδνζε ελφο Φ/Β ζπζηάκαηνο ;  

 

◙ Απφ ην θιίκα ηεο πεξηνρήο (φζν ιηγφηεξεο είλαη νη κέξεο ηεο ειηνθάλεηαο π.ρ. ζηε Γπηηθή Διιάδα, 

ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε απφδνζε). 

◙ Απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρήο (φζν πην λφηηα είλαη ε πεξηνρή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο). 

◙ Απφ ηελ θιίζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν (ε βέιηηζηε απφδνζε είλαη κε λφηην 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη θιίζε πεξίπνπ 30
ν
). 

◙ Απφ ηελ ειηθία ησλ Φ/Β πιαηζίσλ (ππνινγίδεηαη φηη ηα πιαίζηα έρνπλ δσή 23-30 έηε κε απφδνζε 

έσο θαη 80% γηα ηα πξψηα 20 έηε). 

Απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη πφζεο kWh ζα δψζεη ην ζχζηεκα ζε εηήζηα βάζε θαη πφζν ζα 

θνζηίδεη ε θάζε παξαγφκελε KWh. Γηα ηελ Διιάδα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο έλα Φ/Β ζχζηεκα 

κε ηε βέιηηζηε θιίζε θαη ηνλ βέιηηζην πξνζαλαηνιηζκφ παξάγεη θαηά κέζν φξν 1.100-1.500 
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kWh/έηνο/kWp . ηελ Διιάδα νη πςειφηεξεο απνδφζεηο παξαηεξνχληαη φζν πην λφηηα θαη αλαηνιηθά 

βξίζθεηαη κηα πεξηνρή. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Δηαηξηψλ Φσηνβνιηατθψλ (.Δ.Φ.) ε ζρεηηθή απφδνζε 

ησλ Φ/Β ζε δηάθνξεο θιίζεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο είλαη : 

 

Πίλαθαο 7.1 : Απφδνζε Φ/Β ζε δηάθνξεο θιίζεηο 

 

17. Πνηνο εέλαη ν ρξφλνο δσάο ελφο Φ/Β ζπζηάκαηνο ; Σα Φ/Β ζπζηάκαηα Ϋρνπλ πςειφ       

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ; 

 

Μηα θαιά ζρεδηαζκέλε θαη ζπληεξεκέλε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 20 έηε. Σα Φ/Β ζπζηήκαηα εθηφο απφ ηα θηλεηά ηνπο κέξε έρνπλ αλακελφκελε 

δηάξθεηα δσήο άλσ ησλ 30 εηψλ. Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία δείρλεη πσο ζε έλα Φ/Β ζχζηεκα κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα κφλν ιφγσ θαθήο εγθαηάζηαζεο. Άζηνρεο ζπλδέζεηο, αλεπαξθέο κήθνο 

θαισδηψζεσλ, πιηθά θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο ζπλερνχο ξεχκαηνο θ.ι.π. είλαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο 

πξνβιεκάησλ. Μηα αθφκα ηππηθή αηηία δπζιεηηνπξγίαο είλαη ε αλεπάξθεηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ηκεκάησλ (αληηζηξνθέαο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο θ.ι.π.). ε γεληθέο γξακκέο ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ είλαη ρακειφ. 

 

18. Πφζν θνζηέδεη κηα εγθαηΪζηαζε Φ.Β.Δ.Κ. ;  

 

Σν θφζηνο κηαο εγθαηάζηαζεο Φ.Β.Δ.Κ. ππνινγίδεηαη ζε €/εγθαηεζηεκέλν kW θαη εμαξηάηαη απφ : 
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◙ Σελ ηερλνινγία ησλ πιαηζίσλ (π.ρ. ηα πιαίζηα άκνξθνπ ππξηηίνπ θνζηίδνπλ ιηγφηεξν, απαηηνχλ 

φκσο πεξίπνπ δηπιάζηα έθηαζε απφ ηα κνλνθξπζηαιιηθά). 

◙ Σελ πξνέιεπζε ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ εμνπιηζκνχ (ηα επξσπατθά είλαη 

αθξηβφηεξα αιιά θαη πην αμηφπηζηα απφ ηα θηλέδηθα). 

◙ Σν κέγεζνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο (φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηζρχο ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο ηνπ 

θάζε εγθαηεζηεκέλνπ kW). 

◙ Σε δπζθνιία ηεο εγθαηάζηαζεο (δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ή εγθαηαζηάζεηο κε απμεκέλε ηερληθή 

δπζθνιία θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν). 

◙ Σελ απφζηαζε απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. (πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη ην θφζηνο επέθηαζεο ηνπ 

δηθηχνπ). 

◙ Σηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ. 

Δλδεηθηηθά, ην θφζηνο αλά εγθαηεζηεκέλν KW θπκαίλεηαη απφ 4.200€ (γηα πιαίζην άκνξθνπ 

ππξηηίνπ ζε ήδε δηακνξθσκέλν θαη θξαγκέλν ρψξν) έσο 7.500€ (γηα πιαίζην πνιπθξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ κε πιήξε δηακφξθσζε ρψξνπ θαη πεξίθξαμε αζθαιείαο). Γηα ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ ν ππνςήθηνο επελδπηήο κπνξεί λα ππνινγίζεη κηα ελδεηθηηθή κέζε ηηκή ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

6.000€/εγθαηεζηεκέλν KW. 

Οη ζρεδηαζηέο Φ/Β ζπζηεκάησλ γλσξίδνπλ φηη θάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ην ηειηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. Δάλ ην ζχζηεκα 

ππεξδηαζηαζηνινγεζεί επεηδή ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο βαζίζηεθε ζε κε ξεαιηζηηθέο απαηηήζεηο ην 

αξρηθφ θφζηνο απμάλεηαη ππεξβνιηθά. Αλ ππάξρνπλ θηλεηά κέξε ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

αληηθαηάζηαζεο απμάλεηαη. πλεπψο, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο κηαο Φ/Β εγθαηάζηαζεο είλαη ην “θιεηδί” 

γηα κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθή επέλδπζε. 

 

19. ΠνηΫο Ϊδεηεο απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ελφο Φ/Β ζπζηάκαηνο ; 

 

► Γηα εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 150 kW απαηηείηαη ε άδεηα ιήςεο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο. 

◙ Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο απαηηείηαη αίηεζε ζηε Ρ.Α.Δ., ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ 

Π.Π.Δ.. Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή ηερλννηθνλνκηθή κειέηε ηνπ έξγνπ. Οη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο απαηηνχλ 6-7 κήλεο. Ζ άδεηα παξαγσγήο ηζρχεη γηα 25 έηε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο 

άιισλ 25. 

◙ Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο εληφο 15 εκεξψλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηα πεξηερφκελα ηεο νπνίαο ζα θαζνξηζζνχλ 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη γηα εγθαηαζηάζεηο ζε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Ramsar, Natura 2000, Δζληθνχο Γξπκνχο θαη αηζζεηηθά δάζε γηα ηηο 

νπνίεο ε άδεηα εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο εληφο ελφο κελφο απφ ηελ 

αίηεζε. 
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◙ Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη απφ ην ίδην φξγαλν πνπ εθδίδεη θαη ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο 

(Πεξηθέξεηα ή ΤΠ.ΑΝ.) κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ζ άδεηα ιεηηνπξγία ηζρχεη γηα 20 έηε 

θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα άιια 20. 

 

► Γηα εγθαηαζηάζεηο από 20kW έσο 150kW δελ απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο απαηηείηαη ε ιήςε άδεηαο εμαίξεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

κεηαμχ άιισλ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Ρ.Α.Δ. εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. Δπίζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο απαηηείηαη ζρεηηθή Δ.Π.Ο. κε 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ ζρεηηθέο κειέηεο θαη δηαξθνχλ 3-5 κήλεο. 

Δμαίξεζε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε άξα θαη απαίηεζε γηα άδεηα παξαγσγήο ππάξρεη ζηελ 

πεξίπησζε θνξεζκνχ ηνπ δηθηχνπ. χκθσλα κε απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ. (αξ. 136, 20/07/2006) κέρξη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξεζκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηνξηζκνχ απνξξφθεζεο 

ηζρχνο ζε απηέο δελ ππνβάιινληαη αηηήζεηο γηα εμαίξεζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο, γηα ηα λεζηά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δχβνηαο. 

 

► Γηα εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 20kW δελ απαηηείηαη άδεηα παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο. Χζηφζν, απαηηείηαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ε ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή 

(Γ.Δ.Ζ.) γηα ηε ζέζε, ηελ ηζρχ θαη ηελ ηερλνινγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ππάξρνπζα λνκνζεζία, αλάινγα κε 

ηελ πεξηνρή θαη ηε κνξθή ηεο επέλδπζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπσο ζηαηηθή 

κειέηε θαη άδεηα πνιενδνκίαο γηα εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηε νξνθή ππάξρνληνο θηηξίνπ, 

γλσκνδφηεζε απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζε πεξηνρή 

αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηπρφλ γλσκνδφηεζε Ρπζκηζηηθνχ, άδεηα απφ ην νηθείν Γαζαξρείν φηαλ 

ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη εληφο δαζηθήο εθηάζεσο θ.ι.π. 

 

20. Με πνηα θξηηάξηα αμηνινγνχληαη απφ ηε Ρ.Α.Δ. νη αηηάζεηο παξαγσγάο ελΫξγεηαο ; 

 

◙ Σελ εζληθή αζθάιεηα. 

◙ Σελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

◙ Σελ ελ γέλεη αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ 

Γηθηχνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ θαη ηνπ Κψδηθα 

Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. 

◙ Σελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπ. 

◙ Σελ σξηκφηεηα ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο πινπνίεζήο ηνπ. 

◙ Σελ εμαζθάιηζε ή ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ έξγνπ. 
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◙ Σε δπλαηφηεηα ηνπ αηηνχληνο λα πινπνηήζεη ην έξγν κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή, επηζηεκνληθή θαη 

ηερληθή επάξθεηα ηνπ. 

◙ Σε δηαζθάιηζε παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πειαηψλ 

◙ Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

γλσκνδφηεζε πνπ εθδίδεη ε αξκφδηα ππεξεζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 

 

21. Ση απαηηεέηαη γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Φ/Β κε ην Γέθηπν ; 

 

Ο Παξαγσγφο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ.Δ.Ζ. γηα ηε ζέζε θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζηαζκνχ. Ζ Γ.Δ.Ζ. ζπληάζζεη κηα πξνκειέηε ηεο βέιηηζηεο ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ιχζεο γηα ηε 

ζχλδεζε ηνπ Φ/Β ηαζκνχ ηνπ Παξαγσγνχ κε ην Γίθηπν, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ απνδεδεηγκέλα 

ηερληθνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ άξλεζε ηεο ζχλδεζεο. 

Δληφο ελφο έηνπο ν Παξαγσγφο ππνγξάθεη ζχκβαζε θαηαζθεπήο έξγσλ ζχλδεζεο κε ηε 

Γ.Δ.Ζ. φπνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ έξγσλ ζχλδεζεο. Δληφο 3 κελψλ ππνβάιιεη 

αίηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ζχλδεζεο θαη θαηαβάιιεη ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο απηήο. Ζ 

ζχλδεζε κε ηε Γ.Δ.Ζ. γίλεηαη κφλν εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο (παξαγσγήο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο φπνπ απαηηνχληαη) έρνπλ εγθξηζεί νη πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη έρεη 

ππνγξαθεί ζχκβαζε πψιεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.. 

Γηα ζηαζκνχο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο έσο 100kW ε ζχλδεζε γίλεηαη ζηελ Υακειή Σάζε 

(Υ.Σ.) θαη εθφζνλ ν ζηαζκφο βξίζθεηαη δίπια ζην Γίθηπν, ην θφζηνο ζχλδεζεο είλαη πεξίπνπ 4.000€. 

Ζ αίηεζε ζχλδεζεο ζηε Υ.Σ. γίλεηαη ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ζηα ηνπηθά γξαθεία ηεο Γ.Δ.Ζ. 

Γηα ζηαζκνχο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο άλσ ησλ 100kW ε ζχλδεζε γίλεηαη ζηε Μέζε Σάζε 

(Μ.Σ.) θαη εθφζνλ ν ζηαζκφο βξίζθεηαη δίπια ζην Γίθηπν, ην θφζηνο ζχλδεζεο είλαη πεξίπνπ 15.000€. 

Ζ αίηεζε ζχλδεζεο ζηε Μ.Σ. γίλεηαη ζηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο 

Γ.Δ.Ζ. ζηελ Αζήλα. 

 

22. Με πνηα ηηκά αγνξΪδεη ε Γ.Δ.Ζ. ην παξαγφκελν ξεχκα ; 

 

Ηζρχο Φ/Β πζηάκαηνο Ζπεηξσηηθφ Γέθηπν Με ΓηαζπλδεδεκΫλα ΝεζηΪ 

≤100 kW 0,45 €/kWh 0,50 €/kWh 

>100 kW 0,40 €/kWh 0,45 €/kWh 

 

Οη παξαπάλσ ηηκέο ςεθίζηεθαλ κε ην λ. 3468/2006 θαη αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε έηνο κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηηο απμήζεηο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. ή κε ην 80% 

ηνπ δείθηε ησλ ηηκψλ ηνπ Καηαλαισηή. 

Δθφζνλ γίλεη ζχκβαζε κε ην Γίθηπν ν Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. ππνρξενχηαη λα ζπλάςεη ζχκβαζε 

πψιεζεο κε ηνλ παξαγσγφ πνπ ηζρχεη γηα 10 έηε θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα 10 επηπιένλ έηε 

κνλνκεξψο κε έγγξαθε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ. 
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23. Πνηα βάκαηα λα αθνινπζάζσ ; Ση πξΫπεη λα πξνζΫμσ ; 

 

◙ Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηηο ελεξγεηαθέο ζαο αλάγθεο. Καηαγξάςηε ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ ιεηηνπξγνχλ. Αλ είζηε ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν 

ζπγθεληξψζηε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο. 

◙ Δθαξκφζηε απιέο πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Τπνινγίζηε έζησ θαη ρνλδξηθά ηε κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο ζε ειεθηξηζκφ πνπ αλακέλεηε λα έρεηε αθνινπζψληαο ηηο.  

◙ Δπηθνηλσλήζηε κε αληηπξνζψπνπο θαη εγθαηαζηάηεο Φ/Β θαη δψζηε ηνπο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

Καιέζηε ηνπο λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ ρψξνπ ζαο ψζηε λα εθηηκήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ρξεηάδεζηε. Εεηήζηε πξνζθνξέο γηα Φ/Β ή πβξηδηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

ζαο. 

◙ Εεηήζηε απφ ηηο εηαηξείεο λα ζαο δείμνπλ θάπνηεο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο. Αλ είλαη δπλαηφλ, 

επηζθεθζείηε άιινπο πειάηεο ηνπο θαη δεηήζηε ηελ άπνςή ηνπο. Κάιπςαλ ηηο αλάγθεο ηνπο ; Δίλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ; 

◙ Μειεηήζηε ηηο πξνζθνξέο. Εεηήζηε ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε γηα ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα.  

◙ πγθξίλεηε ηηο ηηκέο, ηελ εγγχεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεη θάζε εηαηξεία. 

◙ πδεηήζηε κε ηηο εηαηξείεο γηα ηε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηφο ζαο θαη ηελ αλαγθαία 

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο. 
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8. ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΑ Φ/Β ΤΣΖΜΑΣΑ ΗΥΤΟ ΔΧ 10kW Δ ΚΣΗΡΗΑ 

 

Τν Δηδηθό Πξόγξακκα “Φ/Β ζηηο Σηέγεο ( Φ.Β.Σ.)”  

ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2009 θαη ζα δηαξθέζεη έσο θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2019. 

 

1. Πνηνο Ϋρεη ην δηθαέσκα λα εγθαηαζηάζεη Ϋλα κηθξφ Φ∕Β ζχζηεκα Ϋσο 10 kWp ; 

 

Γηθαίσκα έληαμεο ζην πξφγξακκα έρνπλ νηθηαθνί θαηαλαισηέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

(πξνζσπηθφ κέρξη 10 άηνκα θαη εηήζην ηδίξν κέρξη 2 εθαη. €), πνπ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ Φ/Β 

ζπζηήκαηα ηζρχνο έσο 10kWp ζην δψκα ή ηε ζηέγε θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηεγάζηξσλ 

βεξαληψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ 

θπξηφηεηά ηνπο ηνλ ρψξν, ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην Φ/Β ζχζηεκα. 

    

Σρήκα 8.1 : Δγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζε δψκα , ζηέγε, ζηέγαζηξν βεξάληαο 

 

2. ε πνηεο πεξηνρΫο απεπζχλεηαη ην Πξφγξακκα “Φ/Β ζηηο ηΫγεο”; 

 

Σν πξφγξακκα ηζρχεη κφλν γηα ην Ζπεηξσηηθφ Γίθηπν θαη γηα ηα λεζηά εθείλα πνπ είλαη 

δηαζπλδεδεκέλα ζην Γίθηπν (π.ρ. Δχβνηα, Ηφληα, πνξάδεο, λεζηά Αξγνζαξσληθνχ). Δμαηξνχληαη πξνο 

ηα παξφλ ηα ιεγφκελα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά (Κξήηε, Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο, λεζηά Β.Α. 

Αηγαίνπ), ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κφιηο θαζνξηζηεί πφζε επηπιένλ ηζρχο Φ/Β κπνξεί 

λα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε λεζί. 

 

3. Πνηεο εέλαη νη πξνυπνζΫζεηο Ϋληαμεο ζην Πξφγξακκα “Φ/Β ζηηο ηΫγεο”; 

 

◙ ζην θηίξην φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην Φ/Β ζχζηεκα λα ππάξρεη ζχλδεζε κε ηε Γ.Δ.Ζ. ζην φλνκα ηνπ 

θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο.  

◙ αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη νηθηαθφο θαηαλαισηήο, κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε δεζηφ λεξφ λα 

θαιχπηνληαη απφ Α.Π.Δ. (π.ρ. ειηαθφ ζεξκνζίθσλα, βηνκάδα, γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο θ.ι.π.) 

◙ αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη επηρείξεζε, λα κελ έρεη επηδνηεζεί γηα ην Φ/Β απφ εζληθά ή θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα. 
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4. ΥξεηΪδεηαη θΪπνηα Ϊδεηα παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο απφ θΪπνηνλ θξαηηθφ θνξΫα, φπσο 

ζπκβαέλεη κε ηα κεγΪια Φ∕Β ζπζηάκαηα  ; 

 

Γελ ππάξρεη θακία απαίηεζε γηα άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ Ρ.Α.Δ. ή ην ΤΠ.ΑΝ. δελ 

εκπιέθνληαη κε θαλέλαλ ηξφπν ζηελ φιε δηαδηθαζία. Ο ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη κφλν ζηε Γ.Δ.Ζ. 

﴾Σνπηθή Τπεξεζία Δκπνξίαο, Πεξηνρή ﴿,  κε ηελ νπνία ππνγξάθεη δχν ζπκβάζεηο. Ζ κηα αθνξά ηε 

ζχλδεζε ηνπ Φ∕Β ζπζηήκαηνο κε ην δεκφζην δίθηπν θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ κεηξεηή “ρειψλαο”, 

ελψ ε άιιε ζα είλαη ε ζχκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

5. ΥξεηΪδεηαη θΪπνηνο Ϊιινο επηπιΫνλ εμνπιηζκφο, ψζηε λα ζπλδεζεέ ην Φ∕Β ζχζηεκα κε ην 

δεκφζην δέθηπν κεηαθνξΪο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο ; 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο ππνγξάθεη ζχκβαζε κε ηε Γ.Δ.Ζ. ﴾Σνπηθή Τπεξεζία Δκπνξίαο, Πεξηνρή﴿ γηα 

ηνπνζέηεζε λένπ κεηξεηή “ρειψλαο”. Θα ηνπνζεηεζεί έλα λέν ξνιφτ κε δηπιφ κεηξεηή γηα ηε 

κέηξεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαη ηεο κηθξήο απνξξνθνχκελεο ελέξγεηαο απφ ηνλ inverter ηε 

λχρηα θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ ﴾π.ρ. θάκεξα, ζπλαγεξκφο﴿. Ζ θαηακέηξεζε ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε απηήλ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο. Ζ εθθαζάξηζε γίλεηαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ή 

άιινλ θάηνρν άδεηαο πξνκήζεηαο, ν νπνίνο γηα ην ζθνπφ απηφλ ελεξγεί ζηνλ ινγαξηαζκφ 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ αθηλήηνπ ζρεηηθή πηζησηηθή εγγξαθή. Ζ φιε δηαδηθαζία 

απφθηεζεο ηνπ κεηξεηή δηεθπεξαηψλεηαη ζηελ ηνπηθή Γ.Δ.Ζ. Σν θφζηνο γηα ην ξνιφτ βαξχλεη ηνλ 

παξαγσγφ, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη δελ μεπεξλά 

ηα 500€. 

 

6. Θα πνπιΪεη ν παξαγσγφο φιν ην ειηαθφ ξεχκα πνπ παξΪγεη ζηε Γ.Δ.Ζ. ά κφλν ηελ πεξέζζεηα ; 

 

Όιε ε παξαγφκελε απφ ην Φ∕Β ζχζηεκα ειεθηξηθή ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ.. Ο 

παξαγσγφο ζα ζπλερίζεη λα αγνξάδεη ξεχκα απφ ηε Γ.Δ.Ζ. θαη λα ην πιεξψλεη ζηελ ηηκή πνπ ην 

πιεξψλεη θαη ζήκεξα ﴾0,11€∕kWh γηα ηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο - 0,12€∕kWh γηα ηα θαηαζηήκαηα). 

ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη ε Γ.Δ.Ζ. ζα εγθαηαζηήζεη έλα λέν κεηξεηή γηα λα θαηαγξάθεη ηελ 

παξαγφκελε ελέξγεηα. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ζην δίκελν ην Φ/Β ζαο παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα αμίαο 

250€ θαη θαηαλαιψλεηε ελέξγεηα αμίαο 100€, ηφηε ζα ιάβεηε πηζησηηθφ ινγαξηαζκφ 150€, πνζφ πνπ 

ζα θαηαζέζεη ε Γ.Δ.Ζ. ζηνλ ηξαπεδηθφ ζαο ινγαξηαζκφ. 

 

7. Θα εέλαη ζηαζεξά ε ηηκά αγνξΪο ηεο kWh απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ; 

 

Ζ ηηκή 0,55€∕kWh ζα είλαη ζηαζεξή κέρξη ην 2012. Απφ ην 2013 θαη έπεηηα ε ηηκή απηή ζα κεηψλεηαη 

θαηά 5% αλά έηνο. Να δηεπθξηλήζνπκε φκσο (κεηά απφ επηθνηλσλία κε ην ΤΠ.ΑΝ.) φηη απηφ δε 
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ζεκαίλεη φηη αλ θάπνηνο εγθαηαζηήζεη έλα ζχζηεκα ην 2010 ε ηηκή πψιεζεο κεηά απφ 3 ρξφληα ζα 

αξρίζεη λα κεηψλεηαη θαηά 5% θάζε έηνο έσο θαη ην 2019. Ζ ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή θαη κάιηζηα ζα 

πξνζαπμάλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (αθνινπζεί ηνλ πιεζσξηζκφ). Αλ 

θάπνηνο δειαδή ζπλδεζεί θέηνο ζα πσιεί ζίγνπξα ηνπιάρηζηνλ πξνο 0,55€∕kWh θαη κεηά απφ 5 ή 10 

ρξφληα. Αλ φκσο ζπλδεζεί ην 2013 ε ηηκή αγνξάο ζα είλαη 0,55x0,95=0,5225€∕kWh.  

Δλψ εάλ ζπλδεζεί ην 2014 ε ηηκή ζα είλαη 0,5225x0,95=0,4964€∕kWh. 

 

8. Πφζε ελΫξγεηα παξΪγεη Ϋλα κηθξφ Φ/Β ; 

 

Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην είλαη εμαηξεηηθά πξνβιέςηκε. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη, 

είλαη πφζεο kWh ζα δψζεη ην Φ/Β ζχζηεκα ζε εηήζηα βάζε. ε γεληθέο γξακκέο, έλα Φ/Β ζχζηεκα 

ζηελ Διιάδα παξάγεη θαηά κέζν φξν εηεζίσο πεξί ηηο 1.150-1.450kWh αλά εγθαηεζηεκέλν kWp. 

Πξνθαλψο ζηηο λφηηεο θαη πην ειηφινπζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έλα Φ/Β παξάγεη πεξηζζφηεξν ειηαθφ 

ειεθηξηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο βφξεηεο.  

       

Σρήκα 8.2 : Δηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζπζηήκαηα 
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9. ΔΪλ ν ελδηαθεξφκελνο παξαγσγφο δελ Ϋρεη ην θεθΪιαην γηα ηελ επΫλδπζε, ζπκθΫξεη ην 

ηξαπεδηθφ δΪλεην ; 

 

Ζ κέζε επέλδπζε ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο 5kW ζε 80η.κ. δψκαηνο θνζηίδεη γχξσ ζηηο 25.000-27.000€. 

Ζ απφζβεζε ηεο επέλδπζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζα γίλεη ζε 7-8 ρξφληα, σζηφζν νη ελδηαθεξφκελνη 

ζα πξέπεη ζπλππνινγίδνληαο ηηο επηπιένλ εξγαζίεο (π.ρ. κνλψζεηο) θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο, λα 

ππνινγίδνπλ απφζβεζε ζε 12-15 ρξφληα, ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Με έλα πξφρεηξν 

ππνινγηζκφ : έλα δάλεην 12εηίαο κπνξεί θάπνηνο λα ην απνπιεξψζεη θαη κεηά απφ 12 ρξφληα λα έρεη 

θαζαξά θέξδε γηα ηα άιια 13 ρξφληα (ε χκβαζε πκςεθηζκνχ έρεη 25εηή δηάξθεηα), ρσξίο 

νπζηαζηηθά λα έρεη βάιεη πνηέ ην ρέξη ζηελ ηζέπε. 

Παξάδεηγκα : εγθαηάζηαζε Φ/Β ηζρχνο 3kW ζηε Γξάκα. εκεηψλνπκε φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο 

1kW παξάγεη 1.150 kWh εηεζίσο . 

◙ ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη εμφδσλ ζχλδεζεο (ελδεηθηηθά 15.000€). 

◙ ιήςε δαλείνπ αμίαο 15.000€, κε 7,0% επηηόθην θαη 12 έηε απνπιεξσκήο. 

χλνιν ζε 12 έηε ζα πιεξσζνχλ ζηελ ηξάπεδα 22.213€ κε εηήζηα δόζε 1.851€. 

◙ εθηίκεζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά έηνο : 3*1.150= 3.450kWh/έηνο 

◙ εηήζηα έζνδα : 3.450kWh*0,55€∕kWh=1.897,50€ > εηήζηα δόζε δαλείνπ 1.851€ 

 

10. ΤπΪξρεη πεξέπησζε ε Γ.Δ.Ζ. λα αξλεζεέ λα ζπλδΫζεη ην Φ∕Β ζχζηεκα ; 

 

Ναη! Γηα θαζαξά ηερληθνχο ιφγνπο ﴾φπσο π.ρ. θνξεζκέλν ειεθηξηθφ δίθηπν﴿ ε Γ.Δ.Ζ. έρεη ην δηθαίσκα 

λα αξλεζεί ην αίηεκα γηα πξνζθνξά ζχλδεζεο. 

Ζ Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ, αλαξηά ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν, ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ 

ζην ζχλνιν ηεο ηζρχνο πνπ αληηζηνηρεί ζηα αηηήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ ήδε 

ζπκβαζηνπνηεκέλε ηζρχ θαζψο θαη ζε ηπρφλ πεξηπηψζεηο θνξεζκνχ ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο. 

 

11. Πνηεο Ϊιιεο εγθξέζεηο ζα δεηάζεη ε Γ.Δ.Ζ. ; 

 

Απαηηείηαη ε Έγθξηζε Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 

ηνπ λ. 3212/2003 (Φ.Δ.Κ. Α’ 308). Οη φξνη εγθαηάζηαζεο, νη νπνίνη ζα νξηζζνχλ κε εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., ζα αλαθέξνληαη ζηηο αλάγθεο αηζζεηηθήο, ζην πνζνζηφ θάιπςεο θαη ζε 

ζέκαηα κφλσζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επηβάξπλζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ησλ πεξηνρψλ, φπνπ 

ζα εγθαηαζηαζνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά.  
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12. Πψο ζα γέλεηαη ν ζπκςεθηζκφο ηεο αμέαο ηνπ ξεχκαηνο πνπ πσιεέηαη κε ηνλ ινγαξηαζκφ 

θαηαλΪισζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. ; 

 

Σν αληίηηκν πψιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν, κεηνχκελν θαηά ην πνζφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο Γ.Δ.Ζ., ζα παξνπζηάδεηαη ζε πηζησηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη 

ζα εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ν θχξηνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο 

πνιπθαηνηθίαο ﴾νξηδφληηα ηδηνθηεζία ﴿,  ηφηε ην ζχζηεκα ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θνηλφρξεζην κεηξεηή 

﴾ξνιφτ﴿ ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ηα έζνδα ζα εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ζα θαηαλέκνληαη αλάινγα 

ζηνπο ζπληδηνθηήηεο. 

 

13. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο – κειινληηθφο θχξηνο ηνπ Φ/Β ζπζηάκαηνο δηακΫλεη ζε πνιπθαηνηθέα 

δει. ζε νξηδφληηα ηδηνθηεζέα, κπνξεέ λα εγθαηαζηάζεη ην Φ/Β ζχζηεκα ; 

 

Μπνξεί, αξθεί λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη : 

►  είηε λα ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο νη ππφινηπνη ηδηνθηήηεο,  

► είηε ην Φ/Β ζχζηεκα λα εγθαηαζηαζεί εμ νλφκαηνο φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ (ηνπο νπνίνπο 

ζηελ πεξίπησζε απηή εθπξνζσπεί ν δηαρεηξηζηήο).  

◙ ε θάζε πνιπθαηνηθία κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί έλα θαη κφλν Φ/Β ζχζηεκα. 

◙ Αλ ην δψκα είλαη θνηλφθηεην θαη νη θχξηνη ηνπ ρψξνπ απηνχ ζέινπλ λα ην παξαρσξήζνπλ ζε 

θάπνηνλ άιινλ ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ, ν νπνίνο δελ έρεη δηθαηψκαηα επί ηνπ δψκαηνο, κπνξνχλ λα ην 

θάλνπλ. 

 

Σρήκα 8.3: Δγθαηάζηαζε Φ/Β ζε πνιπθαηνηθία 
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14. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δηαζΫηεη κεγΪιε επηθΪλεηα δψκαηνο ά ζηΫγεο, κπνξεέ λα εγθαηαζηάζεη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Φ/Β ζπζηάκαηα ; 

 

ρη !!! ε θάζε θηίξην επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ελφο θαη κφλν Φ/Β ζπζηήκαηνο. 

 

15. Πνηεο εέλαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ηδηνθηάηε ηνπ ζπζηάκαηνο Ϋλαληη ηεο εθνξέαο ; 

 

Ζ κηθξή ηζρχο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ εμαζθαιίδεη φηη ε παξαγφκελε ελέξγεηα αληηζηνηρεί ζε απηήλ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. πσο 

αλαθέξεη ε Κ.Τ.Α. “δελ πθίζηαληαη γηα ηνλ θχξην ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο, θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα 

ηε δηάζεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο ζην δίθηπν”. Ο πνιίηεο παξαγσγφο – θαηαλαισηήο δελ ζα έρεη 

θνξνινγηθή ή αζθαιηζηηθή ππνρξέσζε ﴾άλνηγκα βηβιίσλ, έθδνζε ηηκνινγίσλ, αζθάιηζε θ.ι.π.﴿ είηε 

είλαη επηηεδεπκαηίεο είηε φρη. Με άιια ιφγηα, ηα φπνηα έζνδα έρεη απφ ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο δελ 

ζα θνξνινγνχληαη. Με βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ λφκν, δηθαηνχηαη επηπιένλ θαη έθπησζε 

δαπαλψλ απφ ην εηζφδεκα ﴾εθπίπηεη 20% ηεο δαπάλεο γηα εγθαηάζηαζε Φ/Β θαη κέρξη 700€ αλά 

ζχζηεκα﴿ ﴾πεγή : .Δ.Φ. – Ηνχληνο 2009). 

 

16. Πνηα βάκαηα πξΫπεη λα αθνινπζάζεη ν ελδηαθεξφκελνο ; 

 

(i) Δλεκέξσζε γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έξεπλα αγνξάο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα Φ/Β ζπζηήκαηα. 

(ii) εθπφλεζε ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ, ηερληθήο κειέηεο θαη ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα πξνζθνξά 

ζχλδεζεο απφ ην ηνπηθφ θαηάζηεκα ηεο Γ.Δ.Ζ. (ζα ρξεηαζηεί θάπνηνο αδεηνχρνο κεραληθφο ή ηερληθή 

εηαηξεία γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεδίσλ). Ζ Γ.Δ.Ζ. ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζε 20 εκέξεο. 

(iii) Έγθξηζε Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο, πνπ ρνξεγείηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ. 

Οη φξνη ζα νξηζηνχλ κε εγθχθιην ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη ε έθδνζή ηεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 5 

εκέξεο. 

(iv) εάλ ρξεζηκνπνηεζεί δάλεην, εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο δαλεηνδφηεζεο. 

(v)  αίηεζε ζχκβαζεο ζχλδεζεο ζηελ ηνπηθή Γ.Δ.Ζ. θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο 

(νινθιήξσζε ζε 20 εκέξεο). Αθνξά νπζηαζηηθά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο “ρειψλαο” κε 

δηπιφ κεηξεηή γηα ηελ εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα (θφζηνο 300-500€). 

(vi) εγθαηάζηαζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο απφ ηελ εηαηξεία, ζηελ νπνία αλαηέζεθε ε πινπνίεζε ηεο 

θαηαζθεπήο (δηάξθεηα απφ 2-14 εκέξεο). 

(vii) ππνγξαθή ζχκβαζεο πψιεζεο κε ηε Γ.Δ.Ζ. 

(viii) ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο θαη πψιεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Γ.Δ.Ζ. 
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17. Μπνξεέ θΪπνηνο λα εγθαηαζηάζεη κφλνο ηνπ Φ/Β ζχζηεκα ; 

 

Μπνξεί, εθφζνλ είλαη επαγγεικαηίαο ειεθηξνιφγνο θαη έρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

Γηαθνξεηηθά, ζε θακία πεξίπησζε!!! Με βάζε ηηο ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο, απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε 

κεραληθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο γηα ηε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε, γη΄απηφ άιισζηε απεπζχλεηαη ν 

ελδηαθεξφκελνο θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο. 

 

18. Ση ρψξνο ρξεηΪδεηαη γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ Φ/Β ζπζηάκαηνο; 

 

Καηαξρήλ, ν ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη αζθίαζηνο. Σα Φ/Β ζα πξέπεη λα “βιέπνπλ” ην λφην θαη λα 

έρνπλ κηα θιίζε θνληά ζηηο 30°. Αλ δελ ζπκβαίλεη απηφ (αλ δει. ε ζηέγε ζθηάδεηαη ή ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δελ είλαη λφηηνο ή ην πνιχ λνηηναλαηνιηθφο ή λνηηνδπηηθφο) ην Φ/Β ζα έρεη 

κεησκέλε απφδνζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη δελ είλαη βηψζηκε νηθνλνκηθά ε επέλδπζή 

ζαο. Σν πφζα ηεηξαγσληθά κέηξα επηθάλεηαο απαηηνχληαη, εμαξηάηαη απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο 

(δψκα ή θεθιηκέλε ζηέγε) θαη απφ ηελ ηερλνινγία ησλ Φ/Β πνπ ζα επηιεγεί. ε έλα δψκα, γηα 

παξάδεηγκα ζα ρξεηαζηνχλ ρνλδξηθά πεξί ηα 12-15 η.κ. γηα θάζε kW, ελψ ζε κηα θεξακνζθεπή 7-

10η.κ.. Ζ εηαηξεία πνπ ζα πξνκεζεχζεη ηνλ εμνπιηζκφ ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζα ππνινγίζεη αθξηβψο 

ηελ επηθάλεηα πνπ απαηηείηαη. 

 

Σρήκα 8.4: Σα Φ/Β ζα πξέπεη λα “βιέπνπλ” ην λφην θαη λα έρνπλ κηα θιίζε θνληά ζηηο 30° 

 

19. Θα αληΫμεη ε ζηΫγε κνπ ην βΪξνο ησλ Φ/Β ; 

 

Σν κέζν βάξνο ησλ Φ/Β καδί κε ηε βάζε ζηήξημεο είλαη πεξί ηα 20-25kg/m
2
. πλεπψο, θαηά ηεθκήξην 

δελ ππάξρεη πξφβιεκα, ηδηαίηεξα ζε λεφδκεηα θηίξηα, αθνχ ε ζηέγε ζρεδηάδεηαη γηα λα αληέρεη πνιχ 

κεγαιχηεξα βάξε. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ζα πξνεγεζεί έιεγρνο γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηεο 

ζηέγεο. 

 

20. Θα ρξεηαζηεέ επΫκβαζε ζηε κφλσζε ην δψκαηνο πξηλ ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ Φ/Β ; 
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πλήζσο φρη. Αθφκε φκσο θαη αλ ρξεηαζηεί λα ηξαπκαηηζηεί ε ζεξκνκφλσζε ή ε πγξνκφλσζε ηνπ 

δψκαηνο, ψζηε λα ζηεζνχλ νη βάζεηο ζηήξημεο ηνπ Φ/Β γίλνληαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο, νπφηε δελ 

ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. 

 

21. ΤπΪξρεη πεξέπησζε λα ππεξζεξκαλζεέ ην δψκα ιφγσ ησλ Φ/Β ; 

 

ρη. Γηφηη ηα Φ/Β δελ “ξνπθάλε” ηε γχξσ αθηηλνβνιία, αιιά αμηνπνηνχλ ηελ αθηηλνβνιία πνπ 

νχησο ή άιισο ζα πξφζπηπηε ζηε ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα. Πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθήζνπλ ηε 

κέγηζηε δπλαηή αθηηλνβνιία, ηα Φ/Β πιαίζηα έρνπλ ζθνπξφρξσκε επηθάλεηα, ε νπνία κάιηζηα 

θαιχπηεηαη απφ κηα αληαλαθιαζηηθή ζηξψζε γηα λα παγηδεχεηαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία. Υάξε ζε 

απηήλ ηελ αληαλαθιαζηηθή ζηξψζε άιισζηε, ηα Φ/Β δελ “γπαιίδνπλ” θαη έρνπκε κεησκέλα 

θαηλφκελα αληαλάθιαζεο, πνπ νξηζκέλεο θνξέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ελνριεηηθά. πσο έδεημαλ 

ζρεηηθέο κεηξήζεηο, ηα Φ/Β “γπαιίδνπλ” ιηγφηεξν απφ ηα απηνθίλεηα, φηαλ πέζεη πάλσ ηνπο ε ειηαθή 

αθηηλνβνιία. 

πλέπεηα ηεο ζθνπξφρξσκεο επηθάλεηαο είλαη βέβαηα φηη απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ Φ/Β 

πιαηζίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα αέξα. Ση γίλεηαη ινηπφλ απηή ε ζεξκφηεηα ; Πξνθαλψο 

δηαρέεηαη ζην πεξηβάιινλ. Σν ακέζσο επφκελν εξψηεκα είλαη αλ απηή ε ζεξκφηεηα πνπ θεχγεη απφ ηα 

πιαίζηα κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηδηαίηεξα ζε κηα ζηέγε. 

Κάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη, γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη ε κάδα ην αέξα είλαη πξαθηηθά άπεηξε ζε ζρέζε κε 

ηε κάδα ησλ Φ/Χ θαη είλαη αδχλαην λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ηα 

πιαίζηα. Γηα ηελ αθξίβεηα, κφιηο 1-2cm απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πιαηζίσλ, ε ζεξκνθξαζία είλαη απηή 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Άιισζηε, κεηαμχ Φ/Β θαη ζηέγεο ππάξρεη έλα θελφ γηα λα πεξλάεη ν αέξαο 

δξνζίδνληαο ην Φ/Β/ (θάηη πνπ ζπλ ηνηο άιινηο απμάλεη θαη ηελ απφδνζή ηνπ). 

 

Σρήκα 8.5 : Θεξκνθξαζία ζηέγεο κε θαη ρσξίο ζθίαζε απφ Φ/Β 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο θάησ αθξηβψο απφ ηαΦ/Β 

πιαίζηα είλαη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αθάιππηνπ δψκαηνο. ε κηα δεζηή 

θαινθαηξηλή κέξα κε άπλνηα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ δψκαηνο θάησ απφ ηα Φ/Β κπνξεί λα είλαη θαη 13 

βαζκνχο ρακειφηεξε απ’ φηη αλ ν ήιηνο ρηππνχζε θαηεπζείαλ ζην δψκα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ ελδεηθηηθφ δηάγξακκα. Με άιια ιφγηα, ν ηειεπηαίνο φξνθνο ελφο θηηξίνπ ππνθέξεη 

ιηγφηεξν απφ ηε δέζηε. 

 

22. Μπνξεέ λα ζπλδπαζηεέ ην Φ/Β ζχζηεκα κε πξΪζηλε ζηΫγε ; 

 

Αζθαιψο. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε πνιιαπιά νθέιε. Ζ κελ πξάζηλε ζηέγε δξνζίδεη ην Φ/Β θαη 

απμάλεη ηελ απφδνζή ηνπ, ην δε Φ/Β εκπνδίδεη ηε γξήγνξε εμάηκηζε θαη απαηηείηαη ιηγφηεξν λεξφ γηα 

ηελ πξάζηλε ζηέγε. Δπηπιένλ, κεηξήζεηο έδεημαλ φηη απμάλεη θαη ε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πξάζηλεο 

ζηέγεο ζηα ζεκεία πνπ ζθηάδεηαη απφ ηα Φ/Β. 

  

Σρήκα 8.6 : πλδπαζκφο Φ/Β κε πξάζηλε ζηέγε 

 

23. Μπνξεέ λα εγθαηαζηαζεέ Φ/Β ζε πξφζνςε θηηξένπ ; 

 

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη νηθηαθφο θαηαλαισηήο, φρη. Αλ είλαη επηρείξεζε κπνξεί, κφλν πνπ δελ ζα 

εληαρζεί ζην εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηα θηίξηα πνπ πεξηγξάθνπκε αιιά ζην θαζεζηψο εληζρχζεσλ πνπ 

πξνβιέπνπλ νη λ. 3468/2006 θαη 3734/2009. Με βάζε ηνπο λφκνπο απηνχο, έσο ηα 20kW δε 

ρξεηάδεηαη αδεηνδφηεζε, ην δε παξαγφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα κπνξεί ν παξαγσγφο λα ην πνπιήζεη 

ζηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. έλαληη 0,45€/kWh, ηηκή πνπ είλαη εγγπεκέλε γηα κηα 20εηία. 

 

24. Πφζα kW ρξεηΪδνκαη γηα ην ζπέηη κνπ ; 

 

Γεδνκέλνπ φηη ν παξαγσγφο πνπιάεη φιε ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ζην δίθηπν θαη ζπλερίδεη λα 

αγνξάδεη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ε εξψηεζε απηή δελ έρεη λφεκα. Σν πφζα kW ζα εγθαηαζηαζνχλ εμαξηάηαη 
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απφ κφλν απφ δχν παξάγνληεο : ◙ ηελ επηθάλεηα ζηέγεο, δψκαηνο ή ζηεγάζηξνπ βεξάληαο φπνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί ην Φ/Β θαη ◙ ην πνζφ πνπ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα μνδέςεηε. 

 

25. Ση εμνπιηζκφο ρξεηΪδεηαη ; 

 

Έλα Φ/Β ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηα Φ/Β πιαίζηα (ηε Φ/Β ζπζηνηρία, ε νπνία εδξάδεηαη ζε θάπνηα 

κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο) θαη ηνλ αληηζηξνθέα (inverter) πνπ κεηαηξέπεη ην ζπλερέο ξεχκα πνπ 

παξάγνπλ ηα Φ/Β ζε ελαιιαζζφκελν ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ην ξεχκα ηεο Γ.Δ.Ζ. Σν ξεχκα απηφ 

πεξλά απφ έλα κεηξεηή θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν. 

 

Σρήκα 8.7 : Μεηαηξνπή ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή 

 

26. Πφζα ρξάκαηα απαηηνχληαη γηα ηελ επΫλδπζε ; 

 

Δμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαη ηε ζέζε ηνπ. Υνλδξηθά, έλα Φ/Β 

ζχζηεκα θνζηίδεη φζν έλα απηνθίλεην (π.ρ. έλα Φ/Β ηζρχνο 2kW θνζηίδεη φζν θαη έλα θζελφ 

απηνθίλεην κηθξνχ θπβηζκνχ, ελψ έλα κεγαιχηεξν ζχζηεκα ησλ 5-10kW φζν έλα απηνθίλεην 

κεγάινπ θπβηζκνχ). Μφλν πνπ ελψ ην απηνθίλεην έρεη ζπλερψο έμνδα γηα ηα επφκελα ρξφληα, ην Φ/Β 

αληίζεηα έρεη έζνδα θαη απνθέξεη θέξδε. Καη ελψ ην απηνθίλεην κε δπζθνιία ζα έρεη δηάξθεηα δσήο 

10 έηε, ην Φ/Β ζα αληέμεη θαη ζα απνθέξεη θέξδε γηα ηνπιάρηζηνλ κηα 25εηία. 

ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνπκε, ην θφζηνο ησλ 

Φ/Β πέθηεη δηαρξνληθά. Ζ λέα λνκνζεζία δίλεη θίλεηξα, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα γίλεη απφζβεζε 

θαη λα ππάξρεη ινγηθφ θέξδνο. 

Γελ είλαη αλάγθε ν ελδηαθεξφκελνο παξαγσγφο λα έρεη φιν ην θεθάιαην ηεο επέλδπζεο. 

Μπνξεί λα θαιχςεη έλα κφλν κέξνο ηεο δαπάλεο (π.ρ. 25%) θαη ην ππφινηπν λα θαιπθζεί απφ 

ηξαπεδηθφ δάλεην. 
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ε θάζε πεξίπησζε νη απνδφζεηο απφ ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζα είλαη θαιχηεξεο ζε ζρέζε κε 

πξνζεζκηαθνχο ινγαξηαζκνχο, επελδχζεηο ζε νκφινγα ή ζην ρξεκαηηζηήξην. Οη απνδφζεηο απηέο είλαη 

ζηαζεξέο θαη εγγπεκέλεο γηα κηα 25εηία ! 

﴾πεγή : .Δ.Φ. – Ηνχληνο 2009). 

 

27. Μπνξεέ ν ελδηαθεξφκελνο λα επελδχζεη ζε πνιιΪ κηθξΪ Φ/Β ζπζηάκαηα ; ΤπΪξρεη θΪπνηνο 

πεξηνξηζκφο ; 

 

Πξνο ην παξφλ απηφ ην ζέκα δελ έρεη μεθαζαξηζηεί. 
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9. ΤΝΟΦΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

   

πλνςίδνληαο ινηπφλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ρξεηάζηεθαλ νιφθιεξα ρξφληα θξηηηθήο θαη 

πξνζδνθίαο θαη αξθεηνί κήλεο πηέζεσλ θαη ππνζρέζεσλ γηα λα θηάζνπκε ζηελ πνιχ ζεηηθή γηα ηνλ 

θιάδν ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απφθαζε ηνπ ΤΠ.ΑΝ. λα άξεη κηα 

ζεηξά γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα εγθαηαζηήζνπλ ζην ζπίηη ηνπο 

Φ/Β ζπζηήκαηα (νη Φ/Β δηαηάμεηο απνηεινχληαη απφ θάηνπηξα – κνηάδνπλ κε απηά ησλ ειηαθψλ 

ζεξκνζηθψλσλ – πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηζκφ). 

Θα κπνξνχζακε λα γεκίζνπκε ρηιηάδεο κηθξά “εξγνζηάζηα” παξαγσγήο ξεχκαηνο ζε φιεο ηηο 

πφιεηο ηεο ρψξαο κε “θαχζηκν” ηελ πεληαθάζαξε ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ ; Ναη, απηή ε πξννπηηθή, πνπ 

ήδε απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα γηα κηα ζεηξά άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, κπνξεί πηα λα αλαπηπρζεί θαη 

ζηελ ειηφινπζηε Διιάδα. Σν δξφκν αλνίγεη ε απφθαζε ηνπ ΤΠ.ΑΝ., ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα 

κηθξέο επελδχζεηο Φ/Β ζπζηεκάησλ κέρξη 10kW, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ 

λα αλνίμεη βηβιία ζηελ εθνξία, ελψ απινπνηείηαη δξαζηηθά θαη ε αδεηνδφηεζε απφ ηελ Πνιενδνκία, 

αθνχ απαηηείηαη πιένλ κφλν κηα έγθξηζε κηθξψλ εξγαζηψλ.  

Σαπηφρξνλα, αλαθνηλψζεθε ε ηηκή κε ηελ νπνία ε Γ.Δ.Ζ. ζα αγνξάδεη ην νηθηαθά παξαγφκελν 

ξεχκα, δειαδή 55 ιεπηά ηελ θηινβαηψξα (kWh), κηα ηηκή πνπ είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο κε βάζε ηα 

δηεζλή δεδνκέλα ζήκεξα. Ο ηδηνθηήηεο ζα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηε Γ.Δ.Ζ. (Σνπηθή Πεξηνρή 

Δκπνξίαο) φηη γηα 25 ρξφληα ζα κπνξεί λα πνπιά ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξάγεη ζηελ εγγπεκέλε 

ηηκή κέρξη ην 2012, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα ζεκεησζεί κείσζε 5% ην ρξφλν.  

Γηα λα εληαρζεί ν νηθηαθφο θαηαλαισηήο ζην πξφγξακκα, ππάξρεη ε δηθαηνινγεκέλε 

ππνρξέσζή ηνπ λα θαιχπηεη κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε δεζηφ λεξφ κε ειηαθφ ζεξκνζίθσλα (κε ηνλ 

ηξφπν απηφ πξνζδνθάηαη φηη ζα ππάξμεη θαη κηα παξάπιεπξε σθέιεηα ζηα ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα).  

Μεγάιε πξνζνρή δίλεη ην ΤΠ.ΑΝ. θαη ζην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ησλ κηθξψλ απηψλ 

επελδχζεσλ, αθνχ ζεκεηψλεη φηη κέζα ζε 70 εκέξεο πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. 

Ση φθεινο κπνξεί λα πξνθχςεη φκσο γηα έλα κέζν λνηθνθπξηφ πνπ ζα επηιέμεη λα 

εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθά ; Μία κέζε ειιεληθή νηθνγέλεηα θαηαλαιψλεη 5.000-7.000kWh εηεζίσο. 

Σν ηηκνιφγην ηεο Γ.Δ.Ζ. είλαη ζήκεξα ζηα 11 ιεπηά ηελ kWh, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην εηήζην 

θφζηνο (κφλν γηα ηε Γ.Δ.Ζ.) βξίζθεηαη κεηαμχ 550-770€. Γηα λα θαιπθζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα ππνινγίδεηαη φηη απαηηνχληαη Φ/Β πάλει ηζρχνο 5kW θαη επηθάλεηα 

δψκαηνο 60-80η.κ. ή επηθάλεηα θεξακνζθεπήο 30-45η.κ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα κπνξεί λα παξάγεη  

6.500kWh εηεζίσο, δειαδή λα απνθέξεη έζνδα απφ ηελ πψιεζε ζην δίθηπν 

6.500kWh*0,55€/kWh=3.575€. Μέζσ ηνπ ζπκςεθηζκνχ, ε Γ.Δ.Ζ. ζα επηζηξέθεη (ζε δηκεληαίεο 

δφζεηο) ην πνζφ ησλ 2.800-3.000€ ηνλ ρξφλν! Έλα ζχζηεκα Φ/Β ηζρχνο 5kW θνζηίδεη πεξίπνπ 

25.000€. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε 9 ρξφληα πεξίπνπ ζα κπνξεί ν κηθξφο επελδπηήο λα θάλεη απφζβεζε, 

ελψ ζα απνιακβάλεη κηα εγγπεκέλε αγνξά γηα άιια 16 ρξφληα. 
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Σέινο, κε ηελ θίλεζε απηή ηνπ ΤΠ.ΑΝ., εθηηκνχλ παξάγνληεο εηαηξεηψλ Φ/Β φηη ζα δνζεί κηα 

ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αγνξά ησλ ζπζηεκάησλ ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, πνπ ρεηκάδνληαλ 

ηφζα ρξφληα. Ήδε ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ δχν εξγνζηάζηα πνπ παξάγνπλ Φ/Β πάλει. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ε δηαδηθαζία γηα ηε ζχλδεζε ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο ηζρχνο 

έσο  10kW ζην δίθηπν Υακειήο Σάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ., θαζψο θαη ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν 

ελδηαθεξφκελνο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη κηα ηέηνηα επέλδπζε. 
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“ΦσηνβνιηατθΪ ζηηο ηΫγεο” 

Δηδηθφ Πξφγξακκα ΑλΪπηπμεο Φ∕Β ζπζηεκΪησλ ηζρχνο κΫρξη 10kWp 

 

Γηαδηθαζία ζύλδεζεο ζην Γίθηπν Φακειήο Τάζεο 
 

ΔθηηκΪηαη φηη ε φιε δηαδηθαζέα εγθαηΪζηαζεο & ιεηηνπξγέαο ηνπ Φ/Β 

πζηάκαηνο ζα νινθιεξψλεηαη ην πνιχ ζε 70 εκΫξεο. 

Αέηεζε πξνο Γ..Δ.Ζ. Α.Δ. (Σνπηθά Τπεξεζέα, Πεξηνρά) 

πνπ πεξηιακβΪλεη θαη’ ειΪρηζηνλ ηα εμάο : 

Σν Ϋληππν ηεο αέηεζεο ρνξεγεέηαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. A.E. 
(i)   ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β 

πζηήκαηνο 

(ii)  ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο 

(iii) ζηνηρεία ησλ Φ/Β πιαηζίσλ 

θαη ηνπ αληηζηξνθέα 

(iv) ινηπά ηερληθά ζηνηρεία  γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε & ιεηηνπξγία. 
 

 

(v) ππεχζπλεο δειψζεηο φηη πιεξνχληαη 

νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην πξφγξακκα. 

▬ κέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ 

λεξφ ρξήζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ  

ηνπ Φ∕Β, εθφζνλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα θαηνηθία, πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε  

ρξήζε Α.Π.Δ., φπσο ελδεηθηηθά 

ειηνζεξκηθά, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο. 

▬ ε κε χπαξμε δεκφζηαο ελίζρπζεο ζην 

πιαίζην ηνπ Αλαπηπμηαθνχ – 

Δπελδπηηθνχ λφκνπ, φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη, ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ 

ηελ Δ.Δ. δξάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ﴾π.ρ. 

ζην πιαίζην ΔΠ ηνπ ΔΠΑ﴿ θαη 

γεληθφηεξα νπνηνπδήπνηε άιινπ 

πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

θαη ησλ ζηνηρείσλ (i-vii)  

ε Γ.Δ.Ζ. σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ 
Γηθηχνπ, εμεηάδεη ην αίηεκα θαη 

εληφο 20 εκεξψλ πξνβαέλεη ζε 

Γηαηχπσζε ΠξνζθνξΪο 

χλδεζεο, 
ε νπνία ηζρχεη γηα 3 κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. 

(vi) Γήισζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα Μ.Μ.Δ. κηαο 

επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην έληππν ηεο 

αίηεζεο 

(vii) ηαπηφρξνλε θαηαβνιή εθάπαμ 

πνζνχ 300€ 

 

Ζ Γηαηχπσζε 

ΠξνζθνξΪο χλδεζεο 
πεξηιακβάλεη ηελ 

πεξηγξαθή θαη  δαπάλε 

ησλ έξγσλ ζχλδεζεο 
 

Μεηά ηελ απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο 
χλδεζεο, πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ θχξην 

ηνπ Φ/Β ε Έγθξηζε ΔθηΫιεζεο 

Δξγαζηψλ Μηθξάο Κιέκαθαο 
 

 Έγθξηζε ΔθηΫιεζεο Δξγαζηψλ 

Μηθξάο Κιέκαθαο  

 

ρνξεγείηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα 
Πνιενδνκία ηεο πεξηνρήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ Φ/Β. 

 

 

ΤπνγξΪθεηαη ε χκβαζε χλδεζεο 
κεηαμχ ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη θαηαβάιιεηαη ε ζρεηηθή 

δαπάλε. 

Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζχλδεζεο 
νινθιεξψλεηαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εθφζνλ δελ 

απαηηνχληαη λέα έξγα. 

Καηά ηε δηαηχπσζε ησλ φξσλ 

ζχλδεζεο ζα αλαθέξεηαη ε 
δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο κείνλ 

ην πνζφ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ήδε, 
δει. ηα 300€ 

 

Αίηεζε γηα ηε ζχλαςε χκβαζεο πκςεθηζκνχ πξνο ηε 

Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. 
Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο. 

Δλεξγνπνέεζε ηεο ζχλδεζεο 

Τπνβάιιεηαη αίηεκα πξνο ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., ζην νπνίν 

επηζπλάπηνληαη 

Ζ εηαηξεία  Φ/Β εγθαζηζηά ην ζχζηεκα 

Αληίγξαθν ηεο 

χκβαζεο 

πκςεθηζκνχ 

Τπεχζπλε δάισζε κεραληθνχ θαηΪιιειεο 

εηδηθφηεηαο γηα ηε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε κε 

ζπλλεκκέλα  : 

▬ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απνθπγήο ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίεζεο. 

▬ κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 
 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ θπξένπ ηνπ 

Φ/Β ζπζηάκαηνο, 
φπνπ ζα αλαθέξεηαη φηη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ/Β δελ 

ζα ηξνπνπνηεζνχλ νη ξπζκίζεηο πνπ 

δειψζεθαλ. 
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“ΦσηνβνιηατθΪ ζηηο ηΫγεο” 

Δηδηθφ Πξφγξακκα ΑλΪπηπμεο Φ∕Β 

ζπζηεκΪησλ ηζρχνο κΫρξη 10kWp 

 

﴾Κ.Τ.Α. ππ. αξηζ. 12323/ΓΓ :175 ησλ 

Τπνπξγεέσλ Οηθνλνκέαο, ΑλΪπηπμεο θαη 

ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.﴿ 
 

Φεθέζηεθε 4.6.2009 

Ηζρχεη απφ 1.7.2009 κΫρξη θαη 31.12.2019 

 

ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Θα ηνπνζεηεζνχλ Φ/Β 

ζπζηήκαηα ηζρχνο έσο θαη 
10 kW ζε δψκαηα θαη 

ζηέγεο θηηξίσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζηεγάζηξσλ 

βεξαληψλ) 

 

1ε ΠΡΟΩΠΌΘΔΖ : 

Ζ χπαξμε ελεξγήο ζχλδεζεο 
θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ∕Β ζην 

θηίξην, φπνπ ην ζχζηεκα 
εγθαζίζηαηαη. 

2ε ΠΡΟΩΠΌΘΔΖ : 

Ζ θπξηφηεηα ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν 
ζα εγθαηαζηαζεί ην Φ∕Β ζχζηεκα. 

3ε ΠΡΟΩΠΌΘΔΖ : 

Μέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε 
δεζηφ λεξφ ρξήζεο ηεο ηδηνθηεζέαο 

ηνπ θπξένπ ηνπ Φ∕Β, εθφζνλ απηή 

ρξεζηκνπνηεέηαη γηα θαηνηθέα, 
πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε ρξήζε 

Α.Π.Δ., φπσο ειηνζεξκηθά, ειαηθνί 

ζεξκνζίθσλεο. 

4ε ΠΡΟΩΠΌΘΔΖ : 

Ζ κε χπαξμε δεκφζηαο ελέζρπζεο 
ζην πιαίζην ηνπ Αλαπηπμηαθνχ-

Δπελδπηηθνχ λφκνπ, φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη, ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

απφ ηελ Δ.Δ.  δξάζεσλ 
ρξεκαηνδφηεζεο ﴾π..ρ. ζην πιαίζην 

ηνπ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ﴿ θαη γεληθφηεξα 

νπνηαδήπνηε άιινπ πξνγξάκκαηνο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

ε θΪζε θηέξην ά 

θνηλφρξεζην ά 

θνηλφθηεην ρψξν 

θηηξένπ επηηξΫπεηαη ε 

εγθαηΪζηαζε ελφο 

θαη κφλν Φ/Β 

πζηάκαηνο 

Γελ επηηξΫπεηαη ε 

ηνπνζΫηεζε Φ/Β 

πζηεκΪησλ ζε : 

▬ απνιήμεηο 

θιηκαθνζηαζίσλ 
▬ δηαηεξεηέα θηίξηα 

▬ παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο  

Δθηφο εΪλ επηηξΫπνληαη απφ 
ηνπο εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο, 

πνπ δηέπνπλ ηνπο νηθηζκνχο 

θαη ηα θηίξηα απηά. 
 
 

Σν πξφγξακκα αθνξά ζε θηηξηαθΫο 

εγθαηαζηΪζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα θαηνηθέα ά ζηΫγαζε πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξάζεσλ (πξνζσπηθφ κέρξη 10 

άηνκα θαη εηήζην ηδίξν 2 εθαη. €) 

Ζ παξαγφκελε ελέξγεηα 

ζα εγρέεηαη ζην δίθηπν 

δει. νη παξαγσγνέ ζα 

εέλαη αλεμΪξηεηνη (φρη 

απηφλνκνη) 

Ζ Γ.Δ.Ζ. ζε θΪζε πεξέπησζε 

δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα κελ 

εγθξέλεη ηελ εγθαηΪζηαζε θΪπνηνπ 

Φ/Β ζπζηάκαηνο, εΪλ θξέλεη φηη δελ 

“ζεθψλεη” ην δέθηπν.  

Ζ Γ.Δ.Ζ. αλαξηά ζην δηθηπαθφ ηεο 

ηφπν, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην 
ζχλνιν ηεο ηζρχνο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηα αηηήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ ήδε 
ζπκβαζηνπνηεκέλε ηζρχ θαζψο θαη ζε 

ηπρφλ πεξηπηψζεηο θνξεζκνχ ησλ 

ηνπηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο. 

Γηθαέσκα Ϋληαμεο ζην Πξφγξακκα 

Ϋρνπλ : 

▬ θπζηθά πξφζσπα κε επηηεδεπκαηίεο 

▬ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

επηηεδεπκαηίεο, πνπ θαηαηάζζνληαη 

ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΔ 

﴾ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΔ﴿ 

ηνλ θνηλφρξεζην ά 

θνηλφθηεην ρψξν ηνπ 

θηηξένπ επηηξέπεηαη ε 
εγθαηάζηαζε ελφο θαη 

κφλν Φ/Β πζηάκαηνο 

 

Πξαθηηθφ νκφθσλεο 

απφθαζεο ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ή έγγξαθε 

ζπκθσλία φισλ ησλ 

ζπληδηνθηεηψλ ηνπ 

θηηξίνπ.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο 

παιηέο πνιπθαηνηθίεο, 

ρσξίο θαλνληζκφ. 
 
 

Απφ ην πξφγξακκα 

εμαηξνχληαη ηα Με  

Γηαζπλδεδεκέλα κε ην 

Ζπεηξσηηθφ χζηεκα ηεο 
ρψξαο Νεζηά 

 

Ζ Γ.Δ.Ζ. ζα αγνξΪδεη ηελ παξαγφκελε ελΫξγεηα απφ ην Φ∕Β ζχζηεκα 

πξνο 0,55€∕kWh. Απηφ ηζρχεη γηα φζεο πκβΪζεηο πκςεθηζκνχ, 

25εηνχο δηΪξθεηαο, ππνγξαθνχλ ηα Ϋηε 2009, 2010 θαη 2011. Ο 

νηθηαθφο θαηαλαισηήο αγνξάδεη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. πξνο 0,11€∕kWh. 

Ζ ηηκή 0,55€∕kWh ζα κεηψλεηαη θαηΪ 5% εηεζέσο γηα φζεο πκβΪζεηο 

πκςεθηζκνχ ππνγξαθνχλ ην δηάζηεκα  

απφ 1.1.2012 κΫρξη θαη 31.12.2019. 

Ζ ηηκά, ζηελ νπνία ζπλνκνινγείηαη ε χκβαζε πκςεθηζκνχ, αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε έηνο 

θαηά 25% ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο  

﴾ν Γ.Σ.Κ. θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ή ηνλ εθάζηνηε αξκφδην θνξέα﴿ 
Αν  η  εξαγόμενη τιμ ή  < ηεο κέζεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο 

﴾φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, πξνζαπμεκέλεο θαηά 40%﴿ ε ηηκνιφγεζε 

γίλεηαη βάζεη ηεο κέζεο Οξηζθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, πξνζαπμεκέλε  
θαηά ηνλ αληίζηνηρν σο άλσ ζπλ/ζηε. 

 

η τιμολόγηση  γίλεηαη βάζεη ηεο κέζεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

πξνζαπμεκέλε θαηά ηνλ αληίζηνηρν σο άλσ ζπληειεζηή. 

Ζ κέζε επέλδπζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο Φ/Β 
ζπζηήκαηνο 5kW ζε 80η.κ. 

δψκαηνο θνζηέδεη πεξί ηηο 

25.000-27.000€ 

Ζ απφζβεζε κπνξεί 

λα γίλεη ζε 9 ρξφληα, 
δει. ν Παξαγσγφο 

θεξδίδεη γηα ηα 

επφκελα 16.  
Ζ χκβαζε 

πκςεθηζκνχ έρεη 

25εηή δηάξθεηα. 

Δάλ θάπνηνο ηδηνθηήηεο 

έρεη ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ 
δψκαηνο, κπνξεί λα 

μεθηλήζεη ηελ εγθαηάζηαζε 

γηα ίδην φθεινο, εάλ απηφ 
δελ απαγνξεχεηαη απφ ξεηή 

δηάηαμε ηνπ θαλνληζκνχ 

ηεο πνιπθαηνηθίαο. 

Γελ πθέζηαληαη γηα ηνλ Κχξην ηνπ 

Φ/Β ζπζηήκαηνο θνξνινγηθΫο 

ππνρξεψζεηο γηα ηε δηάζεζε ηεο 
ελέξγεηαο ζην δίθηπν. 

Κακία θνξνινγηθή ή αζθαιηζηηθή 

ππνρξέσζε (άλνηγκα βηβιίσλ, 

έθδνζε ηηκνινγίσλ, αζθάιηζε 

θ.ι.π.) είηε ν παξαγσγφο-

θαηαλαισηήο είλαη επηηεδεπκαηίαο 

είηε φρη. 

Ο ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη κφλν ζηε Γ.Δ.Ζ. 

 (Σνπηθή Τπεξεζία Δκπνξίαο, Πεξηνρή) ζηελ πεξηνρή 

εγθαηάζηαζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. 

 

φρη ζηε Ρ.Α.Δ. – φρη ζην ΤΠ.ΑΝ. 
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