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Πρόλογος
Κατά τα τελευταία έτη ο πλανήτης έχει αλλάξει μορφή και η κλιματική
αλλαγή είναι πλέον υπαρκτό πρόβλημα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζαμε την
ενέργεια έχει πια αλλάξει ριζικά. Τα συμβατικά καύσιμα έχουν κάνει μεγάλη
καταστροφή στην επιφάνεια του πλανήτη και η αλλαγή των καιρικών φαινομένων
είναι πια εμφανής.
Είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε άλλες

μορφές ενέργειας που δεν

επιβαρύνουν τον πλανήτη. Τον Ιούνιο του 2009 ψηφίστηκε νόμος για τα
φωτοβολταϊκά σε στέγες. Σε αυτήν εδώ την πτυχιακή θα ασχοληθούμε με τα
σημαντικότερα σημεία του νόμου αυτού καθώς και με την μελέτη φωτοβολταϊκών
συστημάτων (τεχνική και οικονομική). Επίσης θα εξηγηθεί η αδειοδοτική διαδικασία
που απαιτείται για την σύνδεση στο δίκτυο ενός τέτοιου συστήματος.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στις ΑΠΕ
1. 1 Ανάγκη για ενέργεια και ενεργειακό πρόβλημα
Οι ανθρώπινες κοινωνίες ποτέ δεν έπαψαν να επιζητούν την πρόοδο και την
εξέλιξη. Άλλες φορές διστακτικά και άλλες πιο βιαστικά και επαναστατικά. Η
εξέλιξη οδήγησε τον άνθρωπο

σε νέους ορίζοντες τόσο πνευματικούς όσο και

επιστημονικούς. Η τεράστια πρόοδος της επιστήμης αλλά και η ποιότητα ζωής του
σύγχρονου ανθρώπου σε συνδυασμό με τον τεράστιο αριθμό γεννήσεων στις
αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αυξήσει τον παγκόσμιο πληθυσμό σε πρωτόγνωρα
επίπεδα για τον πλανήτη. Στην εικόνα 1 βλέπουμε την αύξηση του παγκόσμιου
πληθυσμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
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Εικόνα 1. Παγκόσμιος πληθυσμός

Όπως πολύ εύκολα γίνεται αντιληπτό η γραμμή του πληθυσμού ακολουθεί
πολύ πιστά και με τρομακτική ακρίβεια την ανάγκη για ηλεκτρική ενεργεία. Η
ανάγκη λοιπόν
φαίνεται

του ανθρωπίνου είδους για ενέργεια είναι πολύ μεγάλη. Όπως

στο παραπάνω διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας

ενέργειας παράγεται από θερμικούς σταθμούς οι όποιοι παράγουν τεράστιες
ποσότητες CO . Άρα όσο αυξάνεται ο πληθυσμός της γης τόσο θα αυξάνονται και οι
ανάγκες του σε ηλεκτρικό ρεύμα. Και επειδή οι θερμικές μονάδες είναι σχεδόν
πάντα πιο συμφέρουσες οικονομικά από τις ΑΠΕ όλα αυτά τα χρόνια αποθηκεύαμε
CO2 στον ουρανό μας.

Εικόνα 2. Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας

Τώρα πια όλοι γνωρίζουμε πόσο καταστροφικό ήταν αυτό για την λεπτή
ισορροπία του πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου
έχουν ευαισθητοποιηθεί οικολογικά και λαμβάνονται μέτρα τόσο σε πανευρωπαϊκό
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο για την μη επιδείνωση του φαινομένου. Το σύνολο
των πηγών ενέργειας που ο άνθρωπος έχει σήμερα στην διάθεσή του διακρίνεται σε
δυο κύριες κατηγορίες.
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α) Στις πηγές που βρίσκονται σε υπάρχοντα αποθέματα μέσα στον στέρεο
φλοιό της Γης.
Εδώ ανήκουν οι πηγές μέσα στον φλοιό της Γης, με συγκεκριμένη διάρκεια
ζωής, όπως είναι τα ορυκτά καύσιμα ( πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάρβουνο ). Σε αυτή
την κατηγορία ανήκουν επίσης όλα τα συμβατικά καύσιμα καθώς και η
χαρακτηριστικά μη ήπια μορφή ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια.
β) Στις πηγές που καθημερινά και αέναα μας παρέχονται σε βαθμό ήπιας
εκμετάλλευσης.
Οι πηγές αυτές έχουν βασική τους προέλευση τον Ήλιο. Η ακτινοβολούμενη
από τον Ήλιο ενέργεια, που φτάνει στη Γη, εκτός από τη γενικότερη συμβολή της
στην δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας, δίνει
ακατάπαυστα ενέργεια, με διάφορες μορφές αξιοποίησης. Άμεσα θερμαίνει,
εξατμίζει μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού και συντηρεί τον γνωστό φυσικό
κύκλο, δημιουργώντας τις λίμνες με τα ποτάμια, που αποτελούν πρόσθετη πηγή
ενέργειας ( υδατοπτώσεις ). Θέτει σε κίνηση τις αέριες μάζες της ατμόσφαιρας (
Αιολική ενέργεια ), δημιουργεί τα κύματα ( Ενέργεια κυμάτων ). Απορροφούμενο
από συνδυασμένα υλικά παράγει ηλεκτρισμό ( Φωτοβολταϊκό φαινόμενο ).
Συμβάλλει στην ανάπτυξη της χλωρίδας, η καύση δε των φυτικών προϊόντων
παράγει ενέργεια (βιομάζα).
Αντίθετα απ' ό,τι πιστεύεται, το ενεργειακό πρόβλημα δεν εκδηλώθηκε και
πολύ περισσότερο δεν δημιουργήθηκε το 1973 με τη γνωστή κρίση του πετρελαίου.
Το ενεργειακό πρόβλημα άρχισε να δημιουργείται και να εκδηλώνεται ταυτόχρονα
με την αλλαγή του κύριου καυσίμου από άνθρακα σε πετρέλαιο, που έγινε μετά τα
μέσα του 19ου αιώνα. Μέχρι την εποχή εκείνη οι πηγές της κύριας καύσιμης ύλης
(άνθρακας) βρίσκονταν στις κυρίαρχες και οικονομικά αναπτυγμένες χώρες.
Αντίθετα, οι πηγές της νέας κύριας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο) βρίσκονταν στις
αποικίες ή σε χώρες εξαρτημένες, όπως ήταν την εποχή εκείνη η Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Όπως ξέρουμε την εποχή εκείνη οι αποικίες και οι εξαρτημένες
χώρες άλλαξαν ρόλο και απόκτησαν πολύ μεγαλύτερη σημασία για τις αναπτυγμένες
χώρες, επειδή έπαψαν πλέον να είναι μόνον απλά αγροτικά εξαρτήματά τους.
Επιπλέον, οι οικονομικά αναπτυγμένες χώρες άρχισαν να αισθάνονται ενεργειακά
εξαρτημένες από τις αποικίες και από τις χώρες που ήταν υπό την προστασία τους.
Εξαιτίας όλων αυτών, άρχισε ο μακροχρόνιος αιματηρός αγώνας για την αναδιανομή
των αποικιών, ανάμεσα στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, το διαμελισμό των
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εξαρτημένων χωρών και την αύξηση των σφαιρών επιρροής.
Αποκαλυπτικός υπήρξε ο ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας. Μέχρι τα μέσα του
19ου αιώνα η Μεγάλη Βρετανία πρωτοστατούσε στη διατήρηση της ακεραιότητας
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε να αποτραπεί η κάθοδος της τσαρικής
Ρωσίας στη Μεσόγειο. Όμως, στη συνέχεια, μετά την αλλαγή του κύριου καυσίμου
από άνθρακα σε πετρέλαιο, η Μεγάλη Βρετανία πρωτοστάτησε στο διαμελισμό της.
Άρχισε με την αγορά της Κύπρου, χωρίς την καταβολή τιμήματος, και συνέχισε με
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
Το τέλος αυτού του πολέμου βρήκε τη Μεγάλη Βρετανία κυρίαρχη των πηγών
πετρελαίου της Αραβικής χερσονήσου και του Ιράκ.
Μετά την ανάλυση που προηγήθηκε, δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς
ότι όλες οι μεγάλες πολεμικές συρράξεις, οι πολιτικές και οικονομικές κρίσεις του
20ου αιώνα είχαν ως κύρια αιτία το πετρέλαιο και τον έλεγχο των πηγών του. Έτσι,
μια από τις βασικές συνέπειες του ενεργειακού προβλήματος είναι οι κατά καιρούς
πολιτικοί, οικονομικοί και πολεμικοί ανταγωνισμοί.
Στις μέρες μας, οι ανταγωνισμοί αυτοί εντείνονται, επειδή διαφαίνεται η
εξάντληση των αποθεμάτων σε πετρέλαιο. Δεν αρκεί πλέον ο έλεγχος των πηγών,
αλλά επιβάλλεται και η φύλαξή τους, ώστε ν' αποτραπεί η ανεξέλεγκτη διαχείριση
των αποθεμάτων, που μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στην ισορροπία του
παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Κάτω απ' αυτό το πρίσμα μπορεί να
αιτιολογηθεί ο πρόσφατος πόλεμος στον Περσικό Κόλπο και η παραμονή
στρατευμάτων στην περιοχή.
Μια άλλη συνέπεια του ενεργειακού προβλήματος, που άρχισε να
κατανοείται με σημαντική καθυστέρηση, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος που
προκαλείται από την αλόγιστη χρήση ενέργειας. Η κακή ποιότητα των μηχανών, η
αδιαφορία, η άγνοια, τα κακώς εννοούμενα συμφέροντα και πολλοί άλλοι
παράγοντες έχουν οδηγήσει σε δραματικά οικολογικά αδιέξοδα, που επιβάλλεται να
αντιμετωπιστούν αμέσως. Συνηθίζεται να λέγεται ότι τα ενεργειακά αποθέματα του
πλανήτη εξαντλούνται. Η άποψη αυτή δεν είναι απολύτως ορθή. Όλο το
επιστημονικό οικοδόμημα του ανθρώπου στηρίζεται στην αρχή της διατήρησης της
ενέργειας. Άρα, είναι ορθότερο να λέγεται ότι δεν εξαντλούνται τα ενεργειακά
αποθέματα, αλλά εξαντλούνται οι μέθοδοι άντλησης της ενέργειας. Συνεπώς, μια
λύση του ενεργειακού προβλήματος είναι η επινόηση νέων μεθόδων άντλησης της
ενέργειας, που να μην έχουν τα μειονεκτήματα των σημερινών ή να τα έχουν σε
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μικρότερο βαθμό. Μ' άλλα λόγια, οι νέες μέθοδοι άντλησης της ενέργειας δεν πρέπει
να προκαλούν εξαρτήσεις, πολιτικούς, οικονομικούς και πολεμικούς ανταγωνισμούς,
δεν πρέπει να εξαντλούνται και πρέπει να είναι οικολογικά καθαρές.
Η πρώτη από τις προσπάθειες αντικατάστασης του πετρελαίου και του
άνθρακα βασίστηκε στην πυρηνική σχάση. Η προσπάθεια είναι ανεπιτυχής, επειδή
έχει τα ίδια προβλήματα με τις μεθόδους που αντικαθιστά.

Προκαλεί εξαρτήσεις και πολιτικοοικονομικούς ανταγωνισμούς, επειδή το καύσιμο
(ουράνιο) βρίσκεται εντοπισμένο μόνο σε ορισμένα σημεία του πλανήτη και τα
αποθέματά του είναι περιορισμένα. Επιπλέον, η μέθοδος είναι οικολογικά
καταστρεπτική.
Μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, το ενδιαφέρον άρχισε να στρέφεται
προς την αξιοποίηση των λεγόμενων ήπιων μορφών ενέργειας. Η ενέργεια από τον
ήλιο, τον αέρα, τη βιομάζα και άλλες πηγές δεν έχουν τα προβλήματα των άλλων
πηγών ενέργειας που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Θεωρείται ότι δεν προκαλούν
εξαρτήσεις, είναι πρακτικά ανεξάντλητες και ανανεώσιμες και οικολογικά καθαρές.
Οι ήπιες μορφές ενέργειας φαίνεται να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις, ώστε ν'
αποτελέσουν τις κύριες πηγές ενέργειας του μέλλοντος.
Πολλοί αρέσκονται να αποκαλούν τις ήπιες μορφές, νέες μορφές ενέργειας.
Το σωστό είναι να αποκαλούνται εγκαταλειμμένες μορφές ενέργειας . Πράγματι, οι
πηγές αυτές χρησιμοποιούνταν ευρύτατα από τον άνθρωπο στο παρελθόν. Όμως,
όταν οι ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου αυξήθηκαν, οι πηγές των ήπιων μορφών
ενέργειας δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και γι' αυτό
εγκαταλείφθηκαν. Η μικρή απόδοση είναι το βασικό μειονέκτημα αυτών των πηγών.
Παρά τις θεαματικές τεχνολογικές προόδους, οι μετατροπείς της ηλιακής και της
αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθούν να έχουν εξαιρετικά μικρή
απόδοση και θα πρέπει να περάσουν αρκετές δεκαετίες σκληρής ερευνητικής
προσπάθειας, μέχρις ότου οι πηγές αυτές καταστούν ικανές ν' αντικαταστήσουν
σημαντικές ποσότητες άνθρακα και πετρελαίου.
Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι ήπιες μορφές ενέργειας είναι
οικολογικά καθαρές. Η εντύπωση είναι εσφαλμένη. Γενικά, όλες οι μορφές ενέργειας
επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η κατασκευή φωτοβολταϊκών
κυψελών προκαλεί τη δημιουργία σημαντικών τοξικών αποβλήτων αρσενικού και
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καδμίου. Αν η κατασκευή τους γενικευθεί, τότε οι χώρες στις οποίες θα
κατασκευάζονται

θα

αντιμετωπίζουν

σοβαρά

προβλήματα

μόλυνσης

του

περιβάλλοντος .Επιπλέον, η γενίκευση της άντλησης ενέργειας από τον ήλιο θ'
απαιτήσει τη δέσμευση τεράστιων εκτάσεων γης και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις
στην ισορροπία του οικολογικού συστήματος εκτεταμένων περιοχών. Το ίδιο
ακριβώς θα συμβεί και με τη γενίκευση της χρήσης ανεμογεννητριών για την
αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας.

Όσον αφορά στην ενέργεια από τη βιομάζα, μια αλόγιστη χρήση της μπορεί να
προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Η βιομάζα είναι υπό συνθήκες ανανεώσιμη.
Γενικά, αυτό που θ' απαλύνει τις επιπτώσεις του ενεργειακού προβλήματος
είναι η χρήση της λογικής για την αντιμετώπισή του. Ο παραλογισμός του ανθρώπου
στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος δεν γνωρίζει όρια. Δεν θα ήταν
υπερβολή να λέγαμε ότι η ενέργεια που σήμερα αντλείται αξιοποιείται σε ποσοστό
μικρότερο από 20%. Το υπόλοιπο 80% στην κυριολεξία πετιέται μετατρεπόμενο σε
απώλειες (θερμότητα). Αν μπορούσαμε να μειώσουμε τις απώλειες στο 50%(25%),
θα είχαμε ουσιαστικά πετύχει το διπλασιασμό (τριπλασιασμό) των ενεργειακών
αποθεμάτων του πλανήτη που σήμερα εκμεταλλευόμαστε. Από τα παραπάνω
βλέπουμε να αναδεικνύεται ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο ενεργειακό κοίτασμα.
Είναι το κοίτασμα που λέγεται Εξοικονόμηση Ενέργειας.
Η εξοικονόμηση ενέργειας, λοιπόν, αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για την
ορθή αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη
δημιουργική μας φαντασία, ώστε να βελτιώσουμε το συντελεστή απόδοσης όλων
των συσκευών, μηχανών και διατάξεων που μετατρέπουν την ενέργεια από τη μια
μορφή στην άλλη. Σήμερα, το επίπεδο της επιστήμης και της τεχνολογίας το
επιτρέπουν. Άλλωστε, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, δεν έχουμε παρά να
διορθώσουμε χονδροειδέστατα λάθη και αβλεψίες που έγιναν στο παρελθόν, όταν οι
άνθρωποι ήταν ανυποψίαστοι για τις επιπτώσεις των ενεργειών τους. Τα οφέλη από
την εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι αμέσως ορατά. Για παράδειγμα, μπορούμε να
φωτίζουμε εξίσου καλά τους χώρους μας καταναλώνοντας μόνο το ένα τρίτο της
ενέργειας που ξοδεύουμε σήμερα, αρκεί ν' αντικαταστήσουμε στα σπίτια μας και
στους δρόμους τους λαμπτήρες με λαμπτήρες υψηλής απόδοσης . Αυτή η πράξη
αποφέρει την εξοικονόμηση μεγάλων ποσών ενέργειας. Έτσι, αντί να εισάγουμε
ηλεκτρική ενέργεια ή αντί να επενδύουμε για τη δημιουργία νέων μονάδων
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παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα
αντικατάστασης των ηλεκτρικών λαμπτήρων. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μια
εξαιρετικά ευέλικτη διαδικασία. Μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα χρονική στιγμή
και με οποιοδήποτε ρυθμό επιτρέπει η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και ο
βαθμός κατανόησης του προβλήματος. Είναι μια προσπάθεια από την οποία κανείς
δεν χάνει ποτέ. Αυτό

1.2 Συμβατικές πηγές ενέργειας
Ο λιθάνθρακας είναι ιζηματογενές πέτρωμα μαύρου χρώματος σκληρής υφής.
Σχηματίζεται από την εξανθράκωση φυτικής ύλης μέσα στην Γη. Κύριο συστατικό
του είναι ο άνθρακας, ο οποίος αποτελεί το 50% του βάρους και άνω του 70% του
όγκου του πετρώματος. Είναι ορυκτό καύσιμο και χρησιμοποιείται κυρίως για την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας και ατσαλιού. Με ξηρή
απόσταξη του λιθάνθρακα παρασκευάζεται, επίσης, το φωταέριο, μίγμα καυσίμων
αερίων, αμμωνίας και άλλων ενώσεων του άνθρακα, κυρίως κυκλικών. Το πετρέλαιο
(από το ελληνικό πέτρα και έλαιο, "λάδι της πέτρας" / λατινικά Oleum - έλαιο), που
μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται και μαύρος χρυσός ή τσάι του
Τέξας, είναι ένα παχύρευστο, μαύρο ή βαθύ καφετί ή πρασινωπό υγρό ορυκτό, που
αποτελεί και τη σπουδαιότερη σήμερα φυσική πηγή ενέργειας.
Το

αργό

(ακατέργαστο)

πετρέλαιο

είναι

υγρό

πέτρωμα,

μίγμα

υδρογονανθράκων, δηλαδή ουσιών που περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο, κατά ένα
μεγάλο μέρος της σειράς των αλκανίων, που όμως περιέχει και αρκετούς
αρωματικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις και το οποίο
βρίσκεται μέσα σε κοιλότητες διαφόρων πετρωμάτων στα ανώτερα στρώματα
μερικών περιοχών τού φλοιού της Γης.
Περί της ερμηνείας της δημιουργίας του πετρελαίου υπάρχουν πολλές και
μάλιστα αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες. Παλαιότερα παραδέχονταν οι χημικοί και
γεωλόγοι ερευνητές του αντικειμένου ότι το πετρέλαιο σχηματίσθηκε από
ανθρακομεταλλικές ενώσεις, τα λεγόμενα καρβίδια, όπως ακριβώς από το
ανθρακαργίλιο που σχηματίζεται το μεθάνιο, από το ανθρακασβέστιο το ακετυλένιο,
και από άλλα καρβίδια άλλοι κατώτεροι υδρογονάνθρακες όπως αυτοί που
απαντώνται στο πετρέλαιο. Αν και η θεωρία αυτή ανάγει στη δημιουργία του
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πετρελαίου από ανόργανες πρώτες ύλες, είναι πράγματι ευφυής, παρά ταύτα
σήμερον έχει σχεδόν τελείως εγκαταλειφθεί. Δύο από τους ισχυρότερους λόγους που
αποτελούν τα επίμαχα και ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της ακολουθούμενης
σύγχρονης θεωρίας είναι η παρουσία αζωτούχων ενώσεων αφενός, και η εμφάνιση
οπτικής στροφικής ικανότητας ορισμένων πετρελαίων αφετέρου. Η δεύτερη αυτή
θεωρία, που είναι και γενικότερα παραδεκτή ανάγει την δημιουργία του πετρελαίου
σε φυτικές και ζωικές πρώτες ύλες.

1.3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
όπως η ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, ενέργεια βιομάζας και ενέργεια ωκεανών έχουν
μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον. Αυτές οι "φιλικές προς το περιβάλλον" πηγές
ενέργειας δίνουν στον καταναλωτή ένα εναλλακτικό τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αυτόν με τη χρήση άνθρακα, πυρηνικής ενέργειας, φυσικού αερίου,
πετρελαίου και μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων. Σήμερα οι μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν με άνθρακα παράγουν το μεγαλύτερο
ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Όμως αυτή η φτηνή μέθοδος προκαλεί
τη μεγαλύτερη καταστροφή στο περιβάλλον με την εκπομπή τοξικών αερίων. Αυτά
τα τοξικά αέρια, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου, σε συνδυασμό με το
νερό της βροχής δημιουργούν την όξινη βροχή και συμβάλλουν στη αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη.
Ενώ τα αποθέματα των συμβατικών μορφών ενέργειας φαίνεται να αποκτούν
με το καιρό ημερομηνία λήξης, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
ανανεώνονται μέσω του κύκλου της φύσης και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες.
Εξάλλου οι τελευταίες ήταν και οι πρώτες μορφές ενέργειας που χρησιμοποίησε ο
άνθρωπος μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και εντατικοποιήθηκε η χρήση του
άνθρακα και των υδρογονανθράκων, με δυσμενείς για περιβάλλον συνέπειες.
Γεγονός που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε μεγαλύτερη πλέον κλίμακα. Η χρήση ΑΠΕ,
όχι μόνο δεν επιφέρει περιβαλλοντικές αλλαγές αλλά η αξιοποίησή τους μπορεί να
αποφέρει και οικονομικά οφέλη σε αυτόν που θα δεσμεύσει το ενεργειακό τους
δυναμικό. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ της
υπάρχουσας τεχνολογίας και των ΑΠΕ, ώστε να αποφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό
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ενεργειακό κέρδος, όπου αυτό είναι εφικτό.
Μεγάλο πλήθος χωρών έχει ενσωματώσει τις ΑΠΕ στη λίστα με τις
σημαντικότερες εγχώριες πηγές ενέργειας, ποσά της οποίας είτε δύναται να
απορροφηθούν σε τοπικό επίπεδο είτε να διοχετευθούν στο ευρύτερο εθνικό δίκτυο.
Η συνεισφορά τους αλλάζει το μέχρι πρότινος ενεργειακό ισοζύγιο αφού με τη
χρήση τους μειώνεται αισθητά η εξάρτηση από το πετρέλαιο, καύσιμο προερχόμενο
,ως επί τω πλείστον, από χώρες της Σαουδικής Αραβίας και παράλληλα ιδιαιτέρως
ευαίσθητο σε αυξομειώσεις τιμών.
Στη χρήση του πετρελαίου και των υπολοίπων συμβατικών καυσίμων αποδίδεται το
95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθιστώντας έτσι τον ενεργειακό τομέα
πρωταρχικό υπεύθυνο για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα ανάμεσα στο
σύνολο των χωρών διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, οι οποίες μπορούν να
προσφέρουν μια πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη των ενεργειακών
μας αναγκών. Οι κυριότερες μορφές ΑΠΕ που απαντώνται στον ελλαδικό χώρο
αναλύονται παρακάτω.

1.3.1 Ηλιακή Ενέργεια: η ενέργεια που προέρχεται από τον
ήλιο
Ο ήλιος εκπέμπει τεράστια ποσότητα ενέργειας ημερησίως. Η ηλιακή
ακτινοβολία αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού με δύο τρόπους. Θερμικές
και φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Η πρώτη είναι η συλλογή της ηλιακής ενέργειας για
να παραχθεί θερμότητα, κυρίως για τη θέρμανση του νερού και τη μετατροπή του σε
ατμό για την κίνηση τουρμπίνων. Στη δεύτερη εφαρμογή τα φωτοβολταϊκά
συστήματα μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρισμό με τη χρήση
φωτοβολταϊκών κυψελών ή συστοιχιών. Αυτή η τεχνολογία που εμφανίστηκε στις
αρχές του 1970 στα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ έχει μειώσει το κόστος
παραγωγής ηλεκτρισμού με αυτόν τον τρόπο από $300 σε $4 το Watt. Τα
φωτοβολταϊκά

συστήματα

χρησιμοποιούνται

κυρίως

σε

αγροτικές

και

απομακρυσμένες περιοχές όπου η σύνδεση με το δίκτυο είναι πολύ ακριβή. Αν και
όλη η γη δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία, η ποσότητά της εξαρτάται κυρίως από τη
γεωγραφική θέση, την ημέρα, την εποχή και τη νεφοκάλυψη. Η έρημος δέχεται
περίπου το διπλάσιο ποσό ηλιακής ενέργειας από άλλες περιοχές.
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1.3.2 Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Το νερό κάνοντας τον "κύκλο του" στη φύση έχει δυναμική ενέργεια, όταν
βρίσκεται σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, η οποία μετατρέπεται σε κινητική, όταν
το νερό

ρέει προς

(υδροταμιευτήρας,

χαμηλότερες περιοχές.

φράγμα,

κλειστός

Με τα υδροηλεκτρικά

αγωγός

πτώσεως,

έργα

υδροστρόβιλος,

ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα φυγής) εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια του νερού για
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο διοχετεύεται στην κατανάλωση με το
ηλεκτρικό δίκτυο. Η μετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων με τη χρήση
υδραυλικών τουρμπίνων παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η υδροηλεκτρική
ενέργεια ταξινομείται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας. Η μικρή κλίμακας
υδροηλεκτρική ενέργεια διαφέρει σημαντικά από τη μεγάλης κλίμακας σε ότι αφορά
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές μονάδες
απαιτούν τη δημιουργία φραγμάτων και τεράστιων δεξαμενών με σημαντικές
επιπτώσεις στο άμεσο περιβάλλον. Η κατασκευή φραγμάτων για τη συγκέντρωση
νερού περιορίζει τη μετακίνηση των ψαριών, της άγριας ζωής και επηρεάζει
ολόκληρο το οικοσύστημα. Τα μικρής κλίμακας συστήματα τοποθετούνται δίπλα σε
ποτάμια και κανάλια και έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον οικοσύστημα.
Υδροηλεκτρικές μονάδες λιγότερες των 30 MW σε μέγεθος χαρακτηρίζονται μικρής
κλίμακας και θεωρούνται ανανεώσιμες πηγές. Το γρήγορα κινούμενο νερό οδηγείται
μέσα από τούνελ να περιστρέψει τουρμπίνες, δημιουργώντας έτσι μηχανική
ενέργεια. Μια γεννήτρια μετατρέπει αυτή την ενέργεια σε ηλεκτρική. Διαφορετικά
από ότι συμβαίνει με τα ορυκτά καύσιμα, το νερό δεν αχρηστεύεται κατά την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους
σκοπούς.
Φυσικά, μόνο σε περιοχές με σημαντικές υδατοπτώσεις, πλούσιες πηγές και
κατάλληλη

γεωλογική

διαμόρφωση

είναι

δυνατόν

να

κατασκευασθούν

υδατοταμιευτήρες. Συνήθως η ενέργεια που τελικώς παράγεται, χρησιμοποιείται
μόνο συμπληρωματικά με άλλες συμβατικές πηγές ενέργειας, σε ώρες αιχμής. Στη
χώρα μας η υδροηλεκτρική ενέργεια ικανοποιεί το 10% των ενεργειακών μας
αναγκών.
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι:
•

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αμέσως
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μόλις ζητηθεί επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια, σε αντίθεση με τους
θερμικούς σταθμούς (γαιανθράκων, πετρελαίου), που απαιτούν χρόνο
προετοιμασίας.
•

Είναι μία "καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τα γνωστά
ευεργετήματα

(εξοικονόμηση

συναλλάγματος,

φυσικών

πόρων,

προστασία περιβάλλοντος).
•

Μέσω των υδροταμιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και
άλλες

ανάγκες,

όπως ύδρευση,

άρδευση,

ανάσχεση

χειμάρρων,

δημιουργία υγροτόπων, αναψυχή, αθλητισμός
Τα μειονεκτήματα που συνήθως εμφανίζονται είναι:
•

Το μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εξοπλισμού των σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής, όπως και ο πολύς χρόνος που απαιτείται μέχρι την
αποπεράτωση του έργου.

•

Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση στην περιοχή του ταμιευτήρα
(ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών, υποβάθμιση περιοχών, αλλαγή στη
χρήση γης, στη χλωρίδα και πανίδα περιοχών αλλά και του τοπικού κλίματος,
πλήρωση ταμιευτήρων με φερτές ύλες, αύξηση σεισμικής επικινδυνότητας,
κ.ά.). Η διεθνής πρακτική σήμερα προσανατολίζεται στην κατασκευή μικρών
φραγμάτων.

1.3.3 Αιολική ενέργεια
Η αιολική ενέργεια δημιουργείται έμμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί
η ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας της γης προκαλεί τη μετακίνηση μεγάλων
μαζών αέρα από τη μια περιοχή στην άλλη, δημιουργώντας έτσι τους ανέμους. Είναι
μια ήπια μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, πρακτικά ανεξάντλητη.
Αν υπήρχε η δυνατότητα, με τη σημερινή τεχνολογία, να καταστεί
εκμεταλλεύσιμο το συνολικό αιολικό δυναμικό της γης, εκτιμάται ότι η παραγόμενη
σε ένα χρόνο ηλεκτρική ενέργεια θα ήταν υπερδιπλάσια από τις ανάγκες της
ανθρωπότητας στο ίδιο διάστημα (Αιολική ενέργεια, ΚΑΠΕ 1998).Υπολογίζεται ότι
στο 25 % της επιφάνειας της γης επικρατούν άνεμοι μέσης ετήσιας ταχύτητας πάνω
από 5,1 m/sec, σε ύψος 10 m πάνω από το έδαφος. Όταν οι άνεμοι πνέουν με
ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή την τιμή, τότε το αιολικό δυναμικό του τόπου
θεωρείται εκμεταλλεύσιμο και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις μπορούν να
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καταστούν οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Άλλωστε το
κόστος κατασκευής των ανεμογεννητριών έχει μειωθεί σημαντικά και μπορεί να
θεωρηθεί ότι η αιολική ενέργεια διανύει την " πρώτη" περίοδο ωριμότητας, καθώς
είναι πλέον ανταγωνιστική των συμβατικών μορφών ενέργειας.
Η χώρα μας διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναμικό και η αιολική
ενέργεια μπορεί να γίνει σημαντικός μοχλός ανάπτυξής της. Από το 1982, οπότε
εγκαταστάθηκε από τη ΔΕΗ το πρώτο αιολικό πάρκο στην Κύθνο, μέχρι και σήμερα
έχουν κατασκευασθεί στην Άνδρο, στην Εύβοια, στη Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και
στην Κρήτη εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο
συνολικής ισχύος πάνω από 30 MW. Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης δείχνει και ο
ιδιωτικός τομέας για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, ιδιαίτερα στην
Κρήτη, όπου το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εκδώσει άδειες εγκατάστασης για νέα
αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος δεκάδων Μεγαβάτ
Σήμερα η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας γίνεται σχεδόν αποκλειστικά
με μηχανές που μετατρέπουν την ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και ονομάζονται
ανεμογεννήτριες. Η ισχύς τους μπορεί να ξεπερνά τα 500 KW και μπορούν να
συνδεθούν κατευθείαν στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Έτσι μια συστοιχία πολλών
ανεμογεννητριών, που ονομάζεται αιολικό πάρκο, μπορεί να λειτουργήσει σαν μια
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

1.3.4 Βιομάζα
Η βιομάζα είναι θερμική ή χημική ενέργεια με την παραγωγή βιοκαυσίμων,
τη

χρήση

υπολειμμάτων

δασικών

εκμεταλλεύσεων

και

την

αξιοποίηση

βιομηχανικών αγροτικών (φυτικών και ζωικών) και αστικών αποβλήτων. Βασικό
πλεονέκτημα της βιομάζας είναι ότι είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ότι
παρέχει ενέργεια αποθηκευμένη με χημική μορφή. Η αξιοποίηση της μπορεί να γίνει
με μετατροπή της σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, με διάφορες μεθόδους και τη
χρήση σχετικά απλής τεχνολογίας. Σαν πλεονέκτημά της καταγράφεται και το ότι
κατά την παραγωγή και την μετατροπή της δεν δημιουργούνται οικολογικά και
περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Από την άλλη, σαν μορφή ενέργειας η βιομάζα
χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο, σε σύγκριση με
τα ορυκτά καύσιμα, λόγω χαμηλής πυκνότητας και/ή υψηλής περιεκτικότητας σε
νερό, εποχικότητα, μεγάλη διασπορά, κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνεπάγονται
πρόσθετες, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, δυσκολίες στη συλλογή, μεταφορά και
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αποθήκευσή της. Σαν συνέπεια το κόστος μετατροπής της σε πιο εύχρηστες μορφές
ενέργειας παραμένει υψηλό

1.3.5Γεωθερμική Ενέργεια
Βαθιά κάτω από την επιφάνεια της γης το θερμό μάγμα ζεσταίνει το νερό και ο
ατμός που παράγεται χρησιμοποιείται για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Οι
γεωθερμικές πηγές διαφέρουν στη θερμοκρασία.

Πηγές χαμηλής ή μέτριας θερμοκρασίας (50° - 150°C) χρησιμοποιούνται για να
παρέχουν άμεσα θερμότητα στα σπίτια και στις βιομηχανίες, ενώ οι υψηλής
θερμοκρασίας (πάνω από 150°C) γεωθερμικές πηγές χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι γεωθερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος είναι πολύ οικονομικές και έχουν πολύ μικρή αρνητική επίδραση στο
περιβάλλον καθώς παράγουν μόνο το 1/6 του διοξειδίου του άνθρακα από ότι θα
παρήγαγε μια μονάδα που λειτουργεί με φυσικό αέριο.

1.3.6 Ενέργεια ωκεανών
Οι ωκεανοί μπορούν να μας προσφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας. Υπάρχουν
τρεις βασικοί τρόποι για να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια της θάλασσας:
α) από τα κύματα
β) από τις παλίρροιες (μικρές και μεγάλες)
γ) από τις θερμοκρασιακές διαφορές του νερού

α) Η κινητική ενέργεια των κυμάτων μπορεί να περιστρέψει την τουρμπίνα.
Η ανυψωτική κίνηση του κύματος πιέζει τον αέρα προς τα πάνω, μέσα στο θάλαμο
και θέτει σε περιστροφική κίνηση την τουρμπίνα έτσι ώστε η γεννήτρια να παράγει
ρεύμα. Αυτός είναι ένας μόνο τύπος εκμετάλλευσης της ενέργειας των κυμάτων. Η
παραγόμενη ενέργεια είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες μιας οικίας, ενός φάρου,
κ.λπ.
β) Η αξιοποίηση της παλιρροϊκής ενέργειας χρονολογείται από εκατοντάδες

16

χρόνια πριν, αφού με τα νερά που δεσμεύονταν στις εκβολές ποταμών από την
παλίρροια, κινούνταν νερόμυλοι. Ο τρόπος είναι απλός: Τα εισερχόμενα νερά της
παλίρροιας στην ακτή κατά την πλημμυρίδα μπορούν να παγιδευτούν σε φράγματα,
οπότε κατά την άμπωτη τα αποθηκευμένα νερά ελευθερώνονται και κινούν
υδροστρόβιλο, όπως στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Τα πλέον κατάλληλα μέρη για
την κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι οι στενές εκβολές ποταμών. Η
διαφορά μεταξύ της στάθμης του νερού κατά την άμπωτη και την πλημμυρίδα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα. Σήμερα οι μικροί σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από το θαλασσινό νερό βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.
Η ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να παραχθεί είναι ικανή να καλύψει τις
ανάγκες μιας πόλης μέχρι και 240 χιλιάδων κατοίκων. Ο πρώτος παλιρροϊκός
σταθμός κατασκευάσθηκε στον ποταμό La Rance στις ακτές της Βορειοδυτικής
Γαλλίας το 1962 και οι υδροστρόβιλοί του μπορούν να παράγουν ηλεκτρική
ενέργεια καθώς το νερό κινείται κατά τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Άλλοι τέτοιοι
σταθμοί λειτουργούν στη Ρωσία, στη θάλασσα Barents και στον κόλπο Fuhdy της
Νέας Σκοτίας.
γ) Η θερμική ενέργεια των ωκεανών μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί με την
εκμετάλλευση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του θερμότερου επιφανειακού
νερού και του ψυχρότερου νερού του πυθμένα. Η διαφορά αυτή πρέπει να είναι
τουλάχιστον 3,5 °C.
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της ενέργειας των ωκεανών, εκτός από
"καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τα γνωστά ευεργετήματα, είναι το
σχετικά μικρό κόστος κατασκευής των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, η μεγάλη
απόδοση (40-70 KW ανά μέτρο μετώπων κύματος) και η δυνατότητα παραγωγής
υδρογόνου με ηλεκτρόλυση από το άφθονο θαλασσινό νερό που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο.
Στα μειονεκτήματα αναφέρεται το κόστος μεταφοράς της ενέργειας στη
στεριά.

1.3.7. Πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Τα κύρια πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), είναι
τα εξής:
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► Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της
εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους.

► Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής
ανεξαρτητοποίησης και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού

σε εθνικό

επίπεδο.

► Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού
συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και
μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά

ενέργειας.

► Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων,
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών ( π.χ. ηλιακή
ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών, αιολική ενέργεια).

► Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις
διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών
καυσίμων.

► Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης των ΑΠΕ έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν
τις ανάγκες των χρηστών και σε μικρή κλίμακα εφαρμογών ή σε μεγάλη κλίμακα,
αντίστοιχα, έχουν μικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη
ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας

που

απαιτείται.

► Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας σημαντικό
αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

► Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση
οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική
ανάπτυξη,

με την προώθηση

ανάλογων

επενδύσεων

(π.χ.

θερμοκηπιακές

καλλιέργειες με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας).
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► Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι
γενικά αποδεκτή από το κοινό.

Μειονεκτήματα των ΑΠΕ

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα οι ΑΠΕ παρουσιάζουν και ορισμένα
χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση και ταχεία ανάπτυξή τους:

•

Το διεσπαρμένο δυναμικό τους είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε μεγάλα
μεγέθη ισχύος, να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί.

•

Έχουν χαμηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς για μεγάλες
ισχύεις απαιτούνται συχνά εκτεταμένες εγκαταστάσεις.

•

Παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους που μπορεί να
είναι μεγάλης διάρκειας απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών
ή γενικά δαπανηρές μεθόδους αποθήκευσης.

•

Η χαμηλή διαθεσιμότητά τους συνήθως οδηγεί σε χαμηλό συντελεστή
χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσής τους,

•

Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση με τις
σημερινές τιμές των συμβατικών καυσίμων είναι ακόμη υψηλό.

Κεφάλαιο 2 Ηλιακή ενέργεια

2.1Εισαγωγή στην ηλιακή ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας
που προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η
θερμότητα ή θερμική ενέργεια καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια
ακτινοβολίας.
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Εικόνα 3 Μορφές ηλιακής ενέργειας

Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται
από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για την
εκμετάλλευσή της.
Όσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών: τα παθητικά ηλιακά
συστήματα, τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα
παθητικά και τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που
εκπέμπεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήματα
στηρίζονται στη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του
φωτοβολταϊκού φαινομένου.

2.2Φωτοβολταϊκές κυψέλες
Το ηλιακό φως είναι ουσιαστικά μικρά πακέτα ενέργειας που λέγονται
φωτόνια. Τα φωτόνια περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας ανάλογα με το μήκος
κύματος του ηλιακού φάσματος. Το γαλάζιο χρώμα ή το υπεριώδες π.χ. έχουν
περισσότερη ενέργεια από το κόκκινο ή το υπέρυθρο. Όταν λοιπόν, τα φωτόνια
προσκρούσουν σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο (που είναι ουσιαστικά ένας
“ημιαγωγός”), άλλα ανακλώνται, άλλα το διαπερνούν και άλλα απορροφώνται από
το φωτοβολταϊκό. Αυτά τα τελευταία φωτόνια είναι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα.
Τα φωτόνια αυτά αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού να μετακινηθούν
σε άλλη θέση και ως γνωστόν ο ηλεκτρισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά κίνηση
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ηλεκτρονίων. Σ’ αυτή την απλή αρχή της φυσικής λοιπόν βασίζεται μια από τις πιο
εξελιγμένες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού στις μέρες μας.

α) Μονοκρυσταλλικά (m-Si)
Οι μονοκρυσταλλικές

κυψέλες κατασκευάζονται τεμαχίζοντας έναν

ενιαίο κρύσταλλο, (πάχος κυψέλης 1/3 έως 1/2 του χιλιοστού), από ένα μεγάλο
πλίνθωμα ενιαίου κρυστάλλου που έχει επεξεργαστεί σε θερμοκρασίες περίπου
1400°C, κάτι που είναι μια πολύ ακριβή διαδικασία. Το πυρίτιο πρέπει να είναι πολύ
υψηλής καθαρότητας και να έχει τέλεια δομή κρυστάλλου. Αυτού του είδους τα
φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν και την μεγαλύτερη απόδοση, δηλαδή μετατρέπουν
μεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό.
Η απόδοση τους κυμαίνετε γύρω στο 18%-23%, δηλαδή αν η ηλιακή ακτινοβολία
είναι 700 Wh/μ2 την ημέρα τότε αυτά θα παράγουν για την συγκεκριμένη μέρα 120
Wh/m2 με 160 Wh/m2.

β) Πολυκρυσταλλικά (p-Si)

Οι πολυκρυσταλλικές κυψέλες γίνονται με
μια διαδικασία χύτευσης στην οποία το λειωμένο
βιομηχανικό πυρίτιο χύνεται σε μια φόρμα όπου
και μορφοποιείται. Κατόπιν τεμαχίζεται στις

Εικόνα 4. Πολυκρισταλλική
Κυψέλη

γκοφρέτες. Δεδομένου ότι οι πολυκρυσταλλικές
κυψέλες γίνονται από χύτευση είναι σημαντικά φτηνότερη η παραγωγή τους, αλλά
όχι τόσο αποδοτικές όσο και οι μονοκρυσταλλικές. Αυτή η χαμηλότερη
αποδοτικότητα, που κυμαίνεται μεταξύ 13% και 15%, οφείλεται στις ατέλειες στη
δομή του κρυστάλλου ως αποτέλεσμα της διαδικασίας χύτευσης.

γ) Άμορφου πυριτίου (a-Si)
Το άμορφο πυρίτιο, μια από τις τεχνολογίες
λεπτής μεμβράνης (thin film technology), γίνεται με

1
Εικόνα 5 Άμορφο πυρίτιο

την εναπόθεση του πυριτίου επάνω σε ένα υπόστρωμα γυαλιού από ένα

ΤΥΠΟΣ

Συγκριτικός πίνακας φωτοβολταϊκών τεχνολογιών
'Λεπτού υμενίου'
Πολυκρυσταλλικά Μονοκρυσταλλικά
ή 'Thin Film'

'Υβριδικά'

Εμφάνιση

Αμορφα: 5-7%

Απόδοση

11-14%

13-16%

16-17%

10-20 m2

8-10 m2

7-8 m 2

6-7 m2

1.300-1.400

1.300

1.300

1.350

Μέση ετήσια
παραγωγή
ενέργειας
(kW h ανά m2)

65-140

130-160

160-185

190-225

Ετήσια μείωση
εκπομπών
διοξειδίου του
άνθρακα
(kg CO2 ανά
kWp)

1.380-1.485

1.380

1.380

1.435

CIS: 7-10%

Απαιτούμενη
επιφάνεια ανά
kWp
Μέση ετήσια
παραγωγή
ενέργειας
(kW h ανά
kWp)

Πίνακας 1: Διαφορές κυψελών

αντιδραστικό αέριο όπως το σιλάνιο (SiH4). Δεν έχει κρυσταλλική δομή, και το
πάχος του (2-3 μm) είναι ιδιαίτερα μικρότερο από το κρυσταλλικής μορφής πυρίτιο
(200-500 μm).

Από κατασκευαστική άποψη είναι το απλούστερο και

επομένως το πιο φθηνό, αλλά η απόδοσή του είναι συγκριτικά μικρότερη. Παρόλα
αυτά, είναι ικανοποιητική ακόμη και σε συνθήκες έλλειψης ηλιοφάνειας. Τα ηλιακά
στοιχεία άμορφου πυριτίου έχουν μια κοκκινωπή-καφέ απόχρωση, σχεδόν μαύρη,
και επιφάνεια αποτελούμενη από στενές, μεγάλου μήκους λωρίδες. Η αποδοτικότητα
των φωτοβολταϊκών άμορφου πυριτίου κυμαίνεται μεταξύ 4% και 11%, ανάλογα με
την τεχνολογία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Παραπάνω παρατίθεται
αναλυτικά ένας συγκριτικός πίνακας των Φ/Β τεχνολογιών:[Πηγή-ΚΑΠΕ]
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2.3 Φωτοβολταϊκά πάνελ
Το βασικό μέρος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι φυσικά τα
φωτοβολταϊκά. Αποτελούνται από ένα πλαίσιο (πάνελ) μέσα στο οποίο βρίσκονται
τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (ή κυψέλες). Το χαρακτηριστικό των φωτοβολταϊκών
στοιχείων είναι ότι μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρικό ρεύμα. Από την
πίσω πλευρά του φωτοβολταϊκού πάνελ εξέρχονται δύο καλώδια (θετικό + και
αρνητικό -) από όπου παίρνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα.
Απόδοση των φωτοβολταϊκών
Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μετατρέπουν μόνο ένα ποσοστό της ηλιακής
ενέργειας σε ηλεκτρισμό. Το πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσοστό εξαρτάται από τον
τύπο των φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Τα λεγόμενα μονοκρυσταλλικά στοιχεία έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση
(μετατρέπουν έως και το 17% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό). Τα
πολυκρυσταλλικά στοιχεία έχουν ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση (13%-15%), είναι
όμως φθηνότερα από τα μονοκρυσταλλικά. Υπάρχουν και τα λεγόμενα "άμορφα"
που αποτελούνται από μια ενιαία επιφάνεια κι όχι από διασυνδεδεμένα
φωτοβολταϊκά στοιχεία όπως τα προηγούμενα. Αυτά έχουν χαμηλότερη απόδοση
(5%-10%) αλλά είναι τα οικονομικότερα. Χρειάζονται απλώς μεγαλύτερη επιφάνεια
για να δώσουν την ίδια ισχύ με τα μονοκρυσταλλικά ή τα πολυκρυσταλλικά
φωτοβολταϊκά.
Ο ήλιος παρέχει πάνω από 1000 Watt ανά τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, ένα
φωτοβολταϊκό με διαστάσεις ένα μέτρο πλάτος και ένα μέτρο ύψος (δηλαδή ένα
τετραγωνικό μέτρο) θα παράγει περίπου 160 Watt την ώρα αν αποτελείται από
μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία, περίπου 140 Watt την ώρα αν αποτελείται
από πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία και περίπου 80 Watt την ώρα αν είναι
για παράδειγμα άμορφου πυριτίου. Ένα φωτοβολταϊκό με ονομαστική μέγιστη ισχύ
100 Wp βγάζει έξοδο περίπου 20 Volt και 5 Ampere (20X5=100). Μπορούμε να
συνδέσουμε όσα φωτοβολταϊκά πάνελ θέλουμε σε σειρά ή και παράλληλα, για να
πετύχουμε το συνδυασμό τάσης ρεύματος (volt), έντασης ρεύματος (ampere) και
φυσικά την συνολική ισχύ (watt) που θέλουμε να έχει το σύστημά μας.

Παράδειγμα: Συνδεδεμένα φωτοβολταϊκά
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Αν έχουμε 10 φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 100Wp το κάθε ένα, συνδεδεμένα σε
σειρά θα έχουν συνολική τάση περίπου 200V και ένταση 5Α Συνδεδεμένα
παράλληλα θα έχουν συνολική τάση περίπου 20V και ένταση 50Α. Και στις δύο
περιπτώσεις, η συνολική ισχύς θα είναι 1.000 Watt/p. Δηλαδή, με 5 ώρες έντονης
ηλιοφάνειας την ημέρα, θα αποδίδουν 5.000 Watt/ώρες κάθε μέρα, ή αλλιώς 5KWh.

Κεφάλαιο 3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης

3.1

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και την

κατανάλωση ενέργειας
Όλα τα στάδια που μεσολαβούν ανάμεσα στη παραγωγή και στη
κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Τα στάδια
αυτά περιλαμβάνουν την εξόρυξη, τη μεταφορά στους σταθμούς παραγωγής
ενέργειας καθώς και την ίδια την παραγωγή της ενέργειας.
Η εξόρυξη των διάφορων μορφών άνθρακα, αργού πετρελαίου καθώς του
φυσικού αερίου απαιτεί τη δέσμευση μεγάλων εκτάσεων γης. Η δεσμευμένη έκταση
υπόκειται σε εντατική και συστηματική εκμετάλλευση με άμεσο αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της περιοχής. Εκτός από τα αισθητικά αποτελέσματα και την
καταστροφή

του

οικοσυστήματος της

δεσμευμένης περιοχής,

προβλήματα

δημιουργούνται και από την ίδια τη φύση του προς εξόρυξη καυσίμου. (π.χ. μεγάλες
συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρά από στερεά καύσιμα,
αναθυμιάσεις από τη διαφυγή των ατμών υγρών ή αερίων υδρογονανθράκων,
αναπόφευκτές διαρροές κ.α.). Μετά την εξόρυξη το καύσιμο πρέπει να μεταφερθεί
στους τόπους επεξεργασίας ή κατανάλωσης. Συνήθως ο τόπος αυτός είναι κοντά
στον τόπο εξόρυξης, αλλά αρκετές φορές είναι απαραίτητη η μεταφορά του σε
μεγάλες αποστάσεις. Η μεταφορά μπορεί να γίνει οδικώς με φορτηγά, από τη
θάλασσα με δεξαμενόπλοια, με τη χρήση αγωγών καυσίμου, με μεταφορικές ταινίες
κ.α.
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Στις περιπτώσεις αυτές οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον αναφέρονται
κυρίως στη διαρροή των καυσίμων (αστοχία από μακρόχρονη χρήση του
εξοπλισμού, αναθυμιάσεις από εξάτμιση πτητικών ουσιών στην ατμόσφαιρά,
ατυχήματα με καταστροφικές συνέπειες, όπως πετρελαιοκηλίδες, πυρκαγιές,
εκρήξεις).
Οι σημαντικότερες όμως επιπτώσεις παρατηρούνται στο στάδιο παραγωγής
της ενέργειας. Στο πρώτο στάδιο της παραγωγής επιτελείται η μετατροπή της
χημικής ενέργειας του καυσίμου σε θερμική. Αυτό γίνεται με την καύση. Τα
προϊόντα της καύσης, όταν αυτή είναι τέλεια, είναι το διοξείδιο του άνθρακα και το
νερό με τη μορφή υδρατμού. Όταν η καύση δεν είναι τέλεια, τότε παράγεται και
μονοξείδιο του άνθρακα Επειδή απαιτείται η παρουσία του οξυγόνου αυτό παρέχεται
από τον ατμοσφαιρικό αέρα (περιεκτικότητας 79%άζωτοκαι21% οξυγόνο κατά όγκο
), συνεπώς μπορούν να δημιουργηθούν και οξείδια του αζώτου κυρίως σε
περιπτώσεις ατελούς καύσης. Τέλος σε περιπτώσεις που το καύσιμο περιέχει ποσά
θείου, τότε δημιουργείται και διοξείδιο του θείου

3.2 Ατμοσφαιρική ρύπανση
Η παρουσία των χημικών στην ατμόσφαιρα σε μεγάλες ποσότητες και
χρονική διάρκεια, επιβλαβείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ονομάζεται
ατμοσφαιρική ρύπανση .Η ρύπανση του αέρα δεν είναι ένα νέο φαινόμενο αλλά
άρχισε να αναπτύσσεται από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. Στις
αναπτυγμένες χώρες οι περισσότεροι ρύποι εισέρχονται στην ατμόσφαιρα από την
καύση των ορυκτών καυσίμων στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας στα
εργοστάσια (στατικές πηγές) και στα οχήματα (κινητές πηγές). Η ατμοσφαιρική
ρύπανση προέρχεται κυρίως από 5 ομάδες βασικών ρύπων: οξείδιο του άνθρακα,
οξείδιο του αζώτου οξείδιο του θείου πτητικά οργανικά συστατικά κυρίως
υδρογονάνθρακες και εναιωρούμενα σωματίδια ύλης Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει
πολλές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ειδικότερα στη βλάστηση, στα ζώα, στα
εδάφη, στην ποιότητα των υδάτων, στην αισθητική των φυσικών τοπίων, στις
διάφορες κατασκευές και στην ανθρώπινη υγεία.

3.3

Φαινόμενο του θερμοκηπίου
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Ο ήλιος εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε τρία μήκη κύματος, την
υπεριώδη, την ορατή και την υπέρυθρη. Από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
μόνο ένα ποσοστό 50% φτάνει στην επιφάνεια της Γης. Το υπόλοιπο ανακλάται στο
διάστημα και ένα μικρό ποσοστό απορροφάται από τα σύννεφα. Ο όρος φαινόμενο
του θερμοκηπίου αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία συγκεκριμένα αέρια
στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας (τροπόσφαιρα) παγιδεύουν την υπέρυθρη
ακτινοβολία (θερμότητα) με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης να
διατηρείται κατά μέσο όρο στους +150C. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι
υπεύθυνο για την ύπαρξη ζωής πάνω στον πλανήτη. Σήμερα ως φαινόμενο του
θερμοκηπίου έχει επικρατήσει να ονομάζεται η πιθανή αλλαγή του παγκόσμιου
κλίματος από την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. Την αλλαγή αυτή
αναμένεται να προκαλέσει η αύξηση των ποσοτήτων των αερίων του θερμοκηπίου,
που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες .Τα
κυριότερα αέρια του θερμοκηπίου είναι διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το όζον,
το οξείδιο του αζώτου οι χλωροφθοράνθρακες και οι υδρατμοί. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι υπεύθυνο για το 60% της παγκόσμιας αύξησης
της θερμοκρασίας από τα αέρια του θερμοκηπίου που παράγονται λόγω ανθρώπινων
δραστηριοτήτων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί από τις διεργασίες μετατροπής της χημικής
ενέργειας ενός ορυκτού καυσίμου σε θερμική απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα
διάφοροι αέριοι ρυπαντές με κύριο το διοξείδιο του άνθρακα.

3.4 Η τρύπα του όζοντος
Η Γη διαθέτει ένα στρατοσφαιρικό αντηλιακό φίλτρο, το στρώμα του
όζοντος. Η παρουσία του επέτρεψε την ανάπτυξη της ζωής και την επέκτασή της .Το
όζον από το οποίο αποτελείται αυτό το προστατευτικό «κέλυφος» της γης λειτουργεί
σαν φίλτρο γιατί απορροφάει συγκεκριμένα βλαβερά μήκη κύματος της υπεριώδους
ακτινοβολίας, η οποία διαφορετικά θα διείσδυε μέχρι την επιφάνεια της γης. Το όζον
είναι ένα αέριο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο στην εισπνοή. Για το λόγο αυτό αποτελεί
στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας (τροπόσφαιρα), όπου παράγεται
δευτερογενώς από αέριους ρύπους και την ηλιακή ακτινοβολία, επικίνδυνο
φωτοχημικό ρύπο. Επομένως, το όζον της στρατόσφαιρας ευνοεί τη ζωή καθώς
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απορροφά την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία αντίθετα το όζον της τροπόσφαιρας
καταστρέφει τη ζωή. Οι πρώτες χημικές ουσίες που θεωρήθηκαν υπαίτιες για την
καταστροφή

της ισορροπίας του

όζοντος στην στρατόσφαιρα ήταν οι

χλωροφθοράνθρακες, οι οποίοι είναι γνωστοί διεθνώς ως CFC’s. Οι ουσίες αυτές
χρησιμοποιούνται στα ψυγεία και στα κλιματιστικά, στα αφρώδη πλαστικά, στα
προωθητικά αέρια (σπρέι) ορισμένων ουσιών, στα διαλυτικά της βιομηχανίας και
στο χημικό καθαρισμό κ.α.

3.5 Ενεργειακή Κατάσταση στην Ε.Ε.
Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε σημαντικά
βήματα στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον
ενεργειακό τομέα θέτοντας τρεις μεγάλες προτεραιότητες.
Πρώτον, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών
ενέργειας. Δεύτερον, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής
οικονομίας ειδικότερα της ευρωπαϊκής ενεργειακής βιομηχανίας. Τρίτον, την
προστασία του περιβάλλοντος και τη σύγκλιση των στόχων της ενεργειακής και της
περιβαλλοντικής πολιτικής. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην προώθηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων
και στην εξοικονόμηση της ενέργειας. Σημαντικός άξονας δράσης υπήρξε η
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα. Στην παγκόσμια διάσκεψη του Κιότο το 1997 και του Μπουένος Άιρες το
1998, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε τη δέσμευση να περιορίσει μέχρι το 2010 τις
εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στα επίπεδα του 1990 μειωμένα κατά 8%.
Αυτή τη περίοδο προωθείται μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και έχουμε θέσει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους στο
ενεργειακό ισοζύγιο της Ένωσης μέχρι το 2010 από 6% σε 12% (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,1999).
Δίνεται επίσης, ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη νέων, πιο καθαρών
ενεργειακών τεχνολογιών.

Στο Πέμπτο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και

Τεχνολογίας εντάχθηκε για πρώτη φορά μια νέα και σημαντική δράση για την Πόλη
του Μέλλοντος, ένα σύνολο ερευνητικών δράσεων και εφαρμογών που στοχεύει
στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η εξυπηρέτηση αυτών των στόχων μέσα στα νέα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα
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καθιστά σήμερα αναγκαία την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της
ενέργειας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,1999).
Η ενέργεια είναι το “οξυγόνο” των οικονομικών δραστηριοτήτων και το
«θεμέλιο» της κοινωνικής και ατομικής ευημερίας. Στις διάφορες μορφές της, η
ενέργεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και
την απασχόληση. Η ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής ένωσης αναπτύσσεται
σταδιακά, με συγκεκριμένους τους

βασικούς άξονες και τους στόχους. Οι

προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής και η στάθμισή τους προσδιορίζονται
ανάλογα με τις αναγκαιότητες των καιρών.
Ο ενεργειακός τομέας των κρατών-μελών.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα προγράμματα Save, Altener, Thermie,
Synergy και διευρωπαϊκών δικτύων. Τα προγράμματα Phare, Tacis, Meda και Alure
εξελίσσονται σε «εργαλεία» περιφερειακής πολιτικής (εξωτερική βοήθεια). Το 1998
η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε σε ένα Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ενέργεια τα
επιμέρους Προγράμματα που αφορούν άμεσα την ενεργειακή πολιτική. Τα
ενεργειακά έργα που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη χρηματοδοτούνται από
το 5ο Επιτροπή,1999).

3.6

Πρωτόκολλο του Κιότο και εκπομπές αερίων του

θερμοκηπίου στην Ε.Ε.
Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί ένα σημαντικό νομικό εργαλείο για τον
έλεγχο των εκπομπών . Κεντρικός άξονας του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι οι
νομικά κατοχυρωμένες δεσμεύσεις των βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών να
μειώσουν τις εκπομπές έξι (6) αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2008- 2012, σε
ποσοστό 5,2% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε
στο Κιότο ότι το 2010 θα έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του Θερμοκηπίου κατά
8% σε σχέση με τα επίπεδα του1990.Στα πλαίσια καταμερισμού των ευθυνών
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, της Ελλάδας της επιτράπηκε να αυξήσει τις
εκπομπές της κατά 25% ως το 2010 (σε σχέση με τα επίπεδα του 1990).Σύμφωνα με
την τελευταία έκθεση που συνέταξε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ιούλιος
2001), τα στοιχεία δείχνουν ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν τον στόχο. Η
σημαντικότερη πηγή αερίων του θερμοκηπίου είναι ο ενεργειακός τομέας.
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Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, η Ελλάδα εκλύει πολύ περισσότερο διοξείδιο
του άνθρακα ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτό οφείλεται στην εξάρτηση της χώρας μας από τα ρυπογόνα ορυκτά
καύσιμα

(λιγνίτη

και

πετρέλαιο),

στη

χαμηλή

απόδοση

των

σταθμών

ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ και στη χαμηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

3.7Ελλαδα και ΑΠΕ

Είναι αυτονόητη, σήμερα ιδιαίτερα, είκοσι περίπου χρόνια μετά την
πετρελαϊκή κρίση, η σημασία της ενέργειας και της ενεργειακής πολιτικής για την
ανάπτυξη στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες. Η χρήση της ενέργειας
αυξάνεται διαρκώς. Την εικοσαετία 1970-1991 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η ζήτηση για ενέργεια αυξήθηκε κατά 35% ανά κάτοικο, ενώ στην Ελλάδα η αύξηση
ξεπέρασε το 100%,και κατά τα φαινόμενα, πρόκειται να αυξηθεί ακόμη σε
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας προσπαθεί ακόμη να
εξηλεκτριστεί [Πηγή-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΡΑΕ]. Σ' αυτό το πλαίσιο,
και με το προηγούμενο της ενεργειακής κρίσης, οδηγηθήκαμε παγκοσμίως, αλλά και
σε κοινοτικό επίπεδο σε προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας, χωρίς ταυτόχρονη
μείωση του παραγόμενου προϊόντος. Το πρόβλημα είναι εντονότερο σε χώρες
εξαρτημένες ενεργειακά, όπως η χώρα μας. Η Ελλάδα απάντησε αρκετά νωρίς στην
ανάγκη χρησιμοποίησης ντόπιων καυσίμων με την επιλογή του λιγνίτη για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιλογή αυτή παρουσιάζει δύο σημαντικά
μειονεκτήματα: ο λιγνίτης είναι φτωχός ενεργειακά και ρυπογόνος περιβαλλοντικά.
Έτσι παρότι το κόστος της ενέργειας συγκρατήθηκε και μειώθηκε η
ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας, βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με δυο
καθοριστικές συνέπειες :
Α.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ όπου η αύξηση του ΑΕΠ είναι

μικρότερη από την ενεργειακή αύξηση, όπου δηλαδή η απαιτούμενη ενέργεια ανά
μονάδα προϊόντος είναι υψηλή και αυξάνεται σταθερά σε όλη τη διάρκεια της
τελευταίας εικοσαετίας.
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Β.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμμετέχει άμεσα στην παραγωγή

διοξειδίου του άνθρακα και μάλιστα η συμμετοχή αυτή αυξάνει με το χρόνο (από
32% το 1970 σε 50% το 1990).

Το

ζήτημα

της

εξοικονόμησης

ενέργειας

συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα του περιορισμού εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα ^ 2 και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
αλλά και με το πρόβλημα της κατασπατάλησης πόρων, χωρίς να εξασφαλίζουμε την
απαιτούμενη ενέργεια ανά μονάδα προϊόντος. Η εξοικονόμηση μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα: στην παραγωγή της, στην αξιοποίηση των
καυσίμων και στην κατανάλωση.

Το υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αντιμετωπίζει το

πρόβλημα της εξοικονόμησης ενέργειας, παράλληλα με το πρόβλημα της μείωσης
των εκπομπών ^ 2. Έτσι, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας έναντι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του παγκοσμίου κλίματος από τις
επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου, συντάχθηκε ήδη εθνικό πρόγραμμα
που προδιαγράφει συγκεκριμένες δράσεις στους τρεις προαναφερθέντες τομείς.
Ειδικότερα, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προωθεί ένα συνολικό σχέδιο δράσης για τον
οικιστικό τομέα στο σύνολο της χώρας, ο τομέας αυτός ευθύνεται άμεσα για το 40%
περίπου των συνολικών εκπομπών TO2, και μια πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας
μέσω μηχανισμών ορθολογικής διαχείρισης και μέσω της προώθησης της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

μπορεί να

συμβάλλει μεσοπρόθεσμα στη

σταθεροποίηση και στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η
δράση αυτή στοχεύει παράλληλα στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων στον
οικιστικό τομέα κατά 50%.Με τον τρόπο αυτό ανταποκρινόμαστε και στις
απαιτήσεις σχετικών κοινοτικών πλαισίων ή οδηγιών, ιδιαίτερα δε της κοινοτικής
οδηγίας SAVE (93/76/ΕΟΚ) που αφορά “στη σταθεροποίηση και μείωση των
εκπομπών CO2, η οποία εξειδικεύει συγκεκριμένα μέτρα και ρυθμίσεις που πρέπει να
ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν”. Το σχέδιο δράσης αφορά στη διαμόρφωση
πολιτικής κινήτρων για την πριμοδότηση της χρησιμοποίησης ήπιων μορφών
ενέργειας στα κτίρια της χώρας, αλλά και για την προώθηση δομικών κατασκευών
και εγκαταστάσεων που θα έχουν σαν τελικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ήδη ολοκληρώνεται η μελέτη με τη συνεργασία συναρμοδίων φορέων, ερευνητικών
κέντρων, πανεπιστημίων και ειδικών. Σύντομα το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. θα παρουσιάσει τις
συνολικές προτάσεις, τόσο για το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της χώρας, τα
στεγαστικά προγράμματα οργανωμένης δόμησης, τα νεοαναγειρόμενα κτίρια κατά
κατηγορία χρήση και περιοχές, καθώς και για τους παραδοσιακούς οικισμούς.
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Επίσης, θα παρουσιάσει τις προτάσεις του για τα δημόσια κοινωφελή κτίρια, τα
οποία και θα αποτελέσουν τον βασικό τομέα παρέμβασης, ώστε να λειτουργήσουν
ως πρότυπα. Επόμενο και πολύ σημαντικό βήμα αποτελεί η προώθηση της διάδοσης
των στόχων της πολιτικής μέσω της ενημέρωσης των πολιτών και της
ευαισθητοποίησής τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος μέσω πρακτικών
ορθολογικής

χρήσης

και

εξοικονόμησης

ενέργειας,

καθώς

επίσης

μέσω

προγραμμάτων εκπαίδευσης-επιμόρφωσης των στελεχών μας που θα κληθούν να
εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις και κανονισμούς.

Κεφάλαιο 4 Αυτόνομα και διασυνδεδεμένα συστήματα
4.1 Μικρά αυτόνομα συστήματα
Για πολλούς από μας τα φωτοβολταϊκά εμφανίστηκαν σαν λέξη αλλά και σαν
τεχνολογία πριν από μόλις λίγα χρόνια. Οι περισσότεροι τα γνωρίζαμε σαν μια
τεχνολογία που δεν περπάτησε επειδή δεν συμφέρει και δεν αποδίδει. Σε κάποιες
όμως εφαρμογές ακόμη και πόλη πριν την θέσπιση και ψήφιση των νόμων τα
φωτοβολταϊκά ήταν μια λύση αξιόπιστη και συμφέρουσα.
Ένας απλός τρόπος υπολογισμού της κατανάλωσης σε ρεύμα και του
μεγέθους ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι ο παρακάτω.
Κάθε συσκευή έχει πάνω της μια μικρή ετικέτα που αναγράφει την ηλεκτρική
κατανάλωση της συσκευής. Για παράδειγμα, μια τηλεόραση 21 ιντσών μπορεί να
γράφει 220 volt και 0,5 Αμπέρ (Α). Αυτό σημαίνει πως μπορεί να καταναλώσει 220 x
0,5 =110 Watt. Κάποιες συσκευές μπορεί να αναγράφουν μόνο τα 220 volt και όχι
Αμπέρ. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα αναφέρουν απευθείας τα watt. Αυτό
σημαίνει ότι η παραπάνω ηλεκτρική συσκευή θα καταναλώνει σε πλήρη λειτουργία
110 watt για κάθε ώρα που θα λειτουργεί. Στην πράξη μπορεί να καταναλώνει και
λιγότερα, αν για παράδειγμα λειτουργεί με χαμηλή φωτεινότητα και σε χαμηλή
ένταση ήχου .Δεν πρέπει να ξεχνώ ότι πρέπει οι συσκευές μου να είναι οικονομίας.
Ένα παράδειγμα είναι οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες. Ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως των
60 watt, σαν αυτούς που οι περισσότεροι χρησιμοποιούν για το φωτισμό των χώρων,
καταναλώνει 60 watt για κάθε ώρα λειτουργίας του. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε 5
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τέτοιους λαμπτήρες να λειτουργούν κατά μέσο όρο 6 ώρες το 24ωρο ο κάθε ένας,
τότε η κατανάλωσή τους θα είναι 5 Χ 6 Χ 60 = 1.800 Wh το 24ωρο.
Σε σύγκριση με τους λαμπτήρες οικονομίας των 15 watt (που "αποδίδουν"
σαν τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως των 60 watt) έχουμε 5 Χ 6 Χ 15 = 450
Wh, δηλαδή μια οικονομία 1.350 watt ανά 24ωρο.
Όταν σχεδιάζουμε ένα σύστημα φωτοβολταϊκών, το βασικότερο και πρώτο πράγμα
από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε, είναι να εξετάσουμε τις δυνατότητες για
εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπολογισμός κατανάλωσης
1. Πολλαπλασιάζουμε τα Watt κάθε συσκευής επί τον αριθμό των ωρών που θα
λειτουργεί.
2. Το άθροισμα όλων αυτών των γινομένων θα είναι η συνολική μας ημερήσια
κατανάλωση σε Wh.
3. Επειδή υπάρχουν απώλειες στο σύστημά μας αλλά και κρυφές καταναλώσεις
από συσκευές που δεν υπολογίσαμε (π.χ. συσκευές που καταναλώνουν ρεύμα ακόμα
και κλειστές ή σε αναμονή), πολλαπλασιάζουμε το προηγούμενο άθροισμα επί 1,5.
Έτσι, αν μετά από τα παραπάνω 3 βήματα έχουμε καταλήξει ότι χρειαζόμαστε
συνολικά για όλες τις συσκευές μας 600 Wh ανά 24ωρο, τότε πρέπει να
εγκαταστήσουμε ένα σύστημα φωτοβολταϊκών (συλλέκτες - πάνελ - ηλιακής
ενέργειας) και συσσωρευτών (μπαταρίες) που να μπορεί να μας παρέχει τουλάχιστον
600 Wh κάθε μέρα.
Υπολογίζω το μέγεθος των συσσωρευτών
Οι συσσωρευτές (μπαταρίες) αναγράφουν τη χωρητικότητά τους σε Ah (αμπέρ ανά
ώρα). Έτσι, ένας συσσωρευτής των 12 volt και 100 Ah παρέχει 12 Χ 100 = 1.200
watt συνεχούς ρεύματος (DC) για 1 ώρα ή 120 watt για 10 ώρες ή 12 watt για 100
ώρες. Ένας ακόμη σημαντικός δείκτης είναι αυτός που μας παρέχει την πληροφορία
σχετικά με τον ρυθμό εκφόρτισης με βάση τον οποίο ο συσσωρευτής μπορεί να
δώσει τις αναγραφόμενες Ah. Έτσι, 100 Ah C20 σημαίνει ότι οι 100 Ah
επιτυγχάνονται όταν η σταδιακή εκφόρτιση διαρκεί 20 ώρες. Για λιγότερες ώρες
(π.χ. C10, 10 ώρες) παίρνουμε λιγότερες Ah, ενώ σε σταδιακή εκφόρτιση
περισσότερων ωρών (π.χ. C100, 100 ώρες) παίρνουμε σημαντικά περισσότερες Ah.
1.

Είναι προτιμότερο κατά τη λειτουργία τους να παρέχουν λίγα watt για

περισσότερες ώρες παρά πολλά watt για λίγες, επειδή στη δεύτερη περίπτωση
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μειώνεται δραστικά ο χρόνος ζωής τους.
2. Ποτέ δεν εκφορτίζουμε τελείως τους συσσωρευτές γιατί αυτό μπορεί να τους
καταστρέψει.
3. Υπάρχουν συσσωρευτές διαφόρων τύπων με διαφορετικό βαθμό επιτρεπόμενης
εκφόρτισης. Ο γενικός κανόνας είναι κατά τη συνηθισμένη χρήση να μην
επιτρέπουμε εκφόρτιση πάνω από 50% περίπου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
ανάγκης να φθάνουμε το 80%.Άρα, όταν αγοράζουμε συσσωρευτές (μπαταρίες) για
το φωτοβολταϊκό σύστημα, επιλέγουμε χωρητικότητα τουλάχιστον διπλάσια από
όση υπολογίσαμε ότι θα καλύπτει τις ανάγκες μας.
Όσο μεγαλύτερη τόσο καλύτερα για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αν
υπολογίσαμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε 600 Wh το 24ωρο, επιλέγουμε συσσωρευτές
με διπλάσια χωρητικότητα (1.200 Wh), δηλαδή 12 volt και τουλάχιστον 100Αh για
να έχουμε αυτονομία μιας ημέρας. Συνήθως προβλέπουμε όμως και για 5 ημέρες
χωρίς καθόλου ηλιοφάνεια, άρα πολλαπλασιάζουμε την προηγούμενη τιμή επί 5:
100Ah X 5 = 500Ah στα 12 volt (ή 24 volt και 250Α^.
Παρατήρηση:
Όταν μια συσκευή απαιτεί 220 volt - 1 A και χρησιμοποιούμε αντιστροφέα 12 volt
σε 220 volt (inverter) για να τη λειτουργήσουμε από τη μπαταρία, τότε θα τραβήξει
18,33 Α από την μπαταρία και όχι 1 Α, επειδή τα 220 watt σε λειτουργία με
εναλλασσόμενο ρεύμα (220v X 1A = 220 watt) μεταφράζονται σε 12 volt X 18,33 A
(=220 watt) όταν λειτουργεί με αντιστροφέα (inverter) και ρεύμα από μπαταρία 12
volt.
Επειδή η χρήση αντιστροφέα τάσης (inverter) συνεπάγεται απώλειες 10% έως
20% η τελική κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη σε πλήρη
λειτουργία.
Υπολογίζω το μέγεθος ηλιακών συλλεκτών.
Εάν λοιπόν έχουμε καταλήξει στο μέγεθος των συσσωρευτών (μπαταριών), τότε μας
μένει μόνο να υπολογίσουμε το μέγεθος των ηλιακών συλλεκτών που θα είναι ικανό
να φορτίζει τους συσσωρευτές. Ένας ηλιακός συλλέκτης των 50 watt/p ονομαστικά
(ανά ώρα ηλιοφάνειας) θα δώσει σε ημέρα με 5 ώρες ηλιοφάνειας (π.χ. τον Απρίλιο)
250 watt/h θεωρητικά (λόγω απωλειών θα είναι 10% έως 20% λιγότερα) ενώ σε
ημέρα με 7 ώρες ηλιοφάνειας (π.χ. τον Ιούλιο) 350 watt/h.
Για να φορτίσει εντελώς άδειους συσσωρευτές (θεωρητικά, γιατί ποτέ δεν θα είναι
τελείως άδειοι όπως είπαμε παραπάνω) των 12 volt και 100 Ah (1.200 watt/h) θα
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χρειαστεί 4 ημέρες τον Απρίλιο και 3 ημέρες τον Ιούλιο. Αν εγκαταστήσουμε τρείς
τέτοιους ηλιακούς συλλέκτες των 50 watt/p ο κάθε ένας (ή έναν των 150 watt/p),
τότε θα χρειαστεί μία ημέρα τον Ιούλιο και σχεδόν δύο μέρες τον Απρίλιο.
Όταν σχεδιάζουμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό σύστημα για το σπίτι, καλό
είναι να έχουμε ως βάση το χειρότερο σενάριο, που είναι οι χειμερινές ώρες
ηλιοφάνειας (κατά μέσο όρο), που για την Ελλάδα είναι οι 3 ώρες τη μέρα (το
Δεκέμβριο). Αν σχεδιάζουμε για ένα εξοχικό που επισκεπτόμαστε ΜΟΝΟ το
καλοκαίρι (Μάιο έως Σεπτέμβριο), οι ώρες ηλιοφάνειας που υπολογίζουμε είναι 6
(Μ.Ο.).
Έτσι, για το προηγούμενο παράδειγμα που υπολογίσαμε ότι θα καταναλώνουμε
600Wh το 24ωρο, χρειαζόμαστε φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 600/3=200Wp για να
μας καλύπτουν χειμώνα-καλοκαίρι. Αν θέλαμε να μας καλύπτουν ΜΟΝΟ για το
καλοκαίρι, θα χρειαζόμασταν φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος 600/6=100Wp.
Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα θα χρειαζόμασταν και μικρότερες μπαταρίες, αφού
το καλοκαίρι δεν απαιτείται αυτονομία για 5 ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια.
Έχουμε λοιπόν ένα χώρο (π.χ. εξοχικό, τροχόσπιτο, τροχοβίλα, αγροικία,
αποθήκη, σκάφος κλπ) τον οποίο επισκεπτόμαστε κάθε σαββατοκύριακο και
θέλουμε να έχουμε φωτισμό με 3 λαμπτήρες για 5 ώρες ημερησίως, μια τηλεόραση
για 4 ώρες ημερησίως κι ένα μικρό ψυγείο για να κρατάμε κρύο νερό, αναψυκτικά,
φαγητό κλπ. Σε εφαρμογές ηλιακής ενέργειας προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε
λαμπτήρες οικονομίας των 12 volt και όχι 220. Τροφοδοτούνται απ' ευθείας από τις
μπαταρίες κι έτσι έχουμε ελάχιστες απώλειες. Αν χρησιμοποιήσουμε λαμπτήρες
220V με inverter θα έχουμε απώλειες έως και 20%.Για το φωτισμό για 5 ώρες με 3
λαμπτήρες 12V-15W να λειτουργούν ταυτόχρονα (15 Watt επί 3 λαμπτήρες επί 5
ώρες) χρειαζόμαστε 225Wh. Η τηλεόραση αφού είναι 220 volt, θα τροφοδοτηθεί
από inverter 220V Μια τηλεόραση 21 ιντσών έχει μικρές απαιτήσεις. 60W για 4
ώρες είναι 240Wh τη μέρα. Σύνολο 465 Whiverter είναι η συσκευή που μετατρέπει
το

συνεχές

ρεύμα των

συσσωρευτών

(επαναφορτιζόμενες

μπαταρίες)

σε

εναλλασσόμενο ρεύμα 220 volt, ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε πάνω του και να
τροφοδοτήσουμε ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν εναλλασσόμενο ρεύμα
220 volt - σαν αυτό της ΔΕΗ.
Το ψυγείο είναι από τις ενεργοβόρες συσκευές, μετά την ηλεκτρική κουζίνα,
τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και το κλιματιστικό. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε κουζίνα
αερίου, ηλιακό θερμοσίφωνα και ανεμιστήρα αντίστοιχα. Έχει μεγάλη κατανάλωση
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ρεύματος επειδή το μοτέρ του λειτουργεί πολλές ώρες την ημέρα, προσπαθώντας να
διατηρεί χαμηλή τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του.

Γι' αυτό δεν πρέπει να

ανοίγουμε συχνά και για πολύ ώρα την πόρτα του ψυγείου. Επίσης, πρέπει να
ελέγχουμε αν σφραγίζει καλά και δεν έχουν φθαρεί τα πλαστικά της πόρτας. Τέλος,
είναι σημαντικό να βρίσκεται σε χώρο που δεν το βλέπει ο ήλιος και μακριά από
εστίες θερμότητας. Φυσικά θα πρέπει να είναι και ενεργειακής κλάσης "Α" για
χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος.
Σ' αυτό το παράδειγμα οι απαιτήσεις μας σε σχέση με το ψυγείο είναι μικρές,
άρα χρησιμοποιούμε ένα μικρό ψυγείο, πχ. 60W. Αν το μοτέρ του δουλεύει περίπου
10 ώρες την ημέρα, θα καταναλώνει 10 ώρες επί 60W, δηλαδή σύνολο 600Wh (600
Watt Χ Hours). Σε κάθε εκκίνηση του μοτέρ μάλιστα, θα απαιτούνται στιγμιαία
πολλαπλάσια Watt από τα ονομαστικά. Άρα για το ψυγείο των 60W, θέλουμε
inverter αρκετά μεγαλύτερο από 60 watt, που να σηκώνει την εκκίνηση και τη
λειτουργία μοτέρ. Καλό θα ήταν να προτιμήσουμε ξεχωριστό, ανεξάρτητο σύστημα
ηλιακής ενέργειας για το ψυγείο και άλλο inverter, φωτοβολταϊκό και μπαταρία για
τις υπόλοιπες συσκευές.
Οι συσσωρευτές (μπαταρίες)
Για αυτονομία 24 ωρών, χρειαζόμαστε συσσωρευτές (μπαταρίες) που να παρέχουν
περίπου 1000 Wh (π.χ. 12v και 80Ah) για φωτισμό και τηλεόραση (465Wh επί 2 για
να μην εκφορτίζονται τελείως οι συσσωρευτές ώστε να αντέξουν περισσότερα
χρόνια) και inverter 150W.
Ανάλογα, για ψυγείο 60W χρειαζόμαστε συσσωρευτές που να παρέχουν
(κατανάλωση ψυγείου 600Wh κι αυτό επί 2) 1200Wh (π.χ. 12v και 100Ah) και
inverter καλής ποιότητας, 300 watt συνεχόμενης λειτουργίας με δυνατότητα 600 watt
για μικρά διαστήματα.
Με τα παραπάνω, υπάρχει αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσουμε με ρεύμα και
άλλες μικροσυσκευές (όπως ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα κλπ).
Το φωτοβολταϊκό πάνελ
Το μέγεθος των φωτοβολταϊκών εξαρτάται από το κάθε πότε και για πόσες ημέρες θα
λειτουργούν τα παραπάνω. Σε αυτό το παράδειγμα επισκεπτόμαστε το χώρο μια
φορά την εβδομάδα για 24 ώρες, οπότε ακόμα κι ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ
προλαβαίνει να φορτίσει τους συσσωρευτές στο διάστημα απουσίας των 6 ημερών.
Αλλιώς, θα έπρεπε τουλάχιστον να αναπληρώνει την κατανάλωση κάθε ημέρας:
Με M.O. 5 ώρες έντονης ηλιοφάνειας τη μέρα (π.χ. τον Απρίλιο), θα
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χρειαζόμασταν

φωτοβολταϊκά

συνολικής

ισχύος

2000/5=400Wp.

για

να

αναπληρώνουμε την κατανάλωση των φορτίων κάθε μέρα. Επειδή όμως δεν θα
είμαστε εκεί κάθε μέρα, θέλουμε φωτοβολταϊκά που θα συγκεντρώνουν αυτή την
απαιτούμενη για ένα 24ωρο ηλεκτρική ενέργεια, κατά τη διάρκεια των 6 ημερών της
απουσίας μας. Άρα διαιρούμε δια 6 και χρειαζόμαστε ένα φωτοβολταϊκά πάνελ
συνολικής ισχύος περίπου 70Wp.
Έτσι, παίρνουμε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ 40 Wp για το ψυγείο κι άλλο ένα ίδιο για
τις υπόλοιπες συσκευές.
Αν επισκεπτόμαστε τον παραπάνω χώρο μόνο το καλοκαίρι, τότε μας φτάνει
και ακόμα μικρότερο φωτοβολταϊκό (π.χ. των 30Wp) γιατί το καλοκαίρι υπάρχει
ηλιοφάνεια για περισσότερες από 5 ώρες. Αν επισκεπτόμαστε τον παραπάνω χώρο
και το χειμώνα, τότε χρειαζόμαστε μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό (π.χ. των 70Wp) γιατί
το χειμώνα υπάρχει ηλιοφάνεια για 3 ώρες τη μέρα (Μ.Ο.).
Τιμές (κόστος) φωτοβολταϊκού συστήματος
.Το παραπάνω φωτοβολταϊκό σύστημα, μαζί με ρυθμιστές φόρτισης, καλώδια κλπ.
στοιχίζει λιγότερο από 1.000 ευρώ χωρίς την τοποθέτηση. Αναλυτικά:
* Δύο φωτοβολταϊκοί συλλέκτες 35-40 Wp, τιμή 450-550 ευρώ.
* Δύο ρυθμιστές φόρτισης, 12 volt - 5 Α, κόστος περίπου 50 ευρώ.
* Δύο συσσωρευτές (μπαταρίες) 12V - 100 Ah, κατάλληλοι για εφαρμογές
ηλιακής ενέργειας (βαθιάς εκφόρτισης) τιμή περίπου 350-400 ευρώ.
•

Δύο inverter 220V, 150-300 W κόστος περίπου 100-150 ευρώ.

4.2 Διασυνδεδεμένα συστήματα
Μέχρι το 2004 οι περισσότερες επενδύσεις σε ΑΠΕ είχαν πραγματοποιηθεί
από την ΔΕΗ και βρισκόντουσαν σε περιοχές απομακρυσμένες από το
διασυνδεδεμένο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό συνέβη γιατί υπήρχε κέρδος,
όφελος. Για να λειτουργήσει επιτυχημένα μια αγορά πρέπει να είναι ανταγωνιστική
και να συμφέρει. Όσες επιδοτήσεις και αν δίνουν στις ΑΠΕ αν δεν είναι
ανταγωνιστικές δεν προσελκύουν επενδυτές. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η ΔΕΗ
πριν από περίπου 15 χρόνια συνεργάστηκε με την ΡΟΚΚΑΣ Α.Ε. (μια ελληνική
εταιρία που ως τότε έφτιαχνε γερανούς λιμανιών) για την δημιουργία αιολικού
πάρκου στο Σίγρι Λέσβου. Πολύ πριν οι ΑΠΕ γίνουν μόδα, πολύ πριν την
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οποιαδήποτε επιδότηση , η ΔΕΗ εγκαθιστά ένα αρκετά μεγάλο (για τα τότε δεδομένα
της Ελλάδος) αιολικό πάρκο στην Λέσβο.
Αν προσπαθήσουμε να δούμε τον λόγο που έγινε αυτή η επένδυση γρήγορα
θα φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι δεν έγινε για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Πολύ
απλά έγινε γιατί συνέφερε την ΔΕΗ.

Στο ηπειρωτικό δίκτυο η τιμή της παραγόμενης kWh είναι πολύ μικρή μιας
και το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας παράγεται σε λιγωτικούς (πάρα πολύ
φθηνούς οικονομικά αλλά ακριβούς σε ότι αφορά την περιβαλλοντολογική
καταστροφή) σταθμούς. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στα νησιά μας που δεν ανήκουν
στο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Εκεί συνήθως παράγεται με την βοήθεια ορυκτών
καυσίμων τα οποία είναι πολύ πιο ακριβά από το κάρβουνο και συνήθως
εισαγόμενα. Έτσι λοιπόν αφού η ΔΕΗ έκανε τις έρευνες της διαπίστωσε ότι μία
αιολική μονάδα στην Λέσβο την συνέφερε οικονομικά.
Ας δούμε όμως τώρα τι ισχύει σήμερα για τα φωτοβολταϊκά πάρκα στο
διασυνδεδεμένο δίκτυο.

Έ ως 20 kW.

Δεν υπάρχει διαδικασία αδειοδότησης.
Δεν απαιτείται εξαίρεση άδειας από την ΡΑΕ.
Δεν απαιτείται περιβαλλοντολογική μελέτη.
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.
Δεν απαιτείται οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο.
Επιδότηση από τον αναπτυξιακό (όχι για πολύ ακόμα)
Επιδότηση επί της παραγόμενης kWh 0,45 e
Απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας(πολεοδομία)

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω η δημιουργία ενός Φ/Β
πάρκου έως 20 kW δεν εμπεριέχει και πολύ γραφειοκρατία. Αλλά επειδή κοστίζει
αρκετά κάτω από 100.000 ευρώ (που είναι το κατώτατο οικονομικό όριο για να μπει
μία εταιρία στον αναπτυξιακό ) μάλλον μέσα στους επόμενους μήνες θα σταματήσει
η επιδότησή του.
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Πάνω από 20 και κάτω από 150 Kw.

Απαιτείται άδεια εξαίρεσης από την ΡΑΕ
Απαιτείται περιβαλλοντολογική μελέτη.
Απαιτείται οικοδομική άδεια.
Απαιτείται οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο.
Επιδότηση από τον αναπτυξιακό
Επιδότηση επί της παραγόμενης kWh (0,45εώς 100 Kw , 0,40 έως 150)

Κεφάλαιο 5 Φωτοβολταϊκά σε στέγες

5.1 Φωτοβολταϊκά σε στέγες
Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών
φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό
δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας,
ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του
συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες
(ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν

στο

δίκτυο.

Παρακάτω

αποκωδικοποιώ με μορφή ερωτο-απαντήσεων την πρόσφατη νομοθεσία που
υπογράφηκε στις 4-6-2009 από τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
και Οικονομικών. Αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο
δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να
ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον
οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Πολύ μικρή επιχείρηση είναι αυτή
που απασχολεί έως 10 άτομα και έχει κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού έως
2 εκατ. € ετησίως. H πρώτη φάση του προγράμματος ισχύει μόνο για το ηπειρωτικό
δίκτυο και για τα νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο αυτό (π.χ.
Εύβοια, Ιόνια, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού). Εξαιρούνται προς το παρόν τα
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λεγόμενα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, νησιά ΒΑ
Αιγαίου) τα οποία

θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μόλις καθοριστεί πόση επιπλέον

ισχύς φωτοβολταϊκών μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε νησί. Αν μένετε

σε

πολυκατοικία μπορείτε να εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκό αρκεί να πληρούνται οι
παρακάτω όροι.

Είτε να συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, είτε το φωτοβολταϊκό να
εγκατασταθεί εξ ονόματος όλων των ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση
αυτή εκπροσωπεί ο διαχειριστής). Σε κάθε πολυκατοικία μπορεί να μπει ένα μόνο
σύστημα. Αν η ταράτσα είναι κοινόκτητη και οι κύριοι του χώρου αυτού θέλουν να
την παραχωρήσουν σε κάποιο άλλο ιδιοκτήτη του κτιρίου που δεν έχει δικαιώματα
στην ταράτσα, μπορούν να το κάνουν. Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό
ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55
λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Εσείς
συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το
πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα). Στην πράξη αυτό
σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την
παραγόμενη ενέργεια. Αν, για παράδειγμα, στο

δίμηνο το φωτοβολταϊκό σας

παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 250 € και καταναλώνετε ενέργεια αξίας 100 €, θα
σας έρθει πιστωτικός λογαριασμός 150 €, ποσό που θα καταθέσει η ΔΕΗ στον
τραπεζικό σας λογαριασμό.
Τρεις είναι οι προϋποθέσεις:
1. Να έχετε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά σας (ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της
πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση).
2. Αν είστε οικιακός καταναλωτής, να καλύπτετε μέρος των αναγκών σας σε ζεστό
νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα,
γεωθερμική αντλία θερμότητας), και
3. Αν είστε επιχείρηση, να μην έχετε πάρει κάποια άλλη επιδότηση για το
φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα.
Ο οικιακός μικροπαραγωγός ηλιακού ηλεκτρισμού δεν θεωρείται πια
επιτηδευματίας, με άλλα λόγια απαλλάσσεται από το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία.
Όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, “δεν υφίστανται για τον κύριο
του φωτοβολταϊκού συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της
ενέργειας αυτής στο δίκτυο”. Με άλλα λόγια, τα όποια έσοδα έχετε από την πώληση
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της ενέργειας δεν φορολογούνται. Με βάση τον ισχύοντα φορολογικό

νόμο,

δικαιούστε επιπλέον και έκπτωση δαπανών από το εισόδημα (εκπίπτει 20% της
δαπάνης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και μέχρι 700 € ανά σύστημα.

Η μόνη άδεια που χρειάζεται είναι η έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής
κλίμακας που την παίρνετε από την Πολεοδομία. Σύντομα, το ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. θα
καθορίσει τι χαρτιά και δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσετε για να πάρετε την
έγκριση αυτή.
Για να πάρετε την έγκριση
1. Ελάτε σε επαφή με μία εταιρία που θα σας προμηθεύσει τον εξοπλισμό και θα
κάνει την εγκατάσταση για να αποφασίσετε τι σύστημα θα επιλέξετε τελικά και πως
θα εγκατασταθεί.

2. Με τη βοήθεια της εταιρίας-εγκαταστάτη, κάνετε αίτηση στη ΔΕΗ για να σας
δώσει μια προσφορά σύνδεσης (να σας πει δηλαδή πόσο κάνει ο νέος μετρητής και
πόσο θα κοστίσει τελικά η σύνδεση).

3. Πάτε στην Πολεοδομία για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας.

4. Ξαναπάτε στη ΔΕΗ για να υπογράψετε την 25ετή σύμβαση βάσει της οποίας θα
πουλάτε ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο και στη συνέχεια συνδέεστε. Ο χώρος που
θα χρειαστούμε θα πρέπει να είναι ασκίαστος και, ει δυνατόν, τα φωτοβολταϊκά θα
πρέπει να βλέπουν το νότο και να έχουν μια κλίση κοντά στις 30 μοίρες. Αν δεν
συμβαίνει αυτό (αν δηλαδή η στέγη σας σκιάζεται ή ο προσανατολισμός της δεν
είναι νότιος), το φωτοβολταϊκό σας θα έχει μειωμένη απόδοση, χωρίς αυτό να
σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι βιώσιμη οικονομικά η επένδυσή σας. Το πόσα
τετραγωνικά μέτρα χρειάζεστε, εξαρτάται από το χώρο εγκατάστασης (δώμα ή
κεκλιμένη στέγη) και από την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών που θα επιλέξετε. Σε
ένα δώμα, για παράδειγμα, θα χρειαστείτε χοντρικά περί τα 12-15 τετραγωνικά
μέτρα για κάθε κιλοβάτ, ενώ σε μια κεραμοσκεπή 7-10 τ.μ. Η εταιρία που θα σας
προμηθεύσει τον εξοπλισμό θα σας υπολογίσει ακριβώς το χώρο που xρειάζεστε.
Ενδεικτική απόδοση φωτοβολταϊκών σε διάφορες κλίσεις και προσανατολισμούς (με
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νότιο προσανατολισμό και στη βέλτιστη κλίση, παίρνετε το 100% της απόδοσης) Το
μέσο βάρος των φωτοβολταϊκών μαζί με τη βάση στήριξης είναι περί τα 20-25 κιλά
ανά τετραγωνικό μέτρο. Συνεπώς, κατά τεκμήριο δεν υπάρχει πρόβλημα, ιδιαίτερα
σε νεόδμητα κτίρια, αφού η στέγη σχεδιάζεται για να αντέχει πολύ μεγαλύτερα
βάρη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα προηγηθεί έλεγχος για τη στατική επάρκεια
της στέγης.
Ένα ακόμη δεδομένο είναι ότι

τα φωτοβολταϊκά δεν “ρουφάνε” την γύρω

ακτινοβολία, αλλά αξιοποιούν την ακτινοβολία που ούτως ή άλλως θα έπεφτε στη
συγκεκριμένη επιφάνεια. Προκειμένου να απορροφήσουν τη μέγιστη δυνατή ηλιακή
ακτινοβολία, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια έχουν σκουρόχρωμη επιφάνεια η οποία
μάλιστα καλύπτεται από μία αντιανακλαστική στρώση για να παγιδεύεται η ηλιακή
ακτινοβολία. Χάρη σ’ αυτή την αντιανακλαστική επιφάνεια άλλωστε, τα
φωτοβολταϊκά δεν “γυαλίζουν” και έχουμε μειωμένα φαινόμενα αντανάκλασης που
ορισμένες φορές θα μπορούσαν να είναι ενοχλητικά. Όπως έδειξαν σχετικές
μετρήσεις, τα φωτοβολταϊκά “γυαλίζουν” λιγότερο από τα αυτοκίνητα όταν πέσει
πάνω τους η ηλιακή ακτινοβολία. Συνέπεια της σκουρόχρωμης επιφάνειας είναι
βέβαια ότι αυξάνεται η θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού πλαισίου σε σχέση με τον
περιβάλλοντα αέρα. Τι γίνεται λοιπόν αυτή η θερμότητα; Προφανώς διαχέεται στο
περιβάλλον. Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι αν αυτή η θερμότητα που φεύγει από
τα πλαίσια μπορεί να αυξήσει

σημαντικά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος

ιδιαίτερα σε μία στέγη. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, για τον απλό λόγο ότι η μάζα του
αέρα είναι πρακτικά άπειρη σε σχέση με τη μάζα των φωτοβολταϊκών και είναι
αδύνατο να αυξηθεί η θερμοκρασία του αέρα σε κάποια απόσταση από τα πλαίσια.
Για την ακρίβεια, μόλις 1-2 εκατοστά από την επιφάνεια των πλαισίων, η
θερμοκρασία είναι αυτή του περιβάλλοντος. Άλλωστε, μεταξύ φωτοβολταϊκού και
στέγης υπάρχει ένα κενό για να περνάει ο αέρας δροσίζοντας το φωτοβολταϊκό (κάτι
που, συν τοις άλλοις, αυξάνει και την απόδοσή του). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι η θερμοκρασία του δώματος κάτω ακριβώς από τα φωτοβολταϊκά
πλαίσια είναι χαμηλότερη απ’ ότι η θερμοκρασία του ακάλυπτου δώματος. Σε μια
ζεστή καλοκαιρινή μέρα με άπνοια, η θερμοκρασία του δώματος κάτω από τα
φωτοβολταϊκά μπορεί να είναι και 13 βαθμούς χαμηλότερη απ’ ότι αν ο ήλιος
χτυπούσε κατ’ ευθείαν το δώμα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω ενδεικτικό
διάγραμμα. Με άλλα λόγια, ο τελευταίος όροφος ενός κτιρίου υποφέρει λιγότερο
από τη ζέστη.Τα φωτοβολταϊκά συνεργάζονται και με πράσινη στέγη.
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Στην περίπτωση αυτή έχουμε πολλαπλά οφέλη.

Η μεν πράσινη στέγη δροσίζει το φωτοβολταϊκό και αυξάνει την απόδοσή του, το δε
φωτοβολταϊκό εμποδίζει τη γρήγορη εξάτμιση και απαιτείται λιγότερο νερό για την
πράσινη στέγη. Επιπλέον, μετρήσεις έδειξαν ότι αυξάνει και η βιοποικιλότητα της
πράσινης στέγης στα σημεία που σκιάζεται από τα φωτοβολταϊκά. Μπορώ να
εγκαταστήσω φωτοβολταϊκά σε πρόσοψη κτιρίου. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα
αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (φωτοβολταϊκή γεννήτρια που ακουμπά
σε κάποια μεταλλική βάση στήριξης), και τον αντιστροφέα (inverter) που μετατρέπει
το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα φωτοβολταϊκά σε εναλλασσόμενο της ίδιας
ποιότητας με το ρεύμα της ΔΕΗ. Το
ρεύμα αυτό περνά από ένα μετρητή και διοχετεύεται στο δίκτυο, όπως φαίνεται στην
εικόνα 12 .

Η
Εικόνα 12: Διασυνδεδεμένο σύστημα

παραγω
γή
ηλεκτρι

κής ενέργειας από τον ήλιο είναι εξαιρετικά προβλέψιμη. Αυτό που ενδιαφέρει, είναι
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πόσες κιλοβατώρες θα σας δώσει το σύστημά σας σε ετήσια

Εικόνα 13: Ηλιακό δυναμικό

βάση. Σε γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά
μέσο όρο ετησίως περί τις 1.150-1.450 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ
(KWh/KWp ανά έτος). Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της
χώρας ένα φωτοβολταϊκό παράγει περισσότερο ηλιακό ηλεκτρισμό απ’ ότι στις
βόρειες.
Το κόστος του φωτοβολταϊκού χοντρικά κοστίζει όσο και ένα αυτοκίνητο(π.χ.
ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 2 κιλοβάτ κοστίζει όσο και ένα φθηνό αυτοκίνητο μικρού
κυβισμού, ενώ ένα μεγαλύτερο σύστημα των 5-10 κιλοβάτ όσο ένα αυτοκίνητο
μεγάλου κυβισμού). Μόνο που ενώ το αυτοκίνητο έχει συνεχώς έξοδα για τα
επόμενα χρόνια, το φωτοβολταϊκό, αντίθετα, έχει έσοδα και σας αποφέρει και κέρδη.
Κι ενώ το αυτοκίνητο μετά βίας θα βγάλει τη δεκαετία, το φωτοβολταϊκό θα αντέξει
και θα σας αποφέρει κέρδη για πάνω από 25 χρόνια.
Σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες που καταναλώνουμε,
το κόστος των φωτοβολταϊκών πέφτει διαχρονικά. Η νέα νομοθεσία δίνει κίνητρα
ώστε, σε κάθε περίπτωση, να κάνετε απόσβεση του συστήματος σας και να έχετε και
ένα λογικό κέρδος. Δεν είναι ανάγκη να βάλετε όλο το ποσό από την τσέπη σας.
Μπορείτε να καλύψετε ένα μικρό μόνο μέρος της δαπάνης (π.χ. 25%) και το
υπόλοιπο να το καλύψετε με
δάνειο από κάποια τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδόσεις που θα έχετε από την
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εγκατάσταση φωτοβολταϊκών θα είναι καλύτερες απ’ ότι αν βάζατε αυτά τα χρήματα
σε κάποιο προθεσμιακό λογαριασμό ή τα επενδύατε σε ομόλογα ή στο
χρηματιστήριο. Και σκεφτείτε ότι οι αποδόσεις αυτές είναι σταθερές και εγγυημένες
για μια 25ετία! Το περιβαλλοντικό όφελος Είναι φυσικά πολύ μεγάλο. Κάθε
κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά
ρυπογόνα καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του
ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα,
όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται
λιγότερες

εκπομπές

άλλων

επικίνδυνων

ρύπων

(όπως

τα

αιωρούμενα

μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το
κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία
και το περιβάλλον.

5.2 Κ.Υ.Α. για Φ/Β σε στέγες

•

Το πρόγραμμα αφορά όλους τους πολίτες και όλες τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις (μέχρι 10 άτομα προσωπικό και 2 εκ. Ευρώ συνολικό κύκλο
εργασιών).

•

Αφορά φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10 kW σε στέγες, δώματα και
στέγαστρα βεραντών (με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούμε ημι-υπαίθριο
χώρο).

•

Δεν υπάρχει επιδότηση επί του έργου. Η μόνη μορφή επιδότησης
έρχεται με την τιμή της παταγώμενης kWh.

•

Όλη η ενέργεια του συστήματος πωλείται στην ΔΕΗ. Ο καταναλωτής
καταναλώνει την ενέργεια του δικτύου.

•

Το πρόγραμμα προς το παρόν αφορά μόνο το διασυνδεδεμένο δίκτυο(
εξαιρούνται δηλαδή τα περισσότερα νησιά και η Κρήτη)

•

Μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολυκατοικίες αρκεί να πληρούνται οι
παρακάτω όροι .

•

Είτε να συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες,
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•

είτε το φωτοβολταϊκό να εγκατασταθεί εξ ονόματος όλων των
ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση

αυτή εκπροσωπεί ο

διαχειριστής). Σε κάθε πολυκατοικία μπορεί να μπει ένα μόνο σύστημα.
Αν η ταράτσα είναι κοινόκτητη και οι κύριοι του χώρου αυτού θέλουν να
την παραχωρήσουν σε κάποιο άλλο ιδιοκτήτη του κτιρίου που δεν έχει
δικαιώματα στην ταράτσα, μπορούν να το κάνουν.

•

Η τιμή της kWh ορίζεται σε 55 λεπτά για τις συβάσεις πώλησης που
υπογράφονται το 2009, 2010 και 2011 και ισχύει για 25 έτη. Για κάθε χρόνο
που περνάει μετά το 2011

η τιμή που υπογράφεται η σύμβαση πώλησης

(καλύτερα σύμβαση συμψηφισμού) του συστήματος πέφτει 5% κάθε χρόνο.
π.χ. 2012= 0,525 λεπτά
Μετά την υπογραφή της πώλησης , η τιμή αυξάνεται κάθε χρόνο στο 25%
του πληθωρισμού.
•

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα είναι τρις.
α)Να υπάρχει ενεργή σύνδεση με την ΔΕΗ
β)Μέρος τον αναγκών σε ζεστό νερό να καλύπτονται

από ΑΠΕ (εδώ

αναφέρεται κυρίως στην ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα)
γ)το σύστημα να μην έχει επιδοτηθεί από άλλα προγράμματα.

5.3 Σημαντικά σημεία

1) Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε φορολογικά βιβλία (έναρξη επιτηδεύματος)
2)

Ο λογαριασμός είναι ουσιαστικά συμψηφισμού. Παραγόμενη ενέργεια

μείον ενέργεια που καταναλώθηκε =χρήματα που μας επιστέφει η ΔΕΗ κάθε δίμηνο
στο τραπεζικό μας λογαριασμό.
3)

Η μόνη άδεια που χρειάζεται είναι άδεια ''έγκριση εργασιών μικρής

κλίμακας'' βγαίνει μέσα σε 15 μέρες από την πολεοδομία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
1)Αίτηση ενδιαφερομένου όπου θα αναγράφεται η
ισχύς της εγκατάστασης.
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2) Φωτοτυπία ταυτότητας
3) φωτογραφίες κτηρίου
4) Τοπογραφικό
5) Στοιχεία κυριότητας
6) Σχεδιάγραμμα κάλυψης
7) Κάτοψη τομή όψη
8) Τεχνική Αιτιολογική έκθεση
9) Συναίνεση συνιδιοκτητών
10) ΕΠΑΕ όπου χρήζει η αρμόδια υπηρεσία ότι αυτό είναι
αναγκαίο

4)Ο χώρος θα πρέπει να είναι ασκίαστος και τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να βλέπουν το νότο
και να έχουν μια κλίση κοντά στις 30 μοίρες. Αν δεν συμβαίνει αυτό (αν δηλαδή η στέγη σας
σκιάζεται ή ο προσανατολισμός της δεν είναι νότιος), το φωτοβολταϊκό σας θα έχει
μειωμένη απόδοση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι βιώσιμη οικονομικά η
επένδυσή σας. Το πόσα τετραγωνικά μέτρα χρειάζεστε, εξαρτάται από το χώρο
εγκατάστασης (δώμα ή κεκλιμένη στέγη) και από την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών που
θα επιλέξετε. Σε ένα δώμα, για παράδειγμα, θα χρειαστείτε χοντρικά περί τα 17-20
τετραγωνικά μέτρα για κάθε κιλοβάτ, ενώ σε μια κεραμοσκεπή 7-10 τ.μ.
5)Πάρα πολύ σημαντικό είναι να επιλέξουμε τον κατάλληλο τύπου Φ/Β πάνελ π.χ.
Τεχνολογία thin film ή κρυσταλλική.
Επειδή όλα αυτά είναι αρκετά θεωρητικά στην μελέτη που ακολουθεί θα περιγραφούν
βήμα προς βήμα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αδειοδότηση και λειτουργία του
Φ/Β συστήματος.

6.1 Φ/Β μελέτη (οικονομοτεχνική) για εγκατάσταση σε
βιοτεχνία σαλονιών

Η εταιρία για την οποία θα γίνει η πρώτη μας μελέτη ονομάζεται Bianco Nero και
είναι μια μικρή βιοτεχνία σαλονιών που βρίσκεται στην παλαιά εθνική οδό
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Θεσσαλονίκης Καβάλας. Οι εταιρία είναι οικογενειακού τύπου με 7 άτομα
προσωπικό. Εδώ αρχικά θα πρέπει να εξετάσουμε αν μπορεί να μπει στον νέο νόμο
για τα φωτοβολταϊκά πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

ΒΗΜΑ 1
Τρεις είναι οι προϋποθέσεις:

1. Να υπάρχει μετρητής της ΔΕΗ στο όνομά της εταιρίας (ή στον κοινόχρηστο
λογαριασμό της πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση).
2. Αν είστε επιχείρηση, να μην έχετε πάρει κάποια άλλη επιδότηση για το
φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα.
3.

Στους οικιακούς καταναλωτές χρειάζεστε και θερμοσίφωνα αλλά εδώ έχουμε

εταιρία. Αφού λοιπόν οι προϋποθέσεις πληρούνται προχωράμε στο επόμενο στάδιο
που είναι η επιλογή του χώρου.

ΒΗΜΑ 2

Πόσος διαθέσιμος χώρος υπάρχει στην οροφή της βιοτεχνίας.
Ο διαθέσιμος χώρος της σκεπής είναι περίπου 675 τ.μ. Και το μισό του τμήμα είναι
νότιο - ανατολικό.

Οπότε πληροί τις απαραίτητες προϋπόθεσης για την

εγκατάσταση που θέλουμε να κάνουμε μιας και με τον συγκεκριμένο νέο νόμο
μπορούμε να βάλουμε μέχρι 10 kw που απαιτούν περίπου 200 τ.μ. οριζόντια
επιφάνια(αν π.χ. Προϋπάρχει μια στέγη με κλίση 20-40 μοίρες που κοιτάζει νότο
τότε το απαραίτητο εμβαδό μειώνεται περίπου στο μισό γιατί δεν βάζουμε
αποστάσεις μεταξύ των φωτοβολταϊκών στοιχειών προκείμενου να μην σκιάζονται
μεταξύ τους.
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Εικόνα 14:Στέγη βιοτεχνίας
Επίσης θα έπρεπε να υπολογίσουμε σε τυχόν μελλοντικά ακίνητα που θα κτιστούν
δίπλα από τον χώρο των φωτοβολταϊκών γιατί θα έπρεπε να μετακινήσουμε την όλη
εγκατάσταση κάτι που προφανώς δεν συμφέρει τον πελάτη μας. Μια τέτοια μελέτη
είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αν το πάρκο σκιστή από ένα μελλοντικό κτίριο και
δεν υπάρχει εναλλακτικό μέρος τοποθετήσεις των φωτοβολταϊκών τότε θα
οδηγήσουμε τον πελάτη μας σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Αφού λοιπόν
σιγουρευτούμε για το πόσος χώρος υπάρχει και για πόσα χρόνια θα βρίσκεται
ασκίαστος προοράμε στην καταγραφή αναγκών του πελάτη που είναι ένα από τα πιο
σημαντικά στοιχεία πριν ξεκινήσουμε την διαστασιολόγηση του συστήματος μας.
Η πιο γρήγορη ενέργεια για να βρούμε τις ενεργειακές καταναλώσεις του
πελάτη μας είναι να του ζητήσουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για ένα πλήρη έτος.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΡΕΥΜΑ(ΕΠΡΟ Φ Ο ΡΟ Ι(ΕΠ ^)

ΣΥΝΟΛΟ

)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ

283

100

383

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ

193

82

275

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ

243

112

356

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ

144

93

238

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ

180

100

280

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ

307

230

538

1351

714

2065

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 2: Σύνολο εξόδων για την ΔΕΗ

48

Εδώ νιώθω την υποχρέωση να θίξω ότι τα νοικοκυριά και οι βιοτεχνίες ( όλοι μας
δηλαδή) πληρώνουμε 66% ρεύμα και 33% λοιπές χρεώσεις που ουδεμία σχέση
έχουν με την κατανάλωση ρεύματος.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΣΗ ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
2065 (ευρώ που πληρώνουμε τον γρόνο) =3754 kWh από Φ/Β
0,55(που θα πουλάμε την kWh)
3754/1300(Παραγόμενες kWh από κάθε εγκατεστημένο Kw για την βόρειο
Ελλάδα)=2,8 Kw.

Άρα για να μην χρειαστεί ο πελάτης μας να ξαναπλώσει ΔΕΗ πότε ξανά για τα
επόμενα 25 χρόνια (με την προϋπόθεση ότι η αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ θα
ακολουθεί την αύξηση της τιμής τής kWh) χρειάζεται ένα σύστημα γύρω στα 3 kW.
Μετά από συνεννόηση με τον Γεώργιο Κωστελίδη υπεύθυνο επικοινωνίας

της

εταιρίας για το συγκεκριμένο έργο αποφασίσαμε ότι θα συνέφερε παραπάνω την
εταιρία να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή εγκατάσταση ( δηλαδή 10 kW) .

6.2 Διαστασιολόγηση

6.2.1 Επιλογή του πάνελ.
Στην συγκεκριμένη εφαρμογή μπορούμε να επιλέξουμε ότι φωτοβολταϊκό θέλουμε.
Οι συνθήκες είναι τέτοιες που τα μειονεκτήματα του thin film και των κρυσταλλικών
εξανεμίζονται. Ο χώρο είναι άπλετος , η θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι
μέτριες προς υψηλές (ειδικά το καλοκαίρι) και δεν υπάρχει σκίαση καμία στιγμή της
μέρας. Έστω λοιπόν ότι επιλέγω το Schott Solar POLY 165. Τα πάνελ είναι της
εταιρίας Schott Solar που είναι μια πολυεθνική δύναμη με εργοστάσια σε Ευρώπη
και Αμερική. Εφαρμογές αυτής της εταιρίας χρησιμοποιούνται ευρέως στο διάστημα
για τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας σε δορυφόρους από το 1968. Μονοπωλεί δε με
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τεχνολογικές

καινοτομίες,

παγκόσμιες

πατέντες

και

πρωτοτυπίες.

Ποιο

συγκεκριμένα οι ΦΒ συλλέκτες τους οποίους αντιπροσωπεύουμε είναι πολύ
ενισχυμένης κατασκευής με αλουμινένιο πλαίσιο και διπλή επίστρωση γυαλιού
μπρος - πίσω (πάχος 10mm περίπου). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη
μηχανική αντοχή καθώς επίσης και μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
(μεγαλύτερη διάρκεια ζωής) με ιδιαίτερη σημασία σε εφαρμογές κοντά στη θάλασσα
ή σε μεγάλα υψόμετρα. H SCHOTT SOLAR είναι η μόνη εταιρία παγκοσμίως που
παράγει τον μεγαλύτερο συλλέκτη στον κόσμο (ASE300, max power 330W,
συλλεκτική επιφάνεια 2,4 m2, κυψέλες μοναδικές παγκοσμίως τύπου EFG πατενταρισμένη τεχνολογία).
Στην μελέτη μας έχουμε επιλέξει φωτοβολταϊκούς συλλέκτες πολυκρυσταλλικού
πυριτίου, με κυψέλες τύπου MAIN, ισχύος 165 Wp. Συλλεκτική επιφάνεια 1.28τ.μ.

Τα πλεονεκτήματα αυτό του συλλέκτη είναι :
•

Μεγαλύτερη απόδοση από άλλους συλλέκτες έως και 25%

•

Μικρότερο κόστος

•

Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση (ένας μεγάλος συλλέκτης αντιστοιχεί με 6
μικρούς).

•

Σημαντική εξοικονόμηση υλικών και εξαρτημάτων σύνδεσης (βίδες, σιδεριές,
καλωδιώσεις κλπ)

•

Πολύ μεγάλη μηχανική αντοχή

•

Ιδιαίτερα μεγάλη απόδοση σε συνθήκες μειωμένης ηλιοφάνειας

•

Ιδιαίτερα μεγάλη τάση μόνωσης συλλέκτη, δυνατότητα λειτουργίας έως 1000
Vdc

•

Αποφυγή οξειδώσεων ηλεκτρικών συνδέσεων

•

Περιλαμβάνονται δίοδοι προστασίας εντός ειδικού κουτιού με ειδικό gel

•

Μεγαλύτερη απόδοση, λόγω πολύ λιγότερων συνδέσεων.

Με τη βοήθεια των συνδέσεων τύπου Μ ^Ρ Contact® επιτυγχάνεται γρήγορη και
ασφαλής σύνδεση των συλλεκτών μεταξύ τους. Οι συνδεδεμένες κυψέλες
οδηγούνται στο κουτί σύνδεσης όπου περιλαμβάνονται δίοδοι προστασίας. Το κουτί
σύνδεσης είναι ερμητικά κλεισμένο και έτοιμο προς σύνδεση από το εργοστάσιο. Το
εσωτερικό του είναι εμβαπτισμένο σε ειδικό τύπου gel έτσι ώστε να αποκλείεται η
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εισροή υγρασίας. Εκτός των παραπάνω θα πρέπει να αναφέρουμε και τις κυψέλες
που εργαστηριακά έχουν παρουσιάσει βαθμό απόδοσης 20%.

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής.

Ονομαστική ισχύς

P
Pmpp

165 Wp

Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος

Umpp

36,0 V

Ενταση στο σημείο μέγιστης ισχύος

Impp

4,58 Α

Τάση ανοιχτού κυκλώματος

Uoc

43,8 V

Ρεύμα βραχυκυκλώσεως

Isc

5,18 Α

6.2.2 Επιλογή Μετατροπέα.

Όταν το φωτοβολταϊκο πάρκο είναι πάνω από 5 Kw η ΔΕΗ μας υποχρεώνει να
βάλουμε τρις μικρούς μετατροπείς αντί για έναν μεγάλο. Αυτό συμβαίνει για να ισο
διανέμεται το ρεύμα και στις τρις φάσεις. Η πιο γνωστή εταιρία κατασκευής
μετατροπέων για φωτοβολταϊκά πάρκα είναι η Γερμανική

SMA. Και επειδή ο

επενδυτής δίνει αρκετά χρήματα στο πάρκο δεν ρισκάρει να πάρει μετατροπέα από
άλλη εταιρία όσο ανταγωνιστική τιμή κι αν έχει.

Επιλέγουμε τον Sunny Boy 3300TL.

6.3 Στατική μελέτη και χώρος εγκατάστασης μετατροπέων
Η έδραση των Φ/Β πλαισίων επί του κτηρίου μπορεί να υλοποιηθεί είτε πάνω
ε πρόσθετη μεταλλική κατασκευή, είτε επί της επιφάνειας του δώματος, ή ακόμα και
με την ενσωμάτωση των πλαισίων στο δομικό κέλυφος του κτηρίου. Αν και το βάρος
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της ίδιας της Φ/Β συστοιχίας και της βάσης στήριξης δεν αναμένεται να επηρεάσει
την στατική αντοχή του κτηρίου, καλό είναι όταν η τοποθέτηση των πλαισίων
γίνεται σε στέγαστρα ή σκεπές να διενεργείται στατικός έλεγχος (ή ακόμα και ειδική
μελέτη όπου απαιτείται) ώστε να διερευνάται η μηχανική καταπόνηση και η
ανεμοπίεση της επιφάνειας έδρασης των πλαισίων. Τα Φ/Β πλαίσια τοποθετούνται
σε ένα σύστημα στήριξης, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία και την
ασφάλεια της εγκατάστασης σε ακραίες συνθήκες ανέμου, χιονόπτωσης, σεισμού
και θερμοκρασιακών μεταβολών. Οι ακραίες αυτές συνθήκες καθώς, ο συνδυασμός
τους καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές ασφάλειας, προδιαγράφονται στους
Ευροκώδικες (Eurocodes), παράλληλα με επιπρόσθετους ελέγχους, όπως για το
σύνολο των δομικών κατασκευών. Για τη στατική επάρκεια του συστήματος
στήριξης καθεαυτού, μπορεί να ζητείται αντίστοιχο πιστοποιητικό από τον
προμηθευτή. Το σύστημα στήριξης μπορεί να είναι μέρος υαλοπετάσματος, να
αποτελεί σύνδεσμο με τους φορείς μίας στέγης ή να αποτελεί ένα αυτοτελές
σύστημα τοποθετημένο στο δώμα ή με τρόπο που να δημιουργεί σκίαστρο. Το
σύστημα στήριξης μπορεί να είναι είτε μεταλλικό, από αλουμίνιο ή εν θερμώ
γαλβανισμένο χάλυβα, είτε από πλαστικό (κυρίως όσο αφορά στην περίπτωση
λεκανών στήριξης). Στο εμπόριο διατίθεται πληθώρα συστημάτων στήριξης.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνεται προσοχή στη συμβατότητά τους με
τα λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού και κατ’ επέκταση στην εγκυρότητα των
πιστοποιητικών στατικής επάρκειας επί του συνόλου της εγκατάστασης. Θα πρέπει ο
τρόπος σύσφιξης των Φ/Β πλαισίων να είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές του
συγκεκριμένου Φ/Β πλαισίου και επιπλέον οι διαστάσεις του πλαισίου να είναι
αντίστοιχες (ή μικρότερες) με αυτές που έχουν θεωρηθεί στην στατική μελέτη για
την έκδοση του πιστοποιητικού στατικής επάρκειας. Όσον αφορά στη σύνδεση του
συστήματος στήριξης με το κτήριο, και ειδικότερα αναφορικά με σύστημα στήριξης
σε δώμα, θα πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλη αγκύρωση. Αυτή γίνεται κυρίως με
την προσθήκη φορτίου, ή με τη χρήση κοχλιών. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει το
βάρος που θα τοποθετηθεί να είναι σύμφωνο με τη στατική μελέτη του κτηρίου.
Στην περίπτωση χρήσεως κοχλιών, θα πρέπει να μην τραυματίζεται η υφιστάμενη
μόνωση. Και στις δύο περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση άλλου συστήματος,
παρέχονται οι προδιαγραφές για την αγκύρωση από τον προμηθευτή του συστήματος
στήριξης. Ωστόσο η συμβατότητα με το κτήριο θα πρέπει να ελέγχεται από έναν
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μηχανικό.
Τέλος, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να έχει υπόψη του την διαφοροποίηση των
συστημάτων στήριξης και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που το διέπουν,
συμπεριλαμβανομένων της ευκολίας εγκατάστασης, της αξιοπιστίας και των
λειτουργικών στοιχείων (όπως η δυνατότητα ή όχι φυσικού αερισμού του πλαισίου).

Επιλογή του χώρου έδρασης των ηλεκτρονικών μετατροπέων
Ένα από τα ζητήματα που χρήζουν προσοχής κατά το σχεδιασμό ενός κτηριακού
Φ/Β συστήματος, είναι η επιλογή του χώρου έδρασης των ηλεκτρονικών
μετατροπέων. Συνήθως, οι μετατροπείς των εν λόγω ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων
τοποθετούνται είτε στο εσωτερικό των κτηρίων που εγκαθίστανται, είτε σε ειδικά
διαμορφωμένο κλειστό χώρο ο οποίος μπορεί να βρίσκεται πλησίον του Φ/Β
εξοπλισμού. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση μειώνεται σημαντικά το μήκος των
ηλεκτρικών αγωγών Σ.Ρ. με άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό των ηλεκτρικών
απωλειών, της πτώσης τάσης, αλλά και του κόστους καλωδίωσης. Βέβαια υπάρχουν
και ηλεκτρονικοί μετατροπείς οι οποίοι σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του
κατασκευαστή μπορούν να εγκατασταθούν είτε κάτω από τα Φ/Β πλαίσια, είτε στο
μηχανισμό στήριξης αυτών, εφόσον υπάρχει αρκετός χώρος. Λαμβάνοντας υπόψη
ότι ο συγκεκριμένος τύπος έδρασης έχει ως αποτέλεσμα την άμεση έκθεση του
μετατροπέα σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών,
αλλά, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, και σε αρκετά χαμηλές κατά τη διάρκεια
του χειμώνα, προτείνεται να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που το προβλέπει ο
κατασκευαστής.
Συγκεκριμένα, στο φυλλάδιο του κατασκευαστή θα πρέπει να αναζητηθεί ο
δείκτης προστασίας (IP) του μετατροπέα από σωματίδια σκόνης και νερού, καθώς
και τα όρια της θερμοκρασίας μέσα στα οποία δεν επηρεάζεται η ασφαλής και
απρόσκοπτη

λειτουργία

του.

Σε

αντίθετη

περίπτωση

η

υιοθέτηση

του

προαναφερθέντος τρόπου έδρασης μπορεί να επιφέρει μείωση του προσδόκιμου της
διάρκειας ζωής του μετατροπέα. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψύξη του
ηλεκτρονικού μετατροπέα επηρεάζεται σημαντικά από τις κλιματολογικές συνθήκες
της περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένο το Φ/Β σύστημα (θερμοκρασία
περιβάλλοντος, συνθήκες ηλιοφάνειας, υγρασία και άνεμος), γίνεται κατανοητό ότι
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στις περιπτώσεις που ο μετατροπέας τοποθετείται σε κλειστό χώρο πλησίον του Φ/Β
εξοπλισμού ίσως είναι απαραίτητη η τοποθέτηση μηχανισμού εξαναγκασμένης
ψύξης (ανεμιστήρες).

6.4 Γείωση μετατροπέα
Η γείωση (άμεση ή ουδετέρωση, ανάλογα με την περιοχή) αποσκοπεί κυρίως
στην προστασία των εγκαταστάσεων παραγωγής και την ασφάλεια των προσώπων
και θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς (HD384). Στο
σχήμα 6 παρουσιάζονται οι δυνατοί τρόποι γείωσης των διασυνδεδεμένων
κτηριακών Φ/Β συστημάτων. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η γείωση ενός
εκ των ακροδεκτών του αντιστροφέα στην πλευρά συνεχούς ρεύματος δεν είναι
υποχρεωτική στις Ευρωπαϊκές χώρες, σε αντιδιαστολή με τις Η.Π.Α. Τονίζεται ότι η
γείωση ή μη της πλευράς Σ.Ρ. εξαρτάται από την τεχνολογία των Φ/Β πλαισίων και
την τοπολογία του αντιστροφέα. Οι Φ/Β συστοιχίες που διαμορφώνονται από
συγκεκριμένα είδη πλαισίων (λεπτών επιστρώσεων, back - contact) γειώνονται με
υπόδειξη του κατασκευαστή, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
λειτουργία τους αλλά και η βελτιστοποίηση της απόδοσής τους. Ειδικότερα, τα Φ/Β
πλαίσια λεπτών επιστρώσεων (thin film) με υλικά όπως το άμορφο πυρίτιο (a -Si)
και το τελλουριούχο κάδμιο (CdTe),

της τεχνολογίας κατασκευής τους

(superstratetechnology) ,λόγω παρουσιάζουν συνήθως υψηλό κίνδυνο διάβρωσης
του στρώματος TCO, γεγονός που επιφέρει καταστρεπτικά για τα πλαίσια
αποτελέσματα.
Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, γειώνεται ο αρνητικός ακροδέκτης της Φ/Β
πηγής. Το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται, βάσει των υφιστάμενων μελετών, σε
Φ/Β πλαίσια thin film με άλλα υλικά (π.χ. CIS). Σε συστήματα με Φ/Β πλαίσια
τεχνολογίας back - contact, επιβάλλεται (από τον κατασκευαστή) η γείωση
του θετικού ακροδέκτη στην πλευρά Σ.Ρ. για βελτιστοποίηση της απόδοσης. Η
γείωση σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να γίνει μέσω μεγάλης αντίστασης. Σε αυτές
τις περιπτώσεις επιβάλλεται η χρήση αντιστροφέα με Μ/Σ απομόνωσης, εκτός αν
πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι ο επιλεγμένος τύπος αντιστροφέα (χωρίς
Μ/Σ) είναι κατάλληλος για χρήση με τα πλαίσια που έχουμε επιλέξει. Όσον αφορά
στα συνήθη κρυσταλλικά πλαίσια, δεν έχουν τεθεί ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους
κατασκευαστές ως προς τη γείωση ή μη των ακροδεκτών της πλευράς Σ.Ρ. Σε αυτές
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τις περιπτώσεις, εφόσον δεν γειώνονται ενεργά μέρη στην πλευρά ΣΡ, είναι δυνατή η
χρήση αντιστροφέα χωρίς Μ/Σ απομόνωσης.
Σε κάθε περίπτωση, ο μελετητής του συστήματος ακολουθεί τις οδηγίες του
κατασκευαστή για τις ειδικές απαιτήσεις που προκύπτουν ανάλογα με την
τεχνολογία των Φ/Β πλαισίων. Συνήθως οι κατασκευαστές αντιστροφέων,
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα
με τον τύπο του πλαισίου. Τονίζεται ότι, αν ο αντιστροφέας δεν περιλαμβάνει
μετασχηματιστή απομόνωσης, η πλευρά Σ.Ρ. δεν γειώνεται. Αντίθετα όλα τα
εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του Φ/Β εξοπλισμού (π.χ. βάσεις στήριξης και
μεταλλικά μέρη των Φ/Β πλαισίων) γειώνονται υποχρεωτικά.

6.5 Καλωδιώσεις
Στην πλευρά της Φ/Β συστοιχίας ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εγκατάστασης
καλωδίωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει προστασία ισοδύναμη με μόνωση Class II. Η
καλωδίωση περιλαμβάνει τις συνδέσεις μεταξύ των Φ/Β πλαισίων, τις συνδέσεις από τα άκρα
κάθε εν σειρά κλάδου μέχρι το κουτί παραλληλισμού, αν χρησιμοποιείται και τις συνδέσεις
από τα άκρα της Φ/Β συστοιχίας, π.χ. στο κουτί παραλληλισμού, μέχρι τον αντιστροφέα. Όλα
τα καλώδια τα οποία είναι εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία θα πρέπει να είναι ανθεκτικά
στην υπεριώδη ακτινοβολία (αποκλείοντας έτσι τα κοινά καλώδια με μόνωση από PVC).
Τα καλώδια τα οποία χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις των πλαισίων θα πρέπει να
έχουν μόνωση ανθεκτική τουλάχιστον έως 70οC ή και περισσότερο αν δεν υπάρχει ελεύθερη
κυκλοφορία του αέρα. Η επιλογή του κατάλληλου είδους καλωδίου είναι σημαντική για την
ασφάλεια και τη διάρκεια της εγκατάστασης όπως και την ικανοποίηση της απαίτησης για
μόνωσης ισοδύναμης με κλάση ΙΙ. Για τις συνδέσεις μεταξύ των πλαισίων χρησιμοποιούνται
συνήθως εύκαμπτα μονοπολικά καλώδια με ενισχυμένη μόνωση, με τις ανωτέρω τουλάχιστον
απαιτήσεις. Ο συνδυασμός αυτός των απαιτήσεων είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί από κοινά
τυποποιημένα καλώδια και απαιτεί τη χρήση ειδικών μειγμάτων πλαστικών για μόνωση.
Τα καλώδια μπορούν να είναι εναέρια, αλλά πρέπει να παρέχεται στήριξη, ώστε να
μην καταπονούνται οι συνδέσεις. Η στήριξη γίνεται με υλικά ανθεκτικά στην υπεριώδη
ακτινοβολία, την υγρασία, την υψηλή θερμοκρασία και τη διάβρωση. Τα Φ/Β πλαίσια θα
πρέπει να διαθέτουν διόδους παράκαμψης (bypass diodes), για ελάττωση των συνεπειών
σκίασης. Για τις συνδέσεις των καλωδίων μεταξύ τους συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι
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κατάλληλοι ειδικοί σύνδεσμοι ταχείας σύνδεσης. Τα προ-εγκατεστημένα καλώδια των Φ/Β
πλαισίων δε θα πρέπει να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται από καλώδια άλλης διατομής ή
τύπου. Η όδευση των καλωδίων από το κουτί παραλληλισμού μέχρι τον αντιστροφέα θα πρέπει
να εξασφαλίζει προστασία ισοδύναμη με Class II. Τα καλώδια θα πρέπει να είναι μονοπολικά,
με διπλή ή ενισχυμένη μόνωση. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τοποθετούνται σε
διαφορετικά κανάλια. Στα κιβώτια διασύνδεσης πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικές
περιοχές με μονωτικό διαχωριστικό για τη σύνδεση των αρνητικών και θετικών αγωγών.
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά κουτιά σύνδεσης για τους θετικούς και
τους αρνητικούς αγωγούς. Τα κιβώτια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι μονωτικά
και να ανοίγουν με ειδικό κλειδί ή εργαλείο. Η διατομή του καλωδίου καθορίζεται από το
μέγιστο αναμενόμενο ρεύμα σε ένα κλάδο όπως υπολογίζεται βάσει της Παραγράφου
«Σχεδίαση Συστήματος». Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τουλάχιστον η διόρθωση λόγω
θερμοκρασίας, η οποία για τα καλώδια πλησίον των Φ/Β πλαισίων μπορεί να φθάσει τους
70°C.
Σημειώνεται ότι στους 70°C ο διορθωτικός συντελεστής για καλώδια με μόνωση
ανθεκτική ως τους 90°C είναι 0.58. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή η διατομή του καλωδίου θα
πρέπει να διαστασιολογηθεί με βάση τη τιμή του μέγιστου αναμενόμενου ρεύματος
πολλαπλασιασμένη επί 1.72 (=1/0.58), για να μην υπερβούν τα όρια αντοχής της μόνωσης.
Ένα άλλο κριτήριο που εξετάζεται για τη διαστασιολόγηση των καλωδίων είναι αυτό της
απώλειας ισχύος. Συνήθως θεωρείται ότι η απώλεια ισχύος στο συνολικό μήκος των Σ.Ρ.
καλωδίων υπό ονομαστικές τιμές λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% της ονομαστικής
ισχύος του Φ/Β συστήματος. Το κριτήριο αυτό συνήθως οδηγεί σε επιλογή μεγαλύτερης
διατομής. Στην πλευρά του συνεχούς ρεύματος θα πρέπει να εγκαθίσταται διακόπτης (όταν
αυτός δεν εμπεριέχεται στον αντιστροφέα) ο οποίος θα απομονώνει τον αντιστροφέα από τη
Φ/Β συστοιχία. Ο διακόπτης θα πρέπει να έχει την
ικανότητα να απομονώνει τον αντιστροφέα υπό φορτίο (συνεπώς οι ταχυσύνδεσμοι δεν
καλύπτουν την απαίτηση αυτή σαν μέσο απομόνωσης). Ο διακόπτης πρέπει να είναι
σχεδιασμένος για συνεχές ρεύμα και να απομονώνει και τους δύο πόλους (αγείωτο σύστημα).

Πλευρά Ε.Ρ.
Στην πλευρά Ε.Ρ. γενικά θα πρέπει να ακολουθούνται οι συνήθεις πρακτικές που
απορρέουν από τον Η0384. Η έξοδος του αντιστροφέα συνδέεται σε ξεχωριστό ηλεκτρικό
πίνακα, όπου εγκαθίστανται τα μέσα προστασίας και χειρισμού. Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού
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πίνακα θα πρέπει να προέρχεται κατευθείαν από την Παροχή που έχει προμηθεύσει ο
Διαχειριστής του Δικτύου στο κτήριο. Οι ηλεκτρονικοί αντιστροφείς θα πρέπει να απομόνωσης
της εξόδου τους από το δίκτυο Ε.Ρ. παρέχουν τη δυνατότητα Η εγκατάσταση ρελέ διαφυγής
στην έξοδο του αντιστροφέα (πλευρά ΕΡ) πραγματοποιείται με βάση τις απαιτήσεις του
προτύπου HD384. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο αντιστροφέας δεν εμπεριέχει γαλβανική
απομόνωση ή εμπεριέχει υψίσυχνο Μ/Σ, θα πρέπει να παρέχεται προστασία μέσω ρελέ
διαφυγής τύπου Β (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 364-7-712).
Ο επιλεγμένος αντιστροφέας καλό είναι να διαθέτει αυτή τη δυνατότητα χωρίς να είναι
απαραίτητη η εγκατάσταση επιπλέον ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Οι αντιστροφείς που
υπάγονται σε αυτές τις κατηγορίες μπορεί να φέρουν πιστοποιητικό μετρήσεων για τη μη
έγχυση Σ.Ρ., οπότε μπορεί να εγκατασταθεί ρελέ διαφυγής τύπου Α. Για την επιλογή του
ρεύματος ΙΔη, εκτός από τις απαιτήσεις της οδηγίας HD384, λαμβάνεται υπόψη ότι σε Φ/Β
εγκαταστάσεις με αντιστροφείς χωρίς μετασχηματιστή υπάρχει ρεύμα διαρροής στην κανονική
λειτουργία του συστήματος, η τιμή του οποίου δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια
(εξαρτάται από τον τύπο των πλαισίων, του αντιστροφέα και τις

καιρικές συνθήκες). Στις

περιπτώσεις αυτές, η εγκατάσταση ρελέ διαφυγής με ρεύμα διέγερσης 30 mA μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητες διακοπές στη

λειτουργία του Φ/Β συστήματος. Είναι λοιπόν

σκόπιμο, ο μελετητής να ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντιστροφέα για την
επιλογή του κατάλληλου ρελέ διαφυγής. Τονίζεται ότι η ελαχιστοποίηση των οδεύσεων είναι
επιθυμητή, τόσο στην μεριά Σ.Ρ. όσο και στη μεριά Ε.Ρ. προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση
των ηλεκτρικών απωλειών.

6.6 Οικονομικά στοιχεία
Εγκατάσταση συστήματος ισχύος 10 kWp. Το σύστημα θα αποτελείται από:

•

30 Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες πολυκρυσταλλικού πυριτίου, τύπου SCHOTT POLY-165,
24V, ισχύος 165 Watt έκαστος, του οίκου SCHOTT SOLAR Γερμανίας.
Ημερήσια παραγωγή : Αρ. συλλεκτών x ισχύς x ημερήσια ηλιοφάνεια κατά μ.ο.
(χειμώνα - καλοκαίρι)
60

x

165 Watt x

4h

=

39,60 kWh περίπου.

Ετήσια παραγωγή : Θεωρώντας ότι 1 kW εγκατεστημένης ισχύος από φωτοβολταϊκά
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παρέχει ενέργεια ίση με 1.400 kWh ετησίως, η ετήσια παραγωγή
μας από το σύστημα είναι :
10 kWp x

1400 kWh =

14000 kWh

περίπου
Ετήσια έσοδα:

Έσοδα 25ετίας:

14000 kWh X 0,55 €/kWh = €7.700,00 περίπου

€7.700,00 Χ 25

= €192.000,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον υπολογισμό των εσόδων 25ετίας δεν έχουμε συμπεριλάβει την ετήσια
αύξηση που θα λαμβάνει χώρα κάθε έτος και ισοδυναμεί με το 25% του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή του εκάστοτε προηγούμενου έτους, συνεπώς τα έσοδα
25ετίας που παρουσιάζονται στην πραγματικότητα θα είναι περισσότερα.

Οι παραπάνω αναμενόμενες ημερήσιες και ετήσιες αποδόσεις προκύπτουν από μετρήσεις των
ηλιακών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής.

•

3 Inverter δικτύου Sunny SB 3300 TL, ισχύος 3.36 kW του οίκου SMA Γερμανίας. Η
συσκευή είναι αμέσου διεγέρσεως από το δίκτυο, με μέγιστο βαθμό απόδοσης έως και
98%.

•

Σταθερές βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων για τοποθέτηση σε στέγη. Οι
βάσεις θα είναι αλουμινίου κατασκευασμένες από ειδικά κράματα και πολύ υψηλής
αντοχής. Οι βάσεις είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες σύμφωνα με τις
απαιτήσεις και τους ελέγχους αντοχής και λειτουργικότητας που περιγράφονται στον
Ευρωκώδικα 9 (EC9).

•

Όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις του συστήματος. Για τη πλευρά της DC τάσης θα
χρησιμοποιηθούν ειδικά solar καλώδια για εγκατάσταση σε εξωτερικό περιβάλλον,
επικασσιτερωμένα και με σημαντική ενίσχυση έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Από τη πλευρά της AC τάσης θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου ΝΥΥ κατάλληλης
διατομής έτσι ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι απώλειες από την πτώση τάσης
λόγω απόστασης.

•

Υλικά εγκατάστασης (ακροδέκτες, κλέμες, ταφ, κυτία διασύνδεσης κλπ)

•

Κόστος εγκατάστασης
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Κόστος μεταφοράς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

: € 39.000,00

Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν:
•

ΦΠΑ 19%

•

Διαδικασίες και κόστος σύνδεσης με το δίκτυο

•

Το παροχικό καλώδιο της ΔΕΗ

6.7

Οφέλη από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου Φ/β

πάρκου.

Τα αναμενόμενα Ενεργειακά οφέλη από την πραγματοποίηση αυτής της επένδυσης
είναι η υποκατάσταση 10 kW ηλεκτρικής ισχύος με αντίστοιχη εγκατάσταση Φ/Β
συστήματος. Η αναμενόμενη παραγόμενη αξιοποιήσιμη ηλεκτρική ενέργεια είναι
13500 kWh σε ετήσια βάση, ενώ η αναμενόμενη παραγόμενη πρωτογενής ηλεκτρική
ενέργεια από τη ΔΕΗ που θα υποκατασταθεί είναι της τάξεως των 36500 kWh
θεωρώντας έναν συνολικό βαθμό απόδοσης παραγωγής και διανομής από τη ΔΕΗ
της τάξεως του 37%.
Τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη από την πραγματοποίηση αυτής της επένδυσης,
θεωρώντας ότι το κόστος της κάθε ηλεκτρικής kWh η οποία αντικαθιστάται από την
λειτουργία του Φ/Β

συστήματος είναι 0,55

ευρώ στην περίπτωση που

χρησιμοποιείται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φ/Β σύστημα είναι:
Όφελος = 1350*10=1350*0,55=7425 €, για 25 έτη.
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Πέραν των οικονομικών οφελών είναι γνωστό ότι με την χρήση των ΑΠΕ τα
περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία προκύπτουν είναι σημαντικά καθώς η χρήση τους
οδηγεί στην μείωση όλων εκείνων των ρύπων οι οποίοι εκλύονται στην ατμόσφαιρα
από την καύση ορυκτών καυσίμων είτε για την παραγωγή θερμότητας ή για την
παραγωγή ηλεκτρισμού. Η χρήση των ΑΠΕ συντελεί σημαντικά στην αντιμετώπιση
σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως αυτού του φαινομένου του
θερμοκηπίου.

Τα περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία προκύπτουν από την πραγματοποίηση αυτής της
επένδυσης είναι η μείωση των ρύπων οι οποίοι παράγονται από τα εργοστάσια της
ΔΕΗ για κάθε παραγόμενη ηλεκτρική kWh. Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος χρησιμοποιούν κυρίως λιγνίτη και πετρέλαιο, (βασικά Μαζούτ). Αυτό
σημαίνει ότι οι παραγόμενοι ρύποι είναι CO2, CO, NOx, SΟx, HC και σωματίδια.
Σύμφωνα με τον πίνακα Α3 του οδηγού ενεργειακών επενδύσεων, για κάθε
kWh τελικής χρήσης που πουλάει η ΔΕΗ οι ρύποι οι οποίοι εκλύονται στην
ατμόσφαιρα είναι 850 g/kWh CO2, 0,18 g/kWh CO, 1,2 g/kWh NOx, 0,05 g/kWh
HC, 15,5 g/kWh SO2 και 0,8 g/kWh σωματίδια.
Αυτό σημαίνει ότι με την λειτουργία του προτεινόμενου Φ/Β συστήματος
εξοικονομούνται 13500 kWh και επομένως η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων
είναι:

CO2:

μείωση κατά 11475 kgr / έτος

SO2:

μείωση κατά 215 kgr / έτος

CO:
NOx:
HC:
Σωματίδια:

μείωση κατά 2400 kgr / έτος
μείωση κατά 16200 kgr / έτος
μείωση κατά 650 kgr / έτος
μείωση κατά 8600 kgr / έτος

Με την πραγματοποίηση αυτής της επένδυσης, όπως και κάθε ομοειδούς, δεν
επιτυγχάνονται μόνο ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά
προκύπτουν και άλλα οφέλη τοπικής και εθνικής σημασίας. Τα τοπικά οφέλη στην
περίπτωση σας με την χρήση των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των ΦΒΣ είναι η αντιμετώπιση
των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο δίκτυο της ΔΕΗ ιδιαίτερα κατά την
θερινή περιόδου όπου λόγω της υπερφόρτισης του δικτύου συχνά γίνονται black-out.
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Αυτό το γεγονός αν δεν αντιμετωπιστεί με εναλλακτικές μεθόδους όπως αυτής των
Φ/Β συστημάτων θα οδηγήσει τη ΔΕΗ στην εγκατάσταση πολυδάπανων και
ρυπογόνων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την αντιμετώπιση των
αιχμών που εμφανίζονται κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, κατά την διάρκεια του
μεσημεριού, όταν λειτουργούν οι κλιματιστικές συσκευές.

6.8 Επενδύσεις ΑΠΕ και γραφειοκρατία
Επένδυση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ισοδυναμεί με επένδυση στο μέλλον.
Ήπιες μορφές ενέργειας σαν την αιολική, την ηλιακή, τη γεωθερμική, την
υδροηλεκτρική, τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα αποτελούν θεμελιώδεις συνιστώσες
στην προσπάθεια για μια φιλικότερη προς το φυσικό περιβάλλον παρουσία του
ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Ο σταδιακός κορεσμός και σε πολλές περιπτώσεις η
μη συνετή διαχείριση των συμβατικών πηγών ενέργειας επιτάσσει την ΑΜΕΣΗ
στρατηγική στροφή προς τη συστηματική αξιοποίηση νέων και αστείρευτων
ενεργειακών πηγών, εκ των οποίων το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα

είναι

αναμφίβολα ο ήλιος.

Ο ήλιος, είναι από τις πιο σταθερές και ανεξάντλητες πηγές ενέργειας σε σχέση με τις
υπόλοιπες μορφές Α.Π.Ε. ,
γεγονός που καθιστά τις επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια επενδύσεις χαμηλού
ρίσκου και υψηλής απόδοσης. Πριν, ωστόσο, γίνει εκτενέστερη αναφορά τόσο στις
αδυναμίες όσο και στις προοπτικές του περιρρέοντος επενδυτικού περιβάλλοντος,
κρίνεται σκόπιμο να μπουν οι κατευθυντήριες γραμμές της συλλογιστικής που
ακολουθεί.
Ορίζουμε ως φωτοβολταϊκή τεχνολογία το σύνολο των τεχνολογικών διεργασιών
ή διατάξεων που απαιτούνται για την πρόσληψη και τη μετατροπή της
εκπορευόμενης, υπό μορφή φωτός, ενέργειας από τον ήλιο σε ηλεκτρισμό. Συνεπώς,
οι επενδύσεις στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία μπορούν να διακρίνονται σε επενδύσεις
οι οποίες είτε αφορούν στην κατασκευή και διανομή του απαραίτητου εξοπλισμού
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, είτε αφορούν στην
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εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον
ήλιο. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν το πλεονέκτημα να στήνονται κοντά στους
καταναλωτές είτε αυτοί είναι βιομηχανίες, είτε κατοικίες. Αυτό σημαίνει ότι
εξοικονομούνται εκατομμύρια ευρώ αποφεύγοντας επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς
ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν επίσης το πλεονέκτημα το μέγιστο της παραγωγής
στην περίοδο της ημέρας να συμπίπτει και με την αιχμή της κατανάλωσης. Το
μειονέκτημα που επισημαίνουμε είναι ότι η ενέργεια αυτή παράγεται μόνο κατά τη
διάρκεια της ημέρας που έχουμε ήλιο και για να μπορέσουμε να τη
χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας πρέπει να την αποθηκεύσουμε σε
μπαταρίες, διαφορετικά να τη συνδυάσουμε με άλλες τεχνολογίες. Είναι σημαντικό
ότι τα φωτοβολταϊκά πάνελς έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια
για πολλές δεκαετίες. Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι η ενεργειακή απόσβεση για
την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου γίνεται στα τρία χρόνια της λειτουργίας
του.
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία στοιχειώδης κινητοποίηση σχετικά με τη
θεσμική κατοχύρωση των επενδύσεων στις ΑΠΕ, με έμφαση στα φωτοβολταϊκά, και
αυτό είναι ένα πρώτο θετικό βήμα σε σύγκριση με τη στασιμότητα που επικρατούσε
τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η Ελλάδα είναι από τις ιδανικότερες γεωγραφικά

περιοχές για την αξιοποίηση αυτής της μορφής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ
μέχρι και σήμερα περίπου στα 10 MW. Στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει από τη
Γερμανία να γίνονται επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα πάνω από μία δεκαετία
έχοντας σήμερα εγκατεστημένα σχεδόν 4000MW, ενώ η ανερχόμενη Ισπανία μόνο
πέρυσι εγκατέστησε παραπάνω από 500MW και ακολουθούν και άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Γαλλία, κ.α. Στην Ελλάδα μόλις τον Ιούνιο
του 2006 ψηφίστηκε ο Ν.3468 , ο οποίος έδινε τη δυνατότητα και την ώθηση για
επενδύσεις στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Από τότε εν δυνάμει επενδυτές
ξεκίνησαν δειλά-δειλά να κάνουν αιτήσεις στη Ρ. Α.Ε. προκειμένου να λάβουν άδεια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα. Ενδεικτικά , πρέπει να
σας αναφέρω την διαδικασία αδειοδότησης, για να αντιληφθείτε τις δυσκολίες αλλά
και τις αδυναμίες του θεσμικού και νομικού πλαισίου!
Η αδειοδοτική διαδικασία ξεκινάει με τη σχετική αίτηση στη Ρ.Α.Ε.. Μετά
από

τη

θετική

γνωμοδότηση

αυτής,

χρειάζεται

η

έγκριση

προμελέτης

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την περιφέρεια. Για την έγκριση αυτή πρέπει να
υπάρχει θετική γνωμοδότηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων (βυζαντινή, κλασσική,
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χαρακτηρίζει εντόνως και τη δράση και

συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
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αλλοδαπής

με α π ο τέλεσ μ α το ν
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περιορισμό της απόδοσης της επένδυσης και τη διαφυγή εγχώριου κεφαλαίου προς
το εξωτερικό.
Ο νόμος που είχε τότε ψηφιστεί είχε οροφή τα 500 μεγαβάτ για την ηπειρωτική
Ελλάδα και τα 200 μεγαβάτ για τη νησιωτική. Από τις 10.4.2007 και μετά, με
απόφαση του τότε υπουργού, ορίστηκε ως περίοδος παραλαβής των αιτήσεων το
πρώτο δεκαήμερο των ζυγών μηνών του έτους και μπήκε οροφή ανά περιφέρεια και
ανά μέγεθος επένδυσης. Τα κίνητρα ήταν δελεαστικά με αποτέλεσμα από τον Ιούνιο
του 2007 και μέχρι και το Φεβρουάριο του 2008 να έχουν κατατεθεί χιλιάδες
αιτήσεις, όμως το μεγαλύτερο μέρος αυτών δε έχουν πάρει μέχρι και σήμερα άδεια
παραγωγής. Τέλος, τον Ιανουαρίου του 2009 ψηφίστηκε νέος νόμος ο οποίος
καταργεί την οροφή ανά περιφέρεια και ανά μέγεθος.
Η τότε λανθασμένη νομοθετική ρύθμιση

αλλά και η αργοπορημένη

αντιμετώπιση του προβλήματος είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας
αγοράς, όπου οι άδειες που είχαν εκδοθεί αποτέλεσαν αντικείμενο αυτοτελούς
εμπορικής εκμετάλλευσης.
Δυστυχώς, όμως ακόμη και σήμερα με το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο του
ΥΠΑΝ που απαγορεύει την μεταβίβαση αδειών παραγωγής , δεν θα υπάρχουν τα
επιθυμητά αποτελέσματα, αφού με τον τρόπο αυτό θέτονται φραγμοί στην ελεύθερη
διακίνηση των αδειών, αλλά όχι των εταιρειών που κατέχουν τις άδειες αυτές. Όλοι
γνωρίζουμε

ότι

μια

λογική

απαγόρευσης

αγοροπωλησίας

μετοχών

είναι

αντισυνταγματική και δεν θα είχε καμία τύχη. Ίσως η ιδανικότερη λύση , να ήταν η
επαρκής και εξειδικευμένη στελέχωση των αρμόδιων φορέων ,

ώστε οι

διαδικασίες να είναι πολύ πιο σύντομες χρονικά ώστε να εγκριθούν άμεσα νέες
άδειες , αντιμετωπίζοντας με τον τρόπο αυτό το πρόβλημα εν τη γενέσει του και όχι
αργότερα με ημίμετρα.
Εδώ διαφαίνεται η αναγκαιότητα για προσήλωση στο στόχο για ανάπτυξη γύρω
από τις ΑΠΕ και ειδικότερα γύρω από τα φωτοβολταϊκά. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ότι κάθε η Ελλάδα «σπαταλά» πληθώρα κεφαλαίων για τις
ενεργειακές της ανάγκες, αγοράζοντας ηλεκτρική ενέργεια από γειτονικές χώρες,
ενώ θα μπορούσε το ενεργειακό της ισοζύγιο να είναι θετικό έτσι ώστε να υπάρχει
και η δυνατότητα εξαγωγής .
Εν κατακλείδι, σε μία περίοδο που η χώρα μας χρειάζεται νέες θέσεις εργασίας
μέσω νέων επενδύσεων και προσέλκυση ξένων κεφαλαίων έτσι ώστε να υπάρξει
τόνωση των ρυθμών ανάπτυξης, γινόμαστε μάρτυρες κινήσεων οι οποίες, αντί να
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ε ν θ α ρ ρ ύ ν ο υ ν τις π ρ ο σ ο δ ο φ ό ρ ε ς φ ω τ ο β ο λ τ α ϊκ έ ς επ εν δ ύ σ ε ις, θ έ το υ ν φ ρ α γ μ ο ύ ς σ τη ν
ο ικ ο ν ο μ ικ ή κ α α δ ε ιο δ ο τικ ή υ π ο σ τ ή ρ ιξ η έ ρ γ ω ν ικ α ν ώ ν ν α δ ώ σ ο υ ν π ν ο ή σ τ ις το π ικ έ ς
κ ο ιν ω ν ίε ς, σ το εν ε ρ γ ε ια κ ό ισ ο ζ ύ γ ιο κ α ι σ το α ν α π τυ ξ ια κ ό π ρ ο φ ίλ τ η ς χώ ρ α ς.
Ε π ειδ ή ο ι λ ο γ ικ έ ς μ η δ ε ν ισ μ ο ύ π ο τ έ δ ε σ υ ν ε τ έ λ ε σ α ν σ τ η ν α ν τιμ ε τώ π ισ η
π ρ ο β λ η μ ά τω ν , ε ίν α ι ε υ κ α ιρ ία ν α α ν α δ ε ίξ ο υ μ ε τ ις π ρ ο ο π τ ικ έ ς π ο υ η ε π έ ν δ υ σ η σ τη
φ ω τ ο β ο λ τ α ϊκ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ία α ν ο ίγ ε ι γ ια τη χ ώ ρ α μας. Η υ π ο χ ρ έ ω σ η ν α φ α ν ο ύ μ ε
σ ύ ν ν ο μ ο ι μ ε τ ις ε π ιτα γ έ ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Έ ν ω σ η ς κ α ι τ ο υ Π ρ ω το κ ό λ λ ο υ το υ Κ ιό το ,
ε ίν α ι β έ β α ιο ό τι θ α μ α ς ο δ η γ ή σ ε ι σ ε α ν α β α θ μ ισ μ έ ν η π ο ιό τ η τ α ζω ής.
Κ α ι τ ο σ η μ α ν τικ ό ε ίν α ι ν α κ α λ λ ιε ρ γ η θ ε ί σ τ ις σ υ ν ε ιδ ή σ ε ις τ ω ν π ο λ ιτ ώ ν ό τι ο ι
Α Π Ε δ ια δ ρ α μ α τίζ ο υ ν β α σ ικ ό τ α το ρ ό λ ο σ τ η ν α ν α β ά θ μ ισ η τ η ς π ο ιό τ η τ α ς ζω ής. Η
σ υ ν ε ιδ η το π ο ίη σ η α υ τή μ π ο ρ ε ί ν α ε ίν α ι π ρ ο π ο μ π ό ς π ο λ λ α π λ ώ ν ε π ε ν δ υ τ ικ ώ ν ο φ ελ ώ ν ,
έσ τω κ α ι σ ε δ ια φ ο ρ ο π ο ιη μ έ ν η μ ο ρ φ ή α π ό τη σ η μ ερ ιν ή κ α τά σ τα σ η .
Π ρ έ π ε ι ν α γ ίν ε ι β α θ ιά κ α τ α ν ο η τ ό ό τι τ ο ε ν ε ρ γ ε ια κ ό μ α ς μ έ λ λ ο ν ε ίν α ι ά ρ ρ η κ τ α
σ υ ν υ φ α σ μ έ ν ο με τις έ ν ν ο ιε ς τ η ς α υ το ν ο μ ία ς, τ η ς α υ τά ρ κ ε ια ς κ α ι τ η ς εξ ο ικ ο ν ό μ η σ η ς.
Ισ ο δ ύ ν α μ α , η κ α τε ύ θ υ ν σ η τ η ς α ν ά π τυ ξ η ς τ ω ν φ ω τ ο β ο λ τ α ϊκ ώ ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν
πρέπει

να

ε π α ν α π ρ ο σ δ ιο ρ ισ τ ε ί

προς

την

α υ το ν ό μ η σ η

τω ν

εν ε ρ γ ε ια κ ώ ν

κ α τα ν α λ ω τώ ν . Έ τ σ ι, α ν κ ρ ίν ο υ μ ε τ ο δ ε δ ο μ έ ν ο α υ τό α π ό τ η ν ο π τικ ή γ ω ν ία το υ
δ ια χ ε ιρ ισ τή ή τ ο υ κ ρ ά το υ ς, ε π ιτυ γ χ ά ν ε τ α ι η δ ια σ π ο ρ ά το υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς π α ρ α γ ω γ ή ς
ε ν έ ρ γ ε ια ς κ α ι η α π ο φ ό ρ τισ η το υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς δ ια ν ο μ ή ς, ενώ α π ό τ η ν ο π τικ ή γ ω ν ία
το υ

επ εν δ υ τή

ε ίν α ι ξ ε κ ά θ α ρ ο

ό τι τ ο

α ν ο ιγ μ έ ν ο

μ εσοπρόθεσμο

όφ ελος

είν α ι

μ ε γ α λ ύ τε ρ ο κ α ι ο ι α π α ιτή σ ε ις σ ε m a n a g e m e n t κ α ι lo g istic s ε ίν α ι μ ικ ρ ό τε ρ ε ς σε
σ χέσ η με τ ις ε π ε ν δ ύ σ ε ις σ υ γ κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ω ν φ ω τ ο β ο λ τ α ϊκ ώ ν μ ο ν ά δ ω ν π α ρ α γ ω γ ή ς.
Μ ια ά λλη , εξ ίσ ο υ σ η μ α ν τικ ή , π ρ ο ο π τικ ή π ο υ α ν ο ίγ ε τ α ι μ π ρ ο σ τά μας, κ α ι είν α ι
σ το χ έ ρ ι ό λ ω ν μ α ς ν α γ ίν ε ι π ρ α γ μ α τ ικ ό τη τ α , ε ίν α ι η θ εσ μ ικ ή κ α το χ ύ ρ ω σ η τη ς

τροφοδότησης με ενέργεια των νησιών
α φ α λ ά τω σ η )

αποκλειστικά από ΑΠΕ.

(ή

κ α ι με νερό,

Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια

α ξ ιο π ο ιώ ν τ α ς τ η ν

σ υ ν ισ τα μ έ ν η

επ έν δ υ σ η

ε ξ α σ φ α λ ισ μ έ ν η σ ε ό λ ες τ ις π τ υ χ έ ς τη ς, α π ό τη σ τιγ μ ή π ο υ η α ν α μ φ ισ β ή τ η τ α μ εγά λη
η λ ιο φ ά ν ε ια (θ ε ω ρ ώ ν τα ς επ έ ν δ υ σ η σ ε φ ω τ ο β ο λ τ α ϊκ ά ) ε γ γ υ ά τ α ι μ ε γ ά λ ε ς α π ο δ ό σ ε ις
σ το ν επ εν δ υ τή , τ ο κ ρ ά τ ο ς α π ο φ ο ρ τ ίζ ε τ α ι α π ό μ ε γ ά λ α π α ρ ά π λ ε υ ρ α κ ό σ τη μ ε τα φ ο ρ ά ς
ε ν έ ρ γ ε ια ς κ α ι π α ρ ε λ κ ό μ ε ν ω ν α γ α θ ώ ν ή υ λ ικ ώ ν κ α ι δ ε θ ίγ ε τα ι σ ε κ α μ ία π ε ρ ίπ τω σ η
ο ύ τε η το π ικ ή κ ο ιν ω ν ία ο ύ τε τ ο π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν .
Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ά σ το π α ρ α π ά ν ω σ η μ ε ίο ε π ε ν ε ρ γ ε ί κ α ι η π ρ ο ο π τικ ή , ή κ α ι
α ν ά γ κ η , γ ια θ εσ μ ικ ή π ρ ιμ ο δ ό τ η σ η τ η ς τιμ ή ς τ η ς εν έ ρ γ ε ια ς π ο υ έν α φ ω τ ο β ο λ τ α ϊκ ό
π ά ρ κ ο ε γ χ έ ε ι σ το δ ίκ τυ ο , τις π ε ρ ιό δ ο υ ς π ο υ π ρ α γ μ α τ ικ ά τ ο δ ίκ τ υ ο τ ο έ χ ε ι α νά γκ η
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(για παράδειγμα τους καλοκαιρινούς μήνες).

Είναι μία εύλογη πρόταση για δύο λόγους:
πρώτον, διότι αυτές οι περίοδοι είναι συνήθως και οι περίοδοι που τα φωτοβολταϊκά
συστήματα τείνουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους, και δεύτερον, διότι σε
περιόδους αιχμής ζήτησης το κρίσιμο κόστος παραγωγής ενέργειας εκτινάσσεται, με
αποτέλεσμα να καθίσταται πραγματικά επιτακτική η ανάγκη για ένα σύνολο
στατικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας σαν τα φωτοβολταϊκά, το οποίο να δρα
υποστηρικτικά και του οποίου η αιχμή παραγωγής να συμβαδίζει με την αιχμή
ζήτησης.
Μία από τις σοβαρότερες, ωστόσο, επενδυτικές προοπτικές που ανοίγονται
μπροστά μας δεν είναι τόσο η εφαρμογή της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο η παραγωγή της ίδιας της φωτοβολταϊκής
τεχνολογίας.
Η παγκόσμια έξαρση στον κλάδο των φωτοβολταϊκών έχει κάνει αισθητή σε
όλους τη σταδιακή έλλειψη παραγωγικής δυναμικότητας ικανής να καλύψει τις
επενδυτικές απαιτήσεις. Η αγορά παρουσιάζει διακυμάνσεις αλλά πάντα οι τάσεις
είναι ανοδικές. Να σημειωθεί ότι ο όρος φωτοβολταϊκή τεχνολογία εσωκλείει το
σύνολο του τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για την παραγωγή ενέργειας από
φωτοβολταϊκά με έμφαση στις φωτοβολταϊκές γεννήτριες, τους αντιστροφείς ισχύος,
τα λογισμικά ελέγχου, τις δομές στήριξης και θεμελίωσης των συστημάτων κ.λπ. .
Μία επένδυση στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία αποτελεί επένδυση με σχετικά
μικρό χρόνο απόσβεσης, με συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ξένων ανταγωνιστών
όσον αφορά στη μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων λόγω γεωγραφικής
θέσης και με ευελιξία στον τρόπο εξέλιξης της επιχειρηματικής της συμπεριφοράς
ανάλογα με το διατιθέμενο κεφάλαιο και τα δημοσιονομικά, κοινωνικά και
γεωπολιτικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας.
Η υγιής επενδυτική δραστηριότητα σε κλάδους όπως η φωτοβολταϊκή
τεχνολογία αφενός προάγει το επίπεδο ζωής των κοινωνιών συμβάλλοντας πολύτιμο
έργο στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και αφετέρου είναι
κινητήριος μοχλός ανάπτυξης, βασισμένος σε μία αγορά σύγχρονη , διαρκώς
αναπτυσσόμενη και η οποία τυγχάνει της απόλυτης επιδοκιμασίας της κοινής
γνώμης. Αναλογιζόμενοι όλους αυτούς τους παράγοντες, όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς οφείλουν να δρομολογήσουν τις εξελίξεις εκείνες στον κλάδο οι οποίες θα
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επιταχύνουν και θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες, θα δίνουν ώθηση αντί να
καταβαραθρώνουν επενδυτικά σχέδια, θα παρακάμπτουν θεσμικές αγκυλώσεις, θα
διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς και, εν τέλει, θα σφυρηλατήσουν
την εικόνα προς τον έξω κόσμο μιας χώρας με σύγχρονες ιδέες, με δραστήριο
επενδυτικό δυναμικό και με οικολογική συνείδηση.

ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Π.1 Σύμβαση συμψηφισμού

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

Στ................. , σήμερα

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Αφενός

της

εταιρείας

.............................................................................

με

την
και

το

επωνυμία
διακριτικό

τίτλο........................ , η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής
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ενέργειας (εφεξής προμηθευτής), που εδρεύει στ........................... με Α.Φ.Μ.
................. της .Ο.Υ. ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ...................
......., δυνάμει της υπ’ αριθ......................αποφάσεως τ ο υ ................ ,

ΚΑΙ

Αφετέρου τ ...................................... (εφεξής «κύριος του φωτοβολταϊκού»), που
κατοικεί / εδρεύει στ ................... οδός ..... αριθ............, με Α.Φ.Μ....................
της .Ο.Υ., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης από τον κ............................. δυνάμει

Προοίμιο:

α) τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση της παραγωγής δύο ή
περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το
Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 8),

β) τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύουν, γ) τις
διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -

Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 286),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

δ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/οι.8311/9.5.2005 (ΦΕΚ Β’
655) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες - Έκδοση Ι: Επιλέγοντες
Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 270/2001), όπως ισχύουν
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στ) την υπ’ αριθ. απόφαση ΡΑΕ/132/2007 « Τροποποίηση διατάξεων του
Εγχειριδίου

Διαχείρισης

Μετρήσεων

και

Περιοδικής

Εκκαθάρισης

Προμηθευτών Δικτύου» (ΦΕΚ Β’ 1188), όπως ισχύει,

ζ)

την ΚΥΑ .............. /2009,

η) την από .................Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης για το
φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στο κτίριο που βρίσκεται στην
ο δ ό .....του Δήμου /Κοινότητας........ του Νομού......

θ) την από .................Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των
ως άνω συμβαλλόμενων μερών για το ακίνητο που βρίσκεται στην ο δ ό ........ του
Δήμου/ Κοινότητας..... του Νομού......

ι)

Τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αφετέρου

συμβαλλόμενο (Α.Π.
.......)

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθροί
Αντικείνο

1.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει σύμφωνα με

τους όρους της παρούσας σύμβασης στον κύριο του φωτοβολταϊκού το αντίτιμο
της ηλεκτρικής ενέργειας που ο τελευταίος διοχετεύει στο Δίκτυο Χαμηλής
Τάσης, η οποία θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος ...............
kW, που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο επί της οδού ..............................του
Δήμου (ή της Κοινότητας).................. του Νομού........................... Η υποχρέωση
αυτή αναλαμβάνεται από τον Προμηθευτή στο πλαίσιο συμψηφισμού με οφειλές
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του Κυρίου του φωτοβολταϊκού που προκύπτουν με βάση τη μεταξύ των μερών
σύμβαση προμήθειας (σημείο θ’ του προοιμίου).

2.

Ρητά συμφωνείται ότι δεν οφείλεται από τον προμηθευτή τίμημα για

ηλεκτρική ενέργεια της οποίας η ποσότητα υπερβαίνει καταφανώς τη
δυνατότητα παραγωγής του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, όπως
αυτή υπολογίζεται ευλόγως λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
συστήματος, τη γεωγραφική θέση λειτουργίας του κ.λπ.

3.

Η ενέργεια αυτή θα παρέχεται στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης με

εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης 400/230 V, για τριφασικό ή
μονοφασικό σύστημα αντίστοιχα, και ονομαστικής συχνότητας πενήντα
περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Hz) και σε παράλληλη λειτουργία του
φωτοβολταϊκού συστήματος με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Το μέγιστο όριο της
ισχύος που θα παρέχεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα θα είναι .... kW, με
μέση τιμή 15 min, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης (σημείο η’ του
προοιμίου).

Άρθρο 2

Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και
του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και
με τα οριζόμενα στην λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3

Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης

Το φωτοβολταϊκό σύστημα, στο οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση, θα
λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3468/2006 και ιδίως το άρθρο 9 αυτού, τον Κώδικα
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Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ιδίως
το

Κεφάλαιο

19 αυτού, τον

Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, την

ΚΥΑ........ /2009 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4

Διάρκεια Σύμβασης

1.

Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής,

ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού
συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της
ΚΥΑ............ /2009 για είκοσι πέντε (25) έτη.

2. Η υποχρέωση του προμηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης και
η αντίστοιχη αξίωση του κυρίου του φωτοβολταϊκού ισχύουν από την
ενεργοποίηση της σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα
Διαχείρισης του Δικτύου και στη Σύμβαση Σύνδεσης. Η ημερομηνία έναρξης
της υποχρέωσης βεβαιώνεται με σχετική αναγγελία του Διαχειριστή του
Δικτύου.

4. Τυχόν λύση της σύμβασης προμήθειας του σημείου θ’ του προοιμίου της
παρούσας επιφέρει αυτοδικαίως και λύση της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 5

Τιρολόγηση

1.

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής

ενέργειας, η οποία εγχέεται στο Δίκτυο από το φωτοβολταϊκό σύστημα και
απορροφάται

από

αυτό,

αφαιρούμενης

της

ιδιοκατανάλωσης

του

φωτοβολταϊκού συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του ν.
3468/2006, του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009, του άρθρου 3 της ΚΥΑ..... /2009

71

κ α ι τ ο σ χ ε τ ικ ό κ α ν ο ν ισ τ ικ ό π λ α ίσ ιο .

2.

Η σταθερή τιμή αναφοράς για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε .............
Ευρώ/kWh και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο
4 του άρθρου 3 της ΚΥΑ...../2009. Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση της
σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος λάβει χώρα πέραν των έξι (6) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, η παρούσα
παράγραφος τροποποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 3
της ΚΥΑ..... /2009.

Άρθρο 6
Μετρήσεις

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού
συστήματος γίνεται από την ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστή και Κύριο του Δικτύου,
ταυτόχρονα με αυτήν της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα τη
σύμβαση προμήθειας (στοιχείο θ’ του προοιμίου). Για τις μετρήσεις ενεργού
ενέργειας ισχύουν τα αναφερόμενα στα Τμήματα V και ΧΙ του Κώδικα
Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και οι
διατάξεις
Εγχειριδίου

της

απόφασης

Διαχείρισης

ΡΑΕ/132/2007
Μετρήσεων

«Τροποποίηση
και

Περιοδικής

διατάξεων

του

Εκκαθάρισης

Προμηθευτών Δικτύου» (ΦΕΚ Β’ 1188), όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του φωτοβολταϊκού
συστήματος

Ο κύριος του φωτοβολταϊκού οφείλει να επιτρέπει στη ΔΕΗ Α.Ε. ως
Διαχειριστή και Κύριο του Δικτύου, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του,
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εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της και την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης
του Δικτύου και την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 8

Λογαριασμοί και πληρωμές

1.

Η διαδικασία συμψηφισμού γίνεται ταυτόχρονα με τους κύκλους

μέτρησης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη
σύμβαση προμήθειας (στοιχείο θ’ του προοιμίου). Προς τούτο, στον λογαριασμό
κατανάλωσης

ηλεκτρικής

ενέργειας

που

αντιστοιχεί

στον

μετρητή

κατανάλωσης του ακινήτου, και ο οποίος αποστέλλεται στον κύριο του
φωτοβολταϊκού, καταχωρείται σχετική

πιστωτική

εγγραφή, πέραν της

χρεωστικής για την καταναλωθείσα ενέργεια και τις λοιπές αναλογούσες
χρεώσεις και φόρους, με συμψηφισμό των αντιστοίχων χρηματικών αξιών.

2.

Τυχόν οφειλές προς τον κύριο του φωτοβολταϊκού που προκύπτουν με

βάση την παρούσα σύμβαση καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού
με α ριθμ ό......................

της Τράπεζα ............................, κατά την ημερομηνία λήξης πληρωμής του
λογαριασμού

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

3.

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί

εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης
καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη
τακτική καταμέτρηση.
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Άρθρο 9

Ανωτέρα βία

1.

Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την

παρούσα

αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία
εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά
νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη,
ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ημερών απεργία (Γενική
ή κλαδική) καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται
εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών.

2.

Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο

μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την
παρούσα σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε
χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο
μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις
του

αδυνατεί

να

εκπληρώσει

λόγω

του

γεγονότος

αυτού

και

την

πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για
την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η
ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν
επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.

3.

Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις

συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες
αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε
προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής
(ανωτέρας βίας).

4.

Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος
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καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης
οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος

Ο κύριος του φωτοβολταϊκού οφείλει να:

1.

Έχει συνάψει και να διατηρεί τη σύμβαση σύνδεσης που αναφέρεται στο
σημείο η’ και τη σύμβαση προμήθειας που αναφέρεται στο σημείο θ’ του
προοιμίου της παρούσας στο όνομά του.

2.

Μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος,
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή.

3.

Μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού
συστήματος, πλην

των

απαραίτητων

εργασιών

συντήρησης

και

αποκατάστασης βλαβών.

4.

Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για οποιαδήποτε
διακοπή της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε
γεγονός ανωτέρας βίας.

5.

Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για κάθε θέμα που
επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα
σύμβαση.

Άρθρο 11
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Λύση σύαβασης

1.

Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως (α) με την παρέλευση της

προθεσμίας των είκοσι πέντε (25) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας
σύμβασης, (β) στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτή και (γ) στην περίπτωση
λύσης της σύμβασης προμήθειας

ή της σύμβασης σύνδεσης που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, για
οποιονδήποτε λόγο.

2.

Πρόωρη λύση της συμφωνίας επέρχεται κατόπιν καταγγελίας.

3.

Ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση

πλημμελούς εκπλήρωσης όρων αυτής από τον κύριο του φωτοβολταϊκού.
Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας
ορίζεται η άπρακτη πάροδος προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία
τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρθρο 13 της παρούσας
σύμβασης στον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί
με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).

4.

Ο κύριος του φωτοβολταϊκού δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα

χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής
διακοπής της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος, ο κύριος αυτού
οφείλει να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα.

5.

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο

έγγραφο που επιδίδεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Τα αποτελέσματα της
καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την
επίδοση του εγγράφου αυτού.

6.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συμβαλλόμενα

Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική
ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης
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τη ς παρούσας.

7.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστή και

Κύριο του Δικτύου η συνδρομή των λόγων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της
παρούσας σύμβασης λύεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του προμηθευτή
ποινική ρήτρα ύψους 10.000 Ευρώ.

Άρθρο 12

Επίλυση Διαφορών- Δωσιδικία

1.

Ο προμηθευτής και ο κύριος του φωτοβολταϊκού συμφωνούν ότι καθ'

όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και
με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της
παρούσας.

2.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την

εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή με αφορμή αυτήν και δεν καθίσταται
δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα
μέρη, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια
Αθηνών.

Άρθρο 13

Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1.

Επίσημη γλώσσα της παρούσας σύμβασης είναι η ελληνική, πλην

ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην
αγγλική

χάριν πιστής

αποδόσεως των

όρων

αυτών.

Η

μεταξύ των

συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και
όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην
ελληνική, πλην

ορισμένων

τεχνικοοικονομικών

όρων που

ενδεχομένως

διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
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2.

Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλόμενων, που αφορά

στην παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται
από τα συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών.

Ρητά διευκρινίζεται ότι:

α) Έγγραφο που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, θεωρείται ότι περιήλθε στον
αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα τηλεομοιοτυπίας του
αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15η ώρα.
Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.

β) Υπό τον όρο ότι τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν εγγράφως τον τρόπο
τον οποίο θεωρούν ως αποδεικτικό αποστολής εγγράφου με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, τότε έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το
σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή
αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της
αποστολής ημέρα.

Άρθρο 14

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 15

Ερμηνευτικές διατάξεις

1.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν την έννοια
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που τους αποδίδεται στους ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν.
3734/2009, στην ΚΥΑ..../2009, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου
καθώς και τη λοιπή νομοθεσία.

2.

Αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή άρθρο νόμου νοείται ότι γίνεται στις

αντίστοιχες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση.

3.

Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της

αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.

4.

Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται
ουσιώδεις.

5.

Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας σύμβασης δεν επιφέρει

συνολική ακυρότητα αυτής.

Άρθρο 16

Κοινοποιήσεις

Ο προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει άμεσα αντίγραφο της παρούσας
σύμβασης στη ΡΑΕ, στο ΔΕΣΜΗΕ και στην Τοπική Υπηρεσία Δικτύου της ΔΕΗ
(Περιοχή).

Οι συμβαλλόμενοι

Για τον

Για τον κύριο του

Προμηθευτή

Π 2 Αίτηση ΔΕΗ

79

ΔΕΗ/Περιοχή

Αρ. Αίτησης:
Ημερομηνία:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ
Στοιχεία Παραγωγού
Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενον
φυσικού/νομικού προσώπου
Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου
φυσικού/νομικού προσώπου
ΑΦΜ και ΔΟΥ ενδιαφερόμενου
φυσικού/νομικού προσώπου
Εκπρόσωπος επικοινωνίας με τη
ΔΕΗ
Ταχυδρομική και ηλεκτρονική
διεύθυνση
Τηλέφωνο
Fax
Στοιχεία Εγκατάστασης
Είδος Παραγωγού

□ Αυτοπαραγωγός

D Ανεξάρτητος Παραγωγός

Θέση εγκατάστασης (θέση τοπωνύμιο, δήμος, νομός)
Διεύθυνση εγκατάστασης
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς
(kW)
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Στοιχεία αδειούχου εγκαταστάτη
(επωνυμία, ειδικότητα, διεύθυνση,
τηλέφωνο)

Στοιχεία Φωτοβολταϊκών πλαισίων
Κατασκευαστής, προέλευση
Τύπος - μοντέλο
Ονομαστική ισχύς πλαισίου
Αριθμός πλαισίων
Πιστοποιήσεις

Στοιχεία αντιστροφέα (inverter)
Κατασκευαστής, προέλευση
Τύπος - Μοντέλο
Ονομαστική ισχύς εξόδου
Μέγιστη ισχύς εξόδου
Μέγιστος βαθμός απόδοσης
Συντελεστής ισχύος
Διακύμανση τάσης εξόδου

(προεπιλεγμένη)

(προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος
ρύθμισης)
Διακύμανση συχνότητας εξόδου

(εύρος ρύθμισης)
(προεπιλεγμένη)

(προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος
ρύθμισης)

(εύρος ρύθμισης)

81

Ολική αρμονική παραμόρφωση
ρεύματος (THD)
Έγχυση DC
Μετασχηματιστής απομόνωσης

Ναι / Όχι

Προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης (Islanding) κατά VDE

Ναι / Όχι

0126 ή ισοδύναμης μεθόδου
Πλήρης περιγραφή τρόπου προστασίας

Πιστοποιήσεις

Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση
1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων
2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων
3. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του σταθμού (υπογεγραμμένο από
μελετητή κατάλληλης ειδικότητας)
4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
(μόνο για την περίπτωση αυτοπαραγωγών)
. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης και χάρτη ΓΥΣ
1:5000 με απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου (προκειμένου για οικόπεδα
εκτός σχεδίου πόλεως)
6. Τίτλος κυριότητας ή κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης (σε περίπτωση
μίσθωσης, το μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ και αντίγραφο του τίτλου
κυριότητας του ιδιοκτήτη)
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7. Έγγραφο εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εκδοθέν
από τη ΡΑΕ (για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kW)
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι η
συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, εθνικών
δρυμών,

παραδοσιακών

οικισμών

και

περιοχών

αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. 145799/2005
(για οικόπεδα)
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών να δηλώνει ότι όλα τα
στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή
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Π ερ ιοχ ές ΛΕΗ
ΝΟΜΟΙ

Α ΡΜ Ο Δ ΙΑ
Π ΕΡΙΟ ΧΗ ΔΕΗ

ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ

ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν Α

Αιτω λοακαρνανίας

Π ερ ιο χή Α γ ρ ίν ιο υ

Κ α ψ ά λ " 14, Α Γ Ρ ΙΝ ΙΟ

25410 22912
26410 22032
26410 23059

Α ρ γολίδα ς

Π ερ ιο χή Ν α υ π λίου

Μ π ο υ μ π ο υ λ ίν α ς 26., Ν Α Υ Π Λ ΙΟ

27520 2 3 3 7 1 -3
27520 27320

Α ρκαδίας

Π ερ ιο χή Τ α ίπ ο λ η ς

Λ υ κ ο ύ ρ γ ο υ & Ν α υ α ρ ίν ο υ , Τ Ρ ΙΠ Ο Λ Η

2710 242356
2 7 1 0 233 4 2 5
2710 242357

Α ρτας

Π ερ ιο χή Α ρ τ α ς

Π ερ ιφ ε ρ εια κ ή ο δ ό ς, Α Ρ Τ Α

26810 2 3 0 0 1 -2
26810 27390

Π ερ ιο χή Α θ ή ν α ς

Ανησ ιλέιου 56-58., Α Θ Η Ν Α

210 3 3 5 5 0 9 2 ,
210 3 2 5 3 0 2 2 .
210 5 2 2 3 4 4 7

Π ερ ιο χή Π ε paid

Α ν ίο „ Ε λ ευ θ ερ ίο υ 114.. Κ Α Μ ΙΝ ΙΑ

210 - 8 1 7 6 6 3 - 7 ,
210 - 8 3 2 6 1 1

Π ερ ιο χή Κ α λ λ ιθ έα ς

Α μ φ ιθ έα ε 3 4 & Αν. Τ οιέιδοε 23,
Π. Φ Α Λ Η Ρ Ο

210 9 8 5 0 5 0 1
210 9 8 5 0 2 6 9

Π ερ ιοχή

Ε π α ύ λ ε ω ς 5 & Θ ε ρ μ ο π υ λ ώ ν 115,

210 5 3 1 9 6 3 0 -2

Π ε θ ίσ τ ε pic υ

Χ Α ΪΔ Α Ρ Ι

210 5 3 1 9 7 2 9

Π ερ ιο χή Ε λ ευ σ ίν α ς

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τεχ ν είο υ 108, Ε Λ Ε Υ Σ ΙΝ Α

210 5 5 4 7 1 6 0 -1
210 5 5 4 6 2 6 8

Π ερ ιο χή Φ ιλ ο θ έ η ς Κ " ψ ισ ας

K a n c 5 c~ oiou & Ρ ο ύ μ ε λ η ς 1,
Α Λ Σ Ο Υ Π Ο Λ Η - Ν. IO N IA

210 2 7 1 9 5 3 0
210 2 7 9 9 9 1 0

Π ερ ιο χή Μ εσ ο γ είω ν

Β. Κ ω ν σ τα ν τίν ο υ 33, Κ Ο ΡΩ Π Ι

210 6 6 2 6 5 9 6
210 6 6 2 2 1 0 4

Π ερ ιο χή Π ατρ ώ ν

Α κ τ " Δ υ μ α ίω ν 15, Π Α Τ Ρ Α

2 6 1 0 311 1 1 1
2 6 1 0 329 8 0 1
2 6 1 0 329 3 2 3

Π ερ ιο χή Α ιγ ίο υ

Κ ο ρ ίν θ ο υ 113, Α ΙΓ ΙΟ

26910 2 4 5 9 
26910 23619
26910 22401

Π ερ ιο χή Α ιβ α δ ε ά ς

Σ ο φ ο κ λ ε ο υ ς & Φ λ ο λ ά ο υ , ΛΙΕΙΑΔΕΙΑ

22610 2 3 3 9 7
22610 29368
22610 29239

Π ερ ιο χή Θ ή β α ς

Εθν. Α ν τ ίσ τ α σ η ς 29, Θ Η Β Α

22620 27213
22620 2 7 5 0 7

Π ερ ιο χή Δ ο ά μ α ς

Γ ξ Ιουλίου ΞΟ , Δ Ρ Α Μ Α

25210 4 5 3 3 0
25210 4 6 3 6 1
25210 4 6 1 7 0

K a n e 5 ιατριου 34, Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η

25510 23330
25510 23128
25510 2 6 2 4 -

Π ερ ιο χή Χ α λ κ ίδ α ς

Δ ύ ο Δ έν δ ρ α , Χ Α Λ Κ ΙΔ Α

22210 9 0 5 0 1 -4
22210 9 0 5 0 4

Π ερ ιο χή Α λ Ρ ε σ·ϊο υ

Κ ο υ β α ρ ά , Α Λ ΙΒ Ε Ρ Ι

22230 22142
22230 2 4 9 7 7

Αττικ ής

Α χαΐα ς

Βοιω τίας

Δ ράμας

Έβρου

Π ερ ιοχή
Α λ ε ξ ρ ν δρ ού π όλης

Εύβοιας
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ΝΟΜΟΣ

Α Ρ Μ Ο Δ ΙΑ
Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η ΔΕΗ

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η

Ζακύνθου

Περιοχή

Ay. Δ ιονυσίου & Νταγιαπέρα, ΖΑΚΥΝΘ Ο Σ

Η λ ε ία ς

Περιοχή Πύργσυ

Παπα>·εωρ>Ίου fit .ΑρχιμήΞσυς, ΠΥΡΓΟΣ

Η μ α θ ία ς

Περιοχή Βέροιας

Εενιζέλσυ S7.. ΒΕΡΟΙΑ

Περιοχή
Κ ε ν τ ρ . Θ εσ/νίκης

AyioL Δ η μητριού 27, Θ ΕΣ/ΝΙΚΗ

2310 526921-5
2310 517461

Περιοχή
Ανατ. θ εσ /ν ίκ η ς

Αλες, Π απανασ-ασίσυ 63 fit Πανορμοί,,
Θ ΕΣ/ΝΙΚΗ

2310 929211-7
2310 923210

Περιοχή
Δυτ. θ ε σ /ν ίκ η ς

Αισώ που 20, Θ ΕΣ/ΝΙΚΗ

2310 517721-2
2310 520013

Εωα ν ν ίν ω ν

Περιοχή Ιω αννϊνω ν

Χρ. Κατσάρη 4, ΙΩ ΑΝΝΙΝΑ

26510 22970
26510 70530
26510 26436

Καβάλας

Περιοχή Καβάλας

ΤενεΞπ-υ 38, ΚΑ3ΑΑΑ

Κ α ρ δ ίτ σ α ς

Περιοχή Καρδίτσας

Τέρμα Τεμπσνέρα, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Κ α σ τ ο ρ ιά ς

Περιοχή Κ α β ο ρ ιά ς

Α. Κ ύκνω ν 36 & Ηροδστσι,, ΚΑΣΤΟ ΡΙΑ

Κ έρκυρας

Περιοχή Κέρκυρας

Αλεπού Κέρκυρας, ΚΕΡΚΥΡΑ

26610 39318

Κ ε φ α λ λ ο ν κ 'ις

Περιοχή
Κ εφ αλΛονιάς

Αντώ νη Τρίτση 70, ΑΡΓΟ ΣΤΟ ΛΙ

26710 22240
26710 22620
26710 23626

Κ ιλ κ ίς

Περιοχή Κιλκίς

Ελ, Εενιζέλου 55, ΚΙΛΚΙΣ

23410 24512
23410 23055
23410 23555

Κ ο ζά ν η ς

Περιοχή Κ οζάντς

Εερμίου ΣΕ, ΚΟ ΖΑΝΗ

Κορί νθου

Περιοχή Κόρινθου

Δερβενακίω ν 2, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κυκλάδω ν
(μόνα yια τις νήσοος
Α ν Ε ο α και Τήνο!

Περιοχή Δ υτικώ ν
Κ υκλάδω ν

XapiAauL Τρικοάπη 5, ΑΘΗΝΑ

210 2647911-5
210 2302946

Λ α κ ω ν ία ς

Περιοχή Σπάρτης

Θ ερμοπυλώ ν 139 & Ά γ ι5 ο ς . ΣΠΑΡΤΗ

27210 31722
27210 31060

Λ ά ρ ισ α ς

Περιοχή Λ άρισας

Κ αρΞίτσης 77 3. Αμοργού. Λ Α ΡΙΣΑ

2410 623001-5
2410 622994

Μ α γ ν η σ ία ς

Περιοχή Bo Ao l

A a p ia rc a Τζαβέλα, ΒΟΛΟΣ

24210 65661-6
24210 63671

Μ ε σ σ η ν ία ς

Περιοχή Κ αλαμάτας

Αρ- έμιΞος, ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ

27210 21537
27210 22240
27210 22421

Ξάνθης

Περιοχή Ξ ά ν θ τς

Εασ. Σσψίας a Ύ δρας, ΞΑΝΘΗ

25410 23130
25410 22400

Θ ε σ σ α λ ο ν ίΐίη ς

ΤΗΛΕΦ Ω ΝΑ
26950
26950
26950
26210
26210
26210
23210
23310
23210

45399
45222
27333
26032
24761
22098
20400-2
64395
64516

2510 243201
2510 247611
2510 242505
24410 21307
24410 21716
24410 23524
24670 31162
24670 31356
24670 31162

24610
24610
24610
27410
27410
27410

85

25031-2
26014
23614
22064
23414
24362

ΝΟΜΟΙ

Α Ρ Μ Ο Δ ΙΑ
Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η ΔΕΗ

Δ ΙΕ Υ Ο Υ Ν Ε Η

Π έλλας

Περιοχή Εδεσσας

Κ ω νσταντινουπόλεω ς 93. ΕΔΕΣΣΑ

Π ιερ ία ς

Περιοχή Κατερίνης

Ειρήνης 65Α ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ροδόπης

Περιοχή Κομοτηνής

Εισμάνογλου 6 9 \ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Σερρώ ν

Περιοχή Σερρών

Πμούσσης & Φιλίππου.· ΣΕΡΡΕΣ

Τ ρ ικά λ ω ν

Περιοχή Τρικάλω ν

Τζου μαγιάς & θ ε ο ίο σ ο π ο ύ λ ο υ , ΤΡΙΚΑΛΑ

24213 23213
24213 25294

Φ θ ιώ τιδ α ς

Περιοχή Λαμίας

211 χλμ Ε . C . Α0 η νών - Λ α μ ία ς, ΛΑ Μ ΙΑ

22213 25531-3
22213 22237

Φ λ ώ ρ ιν α ς

Περιοχή Φ λώ ρινας

Η λέκτρας 5, ΦΛΏΡΙΝΑ

23353 46731-6
23353 23993
23353 46734

Φ ω κ ίδ α ς

Περιοχή Αμφ ισσας

Κορδώνη 15, ΑΜ Φ ΙΣΣΑ

22653 29131
22653 23441

Χ α λ κ ιδ ικ ή ς

Περιοχή Πολυγύρου

Μ ακεδονίας 5, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

23713 23133
23713 22413
23713 22153

ΤΗΛΕΦ Ω ΝΑ
23313
23313
23313
23513
23513
23513
25213
25213
25213
25213
23213
23213
23213
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27734
22311
2349-5
73271
25433
23331
22053
25035
24024
25125
55633
56464
56062

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

M. Buresh, Photovoltaic Energy System Design and Installation, Mc Graw Hill
Book Company.
M.S. Imamura, P. Helm and Palz, Photovoltaic System Technology, A European
Handbook Commission of the European Communities, 1992.
J. Twidell and T. Weir, Renewable Energy Resources, W & FN Spon, 2000.
Κ.

Καγκαράκης,

Φωτοβολταϊκή

Τεχνολογία,

Ημιαγωγοί

2,

Εκδόσεις

Συμμετρία, Αθήνα, 1987.
Π. Ντοκόπουλος Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτή
Ι. Ε. Φραγκιαδάκης, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Εκδόσεις Ζητή, Θεσ/νίκη
2004.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

www.dei.gr ( ΔΕΗ Α.Ε. )
www.desmie.gr ( ΔΕΣΜΗΕ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ )
www.cres.gr ( ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ )
www.rae.gr ( ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ )
www.ypan.gr ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ )

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
www.helapco.gr ( ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ )
www.cres.gr ( ΚΑΠΕ)
www.hellasres.gr
( ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

ΔΙΕΘΝΗ SITES

www.retscreen.com ( Clean Energy Decision & Support Centre )
www.cges.co..uk ( Center of Global Energy Stydies )
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www.ec.europa.eu ( European Commission )
www.solarbuzz.org ( Solar Energy Companies & Products ) www.wikipedia.com

88

89

90

