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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

  Το σύγχρονο παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα, που συνίσταται από τα μειούμενα αποθέματα 

των παραδοσιακών πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, έχει 

οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (Α.Π.Ε). Πυλώνας της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση 

φωτοβολταϊκού πάρκου ονομαστικής ισχύος 20 kWp. Κεντρικός άξονας της εργασίας είναι η 

παρουσίαση της δομής του διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και η 

δημιουργία μοντέλου αξιολόγησης της παραγόμενης ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στον 

υπολογισμό των απωλειών.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φωτοβολταϊκή μονάδα, ενεργειακή αξιολόγηση,  αυτοπαραγωγή 

με ενεργειακό συμψηφισμό, ανεξάρτητος παραγωγός. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 The current global energy problem, consisting of declining stocks of conventional energy 

sources combined with global climate change, has led in recent years to growing interest in 

Renewable Energy Sources. The pillar of this thesis is the evaluation of a photovoltaic park 

with a nominal power of 20 kWp. The central axis of the thesis is the presentation of the 

structure of the interconnected photovoltaic system, as well as the creation of a model of 

evaluation of the generated energy, with particular reference to the calculation of the losses. 

 
KEY WORDS: Photovoltaic system, energy assessment, net-metering, feed in tariff. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα φωτοβολταϊκά συστήματα και το κεφάλαιο 

αυτό έχει θεωρητικό υπόβαθρο. Σε αυτό το κεφάλαιο γνωστοποιούμε την ιστορική αναδρομή 

των φωτοβολταϊκών τον τρόπο λειτουργίας τους, τον τρόπο διάταξής τους, τον τρόπο σύνδεσή 

τους. Στη συνέχεια αναφέρονται οι διάφορες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών. Μεγάλη βαρύτητα 

αυτού το κεφαλαίου δίνεται στην εγχώρια αγορά καθώς και στην παγκόσμια αγορά καθώς 

επίσης γίνεται και σύγκριση μεριδίου αγοράς μεταξύ της χώρας μας με τις χώρες του υπόλοιπου 

κόσμου. Γενικότερα δίνεται μια εικόνα για το πώς έχει κινηθεί η αγορά στην Ελλάδα και στον 

υπόλοιπο κόσμο μέσα από διάφορα διαγράμματα και κείμενα. Ακόμη παρουσιάζονται οι 

νομοθετικές διατάξεις ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα για όλα τα χρόνια μέχρι 

σήμερα, τα προγράμματα χρηματοδότησης τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι 

επενδυτές στην Ελλάδα και τέλος οι απαραίτητες ενέργειας βάσει νομοθεσίας που πρέπει να 

ακολουθηθούν για την εγκατάσταση μιας φωτοβολταϊκής μονάδας. 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη της εγκατάστασης. Τη μελέτη καθορίζουν 

διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των πλαισίων και λαμβάνονται υπόψη για 

τη σωστή εγκατάσταση του πάρκου γενικότερα. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο προσανατολισμός 

των πλαισίων κλιματολογικές συνθήκες κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τεχνική 

περιγραφή της εγκατάστασης όπου αναφέρονται τα προϊόντα που απαρτίζουν το πάρκο, όπως 

τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τις βάσεις στήριξης, τον αντιστροφέα, τους ηλεκτρικούς πίνακες, τις 

ηλεκτρικές συνδέσεις τα καλώδια, το αντικεραυνικό σύστημα και γενικότερα τα σχέδια της 

εγκατάστασης που προέκυψαν από την αρμόδια εταιρεία της εγκατάστασης. Ακόμη 

αναφέρθηκαν όλες οι εργασίες  που πραγματοποιήθηκαν για την δημιουργία του Φ/Β πάρκου. 

Τέλος αναφέρθηκαν οι εργασίες συντήρησης και γενικότερα οι οδηγίες που πρέπει να προσέξει 

ο ιδιοκτήτης του σταθμού για την σωστή λειτουργία του πάρκου. 

 

 Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείτε η αξιολόγηση λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου 

ισχύος 20 kW. Αρχικά θα γίνει ενεργειακή εκτίμηση παραγωγής ισχύος. Στη συνέχεια για την 

περίοδο λειτουργίας του πάρκου (2011-2017) θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 

ενεργειακής παραγωγής τα οποία θα συγκριθούν με την αρχική εκτίμηση που θα κάνουμε. 

Ακόμη θα γίνει παρουσίαση των μετρήσεων που έχουμε λάβει από το καταγραφικό MaxWeb 

της εγκατάστασης, για την περίοδο λειτουργίας του (2011-2013), όπου θα παραχθούν 

συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία των πλαισίων, του αντιστροφέα και των λοιπών 

εξαρτημάτων που απαρτίζουν την εγκατάσταση. Βέβαια, τα αποτελέσματα και πάλι θα 

προκύψουν σε σύγκριση με την τις θεωρητικές μετρήσεις-εκτιμήσεις που έχουν προκύψει. 

Τέλος, θα δημιουργηθεί ένα μοντέλο που θα ανταποκρίνεται στη λειτουργία του πάρκου για 

όλα τα έτη λειτουργίας του και αφού θα έχουμε εξετάσει κάθε παράγοντα που προκαλεί 

απώλειες με τη βοήθεια και των μετρήσεων του καταγραφικού θα δοθούν τα τελικά 

συμπεράσματα αξιολόγησης του πάρκου.  
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 
  

 

PΦ/Β η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς από το φωτοβολταϊκό σταθμό [kW] 

ηΦΒ ο συντελεστής απόδοσης ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού 

PΦ/Βnom η ονομαστική ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού [kW] 

It,D η μέση ένταση ηλιακής ακτινοβολίας (καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εικοσιτετράωρου (W/m2.ημέρα) 

ISTC η ένταση ηλιακής ακτινοβολίας σε πρότυπες συνθήκες λειτουργίας 

ηs  Ο συνολικός λόγος απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού (%) 

ΗT η μέση ολική μηνιαία προσπίπτουσα ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο 

συλλογής (κεκλιμένο επίπεδο) νότιου προσανατολισμού (σε kWh/m2) 

tm το συνολικό χρονικό διάστημα του κάθε μήνα (h) 

ρ η ανακλαστικότητα του εδάφους  

β η κλίση της επιφάνειας  (μοίρες) 

H̅ η μέση μηνιαία ολική ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο για την υπό μελέτη 

περιοχή (kWh/m2) 

H̅d  η μέση μηνιαία διάχυτη ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο για την υπό μελέτη 

περιοχή (kWh/m2) 

Rb ο μηνιαίος γεωμετρικός παράγοντας στο νότιο προσανατολισμό  

φ το γεωγραφικό πλάτος της υπό μελέτης περιοχής (μοίρες) 

ωs  η ωριαία γωνία δύσης για τη μέση αντιπροσωπευτική μέρα D(μοίρες) 

ω΄s η ωριαία γωνία δύσης της κεκλιμένης επιφάνειας (μοίρες) 

δ  η ηλιακή απόκλιση για τη μέση αντιπροσωπευτική μέρα D (μοίρες) 

ηOPT ο λόγος απόδοσης οπτικών απωλειών (αντανακλάσεις, φάσμα ακτινοβολίας, 

σκιάσεις) (%) 

ηΝΙΤ ο λόγος απόδοσης που αφορά στη μη σύμπτωση του φωτοβολταϊκού σημείου 

λειτουργίας (ΣΛ) με το σημείο μέγιστης ισχύος (ΣΜΙ) της φωτοβολταϊκής 

συστοιχίας (%) 

ηtrans o βαθμός απόδοσης της μεταφοράς ισχύος μέσων καλωδιώσεων και λοιπών 

ηλεκτρολογικών συσκευών (δίοδοι κλπ) (%) 

ηΤ ο λόγος απόδοσης που οφείλεται στη διαφοροποίηση της θερμοκρασίας του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου από τη θερμοκρασία αναφοράς (%) 

αlimit είναι η οριακή γωνία σκίασης, δηλαδή η γωνία που σχηματίζει το υψηλότερο 

σημείο της εμπρός συστοιχίας με το χαμηλότερο σημείο της αμέσως επόμενης 

συστοιχίας (μοίρες) 

D η απόσταση της μιας συστοιχίας από την άλλη (m) 

L το μήκος διάταξης όλων των συστοιχιών του πάρκου (m) 

γmp ο θερμικός συντελεστής απόδοσης για το πυρίτιο (K-1) 

θSTC η θερμοκρασία πρότυπων συνθηκών λειτουργίας (οC) 

θc,wa  η μέση μηνιαία ενεργός θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού στοιχείου (οC) 

α το ηλιακό ύψος (μοίρες) 

γ η αζιμούθια γωνία (μοίρες) 

θa,d η μέση τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος (οC) 

IT 

 

μέση μηνιαία ένταση ηλιακής ακτινοβολίας, υπολογιζόμενη κατά τη διάρκεια 

της ημέρας (σε kWh/m2.ημέρα) 

kt ο συντελεστής αιθριότητας 

F παράμετρος πυκνότητα ροής ακτινοβολίας, η οποία εκφράζει τo  ποσόν  της 

ενέργειας  που  διέρχεται  από  την  μονάδα της  επιφάνειας,  προερχόμενο  εξ 

‘ όλων των διευθύνσεων εντός του ημισφαιρίου 

wsd μέση μηνιαία ταχύτητα ανέμου (m/s)  
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EΦΒ  θεωρητική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια φ/β [kWh] 

ηday Μέσος ημερήσιος βαθμός απόδοσης φωτοβολταϊκού πλαισίου  

Α το συνολικό εμβαδό φωτοβολταϊκών πάνελ εγκατάστασης [m2] 

HTS  η μέση υπολογιζόμενη ολική μηνιαία προσπίπτουσα ηλιακής ακτινοβολίας 

στο 

επίπεδο συλλογής (κεκλιμένο επίπεδο) νότιου προσανατολισμού (σε kWh/m2) 

EGRID η καθαρή ενεργειακή παραγωγή των φωτοβολταϊκών μετά την αφαίρεση των 

απωλειών [kWh] 

EArray η ενεργειακή παραγωγή των φωτοβολταϊκών στις συστοιχίες των πάνελ [kWh] 

ΗT,D η συνολική μέση ημερήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία 

[kWh/m2.ημέρα] 

ΗTS,D η συνολική απολαβή ηλιακής ενέργειας [kWh/m2.ημέρα] 

HLS οι απώλειες συστήματος, που αφορά την απώλεια μεταφορά ισχύος του 

inventer και των καλωδίων σύνδεσης [kWh/m2.ημέρα] 

HLC οι απώλειες συλλογής, είναι οι απώλειες συστοιχιών, συμπεριλαμβανομένων 

των θερμικών, καλωδίων, ποιότητας μονάδων, ανομοιομορφίας, σκίαση, 

βρωμιά, διαφοροποίηση του (ΣΛ) από το (ΣΜΙ), απώλειες ρύθμισης 

[kWh/m2.ημέρα] 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

 

 Η σύνθετη λέξη φωτοβολταϊκά προέρχεται από την λέξη “ΦΩΣ” και τη μονάδα μέτρησης της 

ηλεκτρικής τάσης “VOLT”. Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στην κατηγορία των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας όπου εκμεταλλεύονται την ενέργεια που παράγει ο ήλιος η οποία είναι 15.000 

φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια που καταναλώνει ολόκληρη η γη κάθε χρόνο. Η ηλιακή 

ενέργεια είναι μια καθαρή, ανεξάντλητη και ανανεώσιμη πηγή η οποία αποτελεί έναν 

ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο που δεν ελέγχεται από κανέναν. Η έκθεση των 

φωτοβολταϊκών στην ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπει ένα 15-19% της ηλιακής ενέργειας σε 

ηλεκτρική. 

 

 Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων οφείλεται στο ομώνυμο φαινόμενο, το 

οποίο ανακαλύφθηκε το 1839 από τον νεαρό τότε Γάλλο φυσικό Εντμόντ Μπεκερέλ 

(Alexandre-Edmond Becquerel). Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, που θα αναλυθεί παρακάτω, 

αφορά την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων των 

φωτοβολταϊκών στοιχείων και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών από τις κανονικές τους 

θέσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία ρεύματος. Το ηλεκτρικό πεδίο που προϋπάρχει στο 

φωτοβολταϊκό στοιχείο οδηγεί το ρεύμα στο φορτίο.  

   

  Τα φωτοβολταϊκά εξ’ αρχής χρησιμοποιήθηκαν και ακόμη χρησιμοποιούνται εκεί όπου είναι 

αδύνατη η αντιοικονομική χρήση συμβατικής ενέργειας όπως δορυφόρους, απομακρυσμένα 

συστήματα τηλεπικοινωνιών, σε φάρους ή ακόμη και για άντληση νερού. Η μαζική παραγωγή 

φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπως ονομάζονται οι ημιαγωγοί αυτοί, για ευρύτερη χρήση και η 

ανάπτυξη της σχετικής βιομηχανίας ξεκίνησε στις αρχές του ’70 και μάλιστα μετά την πρώτη 

πετρελαϊκή κρίση. Συνέπεσε, δηλαδή, χρονικά με την ταχεία  ανάπτυξη που γνώρισαν και οι 

άλλες μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε αυτή τη δεκαετία, έγιναν και οι πρώτες 

εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων για εφαρμογές όπως η ηλεκτροδότηση 

απομακρυσμένων χωριών. Χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Ιαπωνία ήταν 

από τις πρώτες που άρχισαν να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα. 
 

  Τα φωτοβολταϊκά είναι από τις νέες τεχνολογίες οι οποίες είναι πολλά υποσχόμενες στο χώρο 

της ενέργειας και έχουν κατακτήσει πλέον ένα μεγάλο μερίδιο στην ενεργειακή αγορά. Στη 

συνέχεια θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην εγχώρια αγορά των Φωτοβολταϊκών και θα 

διαπιστώσουμε την συμβολή τους στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς.  
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1.2. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ  
 

 

  Η αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών βασίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο του οποίου 

η λειτουργία είναι πολύ απλή, όπως απεικονίζεται και στο σχήμα 1.1. 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 τα φωτόνια προσκρούουν 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 τίποτα άλλο 

παρά κίνηση ηλεκτρονίων. Σ’ αυτή την απλή αρχή 

της φυσικής λοιπόν βασίζεται μια από τις πιο 

εξελιγμένες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού 

στις μέρες μας. 

  

 

 Σχήμα 1.1. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο [1] 

 

 

Πιο συγκεκριμένα μια φωτοβολταϊκή  κυψελίδα, αποτελείτε από : 

 

a) Ένα απορροφητικό στρώμα c-Si 

b) Μία επαφή p-n που διαχωρίζει τους φορείς φορτίου και 

c) δύο μεταλλικές (μπροστινή και πίσω επαφή) 

 

 

 
 

Σχήμα 1.2. Λειτουργία φωτοβολταϊκής κυψελίδα [2] 

 

 Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.2, το φως προσπίπτει από την μπροστινή πλευρά της κυψέλης και 

προχωράει στο εσωτερικό της. Το φως προσπίπτει στο απορροφητικό στρώμα της κυψελίδας 

και η ενέργειά του απορροφάτε. Η απορροφημένη ενέργεια χρησιμοποιείτε για διέγερση 

φορέων φορτίου στο ημιαγώγιμο υλικό (ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής). Τα φορτία αυτά 

διαχέονται εντός της διάταξης δια μέσου των περιοχών απογύμνωσης και καταλήγουν στις 

μεταλλικές επαφές τροφοδοτώντας με ρεύμα το φορτίο που είναι συνδεδεμένο με τις επαφές 

της εκάστου διάταξης. 



Παντελάκης Αντώνιος, Αξιολόγηση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού 20 kWp στην περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, έτος 2019. 

Παντελάκης Αντώνιος, Αξιολόγηση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, έτος 2019.                                                                                   Σελίδα 13 

  Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο βασίζεται σε 3 σημαντικές αρχές: 

 

a) Διέγερση ελεύθερων φορέων φορτίου λόγω απορρόφησης του φωτός 

b) Το διαχωρισμό των φορέων φορτίου και  

c) Τη συλλογή των φορέων φορτίου στις επαφές. 

 

 

1.3.  ΔΟΜΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 

1.3.1. Φωτοβολταϊκή διάταξη 
 

 

 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν ως βασικό μέρος την ηλιακή κυψέλη (solar cell) που είναι μία 

κατάλληλη επεξεργασμένη μορφή ημιαγωγού μικρού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Η 

πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση 

σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Οι φ/β κυψέλες ομαδοποιούνται κατάλληλα και 

συγκροτούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ ή γεννήτριες τυπικής ισχύος από 20W έως 300W. Οι φ/β 

γεννήτριες συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές 

συστοιχίες (arrays). 

 

 

− Φωτοβολταϊκή κυψέλη (PV cell): Η ηλεκτρονική διάταξη που παράγει ηλεκτρική 

ενέργεια όταν δέχεται ακτινοβολία λέγεται ακόμα φωτοβολταϊκό κύτταρο ή 

φωτοβολταϊκό στοιχείο. Η φωτοβολταϊκή κυψέλη έχει συνήθως τετράγωνο σχήμα 

πλευράς περίπου 10 εκατοστών. Μία φωτοβολταϊκή κυψέλη παράγει πολύ μικρή ισχύ 

(συνήθως λιγότερο από 2W) και έτσι ενώνονται ηλεκτρικά εν σειρά ή εν παραλλήλω, 

όπως θα αναλυθεί παρακάτω για να δημιουργηθούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ. 

 

 
Σχήμα 1.3. Φωτοβολταϊκή κυψέλη [3] 
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− Φωτοβολταϊκό πάνελ (PV panel): Είναι συνώνυμο με το φ/β πλαίσιο και τη φ/β 

γεννήτρια. Το φ/β πάνελ αποτελείτε από μία ή περισσότερες φωτοβολταϊκές κυψέλες, 

που έχουν προκατασκευαστεί και συναρμολογηθεί σε ενιαία κατασκευή, έτοιμη για να 

εγκατασταθεί σε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Στο πάνελ, οι κυψέλες συνδέονται σε 

σειρά σε ομάδες κατάλληλου πλήθους για την απόκτηση επιθυμητής τάσης.  Με αυτό 

τον τρόπο διαμορφώνεται το φ/β πάνελ, όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα 1.4, που 

είναι η δομική μονάδα που κατασκευάζεται βιομηχανικά και κυκλοφορεί στο εμπόριο 

για να χρησιμοποιηθεί ως συλλέκτης στη συγκρότηση φ/β πάρκων όπου παράγουν 

ρεύμα συνεχούς τάσης (DC). 

 

 
Σχήμα 1.4. Φωτοβολταϊκό πάνελ [3] 

 

−  Φ/Β συστοιχία (PV module): Απαρτίζεται από πολλά φ/β πάνελ συνδεδεμένα μεταξύ 

τους είτε σε σειρά είτε παράλληλα με σκοπό την συγκρότηση φ/β πάρκου και παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πάνελ έχουν τυπική ισχύ από 20W έως 300W. Τα φ/β πάνελ 

συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές 

συστοιχίες (strings). Η τάση που εκδηλώνει μία συνηθισμένη φ/β κυψέλη πυριτίου, σε 

κανονική ηλιακή ακτινοβολία, είναι 0,5V περίπου και η ηλεκτρική ισχύς που παράγει 

είναι μόλις 0,4W περίπου. Για αυτό, οι φ/β κυψέλες που προορίζονται για τη 

συγκρότηση φ/β πάνελ τοποθετούνται, ανά 10 ως 50 περίπου, σε ένα πάνελ, με κοινή 

ηλεκτρική έξοδο. Στο πάνελ, οι κυψέλες συνδέονται στη σειρά σε ομάδες κατάλληλου 

πλήθους για την απόκτηση μιας επιθυμητής τάσης. Διαμορφώνεται έτσι το φ/β 

πάνελ, που είναι η δομική μονάδα που κατασκευάζεται βιομηχανικά και κυκλοφορεί 

στο εμπόριο για να χρησιμοποιηθεί ως συλλέκτης στη συγκρότηση των φ/β γεννητριών. 

Η φωτοβολταϊκή συστοιχία (PV array), όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.5 είναι μια 

ομάδα από φωτοβολταϊκά πάνελ με ηλεκτρική αλληλοσύνδεση, τοποθετημένα 

συνήθως σε κοινή κατασκευή στήριξης. 

 

 

 
Σχήμα 1.5. Συγκρότηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης [3] 
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Σχήμα 1.6. Συναρμολόγηση φ/β πάνελ [4] 

 Τα φ/β πάνελ περιβάλλονται από ένα λεπτό φίλμ αιθυλενοξικού βινυλεστερα (EVA) πάχους 

0,25-0,5 mm, ενώ στην πάνω πλευρά μπαίνει και ένα ενισχυμένο γυαλί (ειδικό γυαλί με 

αντανακλαστική στρώση και μεγάλη αντοχή), όπως φαίνεται στο σχήμα 1.6. Από κάτω μπαίνει 

ή μία στρώση εξαιρετικά ευπροσάρμοστου φιλμ πολυβινυλοφθοριδίου (tedlar) ή κάποιο άλλο 

υλικό (πχ γυαλί ή μέταλλο). Οι στρώσεις αυτές των υλικών συνήθως ενθυλακώνονται σε ένα 

πλαίσιο αλουμινίου.  

 

 

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

που παράγουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια σε εναλλασσόμενο για τις χρήσεις του δικτύου 

που χρησιμοποιούμε. 

 

− Σε αυτόνομη εγκατάσταση, όπου δεν διαθέτουμε το ρεύμα σε κάποιο πάροχο 

χρησιμοποιείτε και Ρυθμιστής Φόρτισης καθώς και μπαταρίες όπου διατίθεται το 

ρεύμα των φωτοβολταϊκών. 

 

 

1.3.2. Τρόποι σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων 
 

 

  Οι φ/β κυψέλες χρησιμοποιούνται σπάνια μόνες τους. Συνήθως, κυψέλες με τα ίδια 

χαρακτηριστικά συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους ώστε να προκύψει μεγαλύτερη ισχύς με τη 

μορφή ενός φωτοβολταϊκού πάνελ. Τα πάνελ στη συνέχεια συνδυάζονται μεταξύ τους ώστε να 

προκύψουν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί. 

 

 Οι φ/β κυψέλες μπορούν να συνδεθούν σε σειρά και παράλληλα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο 

σκοπό, κατά τρόπο ανάλογο της σύνδεσης των ηλεκτρικών πηγών. 

 

α. Σύνδεση σε σειρά 

 

To ρεύμα σε μια εν σειρά συνδεσμολογία κυψελών είναι το ίδιο σε κάθε σημείο της 

συνδεσμολογίας, (βλέπε σχήμα 1.7) ίδιο με αυτό που παράγεται από μια κυψέλη. Εάν μια 

κυψέλη με χαρακτηριστικά χαμηλού ρεύματος συνδεθεί σε μια συνδεσμολογία με άλλες 

κυψέλες που έχουν χαρακτηριστικά υψηλότερου ρεύματος, η συνδεσμολογία θα περιοριστεί 

στο ρεύμα της κυψέλης χαμηλού ρεύματος: 

 

I = I1 = I2      (1.1) 
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Η τάση σε μια εν σειρά συνδεσμολογία κυψελών είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων κάθε 

κυψέλης. Υποθέτοντας όμοιες κυψέλες, η τάση μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση (1.2):  

 

Vσειράς = (αριθμός κυψελών) * (Vmax μιας κυψέλης)      (1.2) 

 

 

 
 Σχήμα 1.7. Καμπύλες I-V για μια και τέσσερις κυψέλες συνδεδεμένες παράλληλα [5]

  

 

 
 Σχήμα 1.8. Τέσσερις ηλιακές κυψέλες συνδεδεμένες εν σειρά [5]  

 

 

Η παραγόμενη ισχύς από μια συνδεσμολογία κυψελών ισούται με το ρεύμα της 

συνδεσμολογίας πολλαπλασιαζόμενο με την τάση της, όπως αυτό προκύπτει και από το σχήμα 

1.8. 

 

 

β. Παράλληλη σύνδεση 

 

To παραγόμενο ρεύμα από μια ομάδα κυψελών συνδεδεμένων παράλληλα ισούται με το 

άθροισμα των μεμονωμένων ρευμάτων κάθε κυψέλης. Υποθέτοντας παρόμοιες κυψέλες, το 

ρεύμα μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση (1.3): 

 

Ιπαράλληλα = (αριθμός κυψελών) * (Imax μιας κυψέλης)      (1.3) 

 

Η τάση μεταξύ δύο κόμβων μιας ομάδας κυψελών συνδεδεμένων εν παραλλήλω είναι ίση με 

την τάση κάθε κυψέλης. 

 



Παντελάκης Αντώνιος, Αξιολόγηση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού 20 kWp στην περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, έτος 2019. 

Παντελάκης Αντώνιος, Αξιολόγηση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, έτος 2019.                                                                                   Σελίδα 17 

Η παραγόμενη ισχύς από κυψέλες εν παραλλήλω είναι ίση με το παράλληλο ρεύμα 

πολλαπλασιασμένο με την παράλληλη τάση της. 

 

Στο σχήμα 1.9 φαίνεται πώς συνδυάζονται τα χαρακτηριστικά I-V των μεμονωμένων κυψελών 

για να διαμορφώσουν την καμπύλη I-V της ομάδας των κυψελών εν παραλλήλω, ενώ στο 

σχήμα 1.10 απεικονίζονται ομάδες κυψελών εν παραλλήλω και τα χαρακτηριστικά τάσης και 

ρεύματος αυτών. 

 

 
Σχήμα 1.9.Καμπύλες I-V για μια και τέσσερις κυψέλες συνδεδεμένες παράλληλα [5] 

 

 
Σχήμα 1.10. Σύνδεση παράλληλη [5] 
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1.3.3. Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών 
 

 

  Σε πρώτο πλάνο θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τα φωτοβολταϊκά στοιχεία με βάση την 

εξέλιξή τους. Με βάση λοιπόν την εξέλιξή τους οι φωτοβολταϊκές κυψέλες χωρίζονται σε 3 

βασικές κατηγορίες φ/β, οι οποίες είναι: 

 

 1η γενιά φ/β αποτελούνται από καθαρά ημιαγώγιμα υλικά (c-Si) (τεχνικές 

κατασκευής υψηλού κόστους, καθαρό υλικό κατασκευής) που αποτελούν 

ακριβές διατάξεις αλλά με υψηλότερες αποδόσεις. 

 2η γενιά φ/β αποτελούνται από λεπτά υμένια (λιγότερο κόστος κατασκευής και 

οι πιο φθηνές τεχνικές κατασκευής) αποτελούν φθηνότερες διατάξεις 

μικρότερης απόδοσης λόγω ατελειών στο υλικό κατασκευής. 

 3η γενιά φ/β αποτελούνται από υλικά που έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν 

το όριο SQ με μικρό κόστος κατασκευής και υψηλή απόδοση. 

 

 
Σχήμα 1.11. Απόδοση ηλιακής ενέργειας με κόστος σε δολάρια [6] 

 

  Για δεδομένου ενεργειακής απόκλισης το όριο SQ (Shockley-Queasier limit) μας δίνει τη 

θεωρητική τιμή της μέγιστης απόδοσης μετατροπής ηλιακής ενέργειας της κυψέλης, όπως 

αυτό προκύπτει από το σχήμα 1.11. 

 

 Η κατασκευή των φωτοβολταϊκών κυψελών μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και με 

διάφορα υλικά. Το πυρίτιο (Si) είναι η βάση για το 90% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής 

φ/β. Η κυριαρχία αυτή οφείλεται αρχικά στη τεράστια παγκόσμια επιστημονική και τεχνική 

υποδομή για το υλικό αυτό από τη δεκαετία του 60. Μεγάλες κυβερνητικές και βιομηχανικές 

επενδύσεις έγιναν σε προγράμματα για τις χημικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες του, ώστε να 

δημιουργηθεί ο εξοπλισμός που απαιτείται στα βήματα της επεξεργασίας για την απόκτηση της 

απαραίτητης καθαρότητας και της κρυσταλλικής δομής του υλικού. 
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 Η γνώση που προέκυψε για το πυρίτιο, τα χαρακτηριστικά και η αφθονία του στη γη, το 

κατέστησαν ικανό και συμφέρον μέσο για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Αυτό 

σημαίνει ότι μερικά από τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται μετά την απορρόφηση της 

ηλιακής ενέργειας πρέπει να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις για να ενταχθούν στην ροή του 

ρεύματος και να συνεισφέρουν στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Συνεπώς το υλικό θα πρέπει να έχει 

υψηλή καθαρότητα και δομική τελειότητα, ώστε να αποτρέψει την επιστροφή των ηλεκτρονίων 

στις φυσικές τους θέσεις. Οι ατέλειες πρέπει να αποφευχθούν ώστε η ενέργεια του ηλεκτρονίου 

να μην μετατραπεί σε θερμότητα. 

  

 Η παραγωγή θερμότητας, η οποία είναι επιθυμητή στα ηλιακά θερμικά πλαίσια, όπου η 

θερμότητα μεταφέρεται σε ένα ρευστό, είναι ανεπιθύμητη στα φ/β πάνελ, όπου η ηλιακή 

ενέργεια πρέπει να μετατραπεί σε ηλεκτρική. 

 

 Η απόδοση των ηλιακών κυψελών, εκφραζόμενη ως το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική, εξαρτάται από την τεχνολογία των υλικών που χρησιμοποιούνται. 

Σε ερευνητικό επίπεδο έχουν αναφερθεί αποδόσεις έως και 40%. Ωστόσο η πλειονότητα των 

ηλιακών κυψελών και των δημιουργούμενων φωτοβολταϊκών πάνελ που διατίθενται σήμερα 

στο εμπόριο έχουν μια μέγιστη απόδοση της τάξης του 17-19%. [7] 

  

 Οι φωτοβολταϊκές κυψέλες πυριτίου χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες: κρυσταλλικού 

πυριτίου και λεπτών μεμβρανών, όπως αναφέρονται παρακάτω. 

 

 

 Φωτοβολταϊκές κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου  

 

 

Φωτοβολταϊκές κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου (Single Crystalline silicon, sc-

Si ή mono c-Si) 

 

 Η ονομασία τους προέρχεται από την μορφή του κρυσταλλικού πλέγματος των ατόμων Si που 

πλησιάζει τον τέλειο κρύσταλλο. Κατασκευάζονται ύστερα από ψύξη λιωμένου Si και 

πριονισμό του σε λεπτές πλάκες. Το πάχος τους είναι γύρω στα 0,3 χιλιοστά, (βλέπε σχήμα 

1.12). Η απόδοση τους στην βιομηχανία κυμαίνεται από 15-19% για το πλαίσιο. Στο 

εργαστήριο έχουν επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις έως και 24,7%. Η ανάγκη 

χρησιμοποίησης ιδιαίτερα καθαρού υλικού Si (ακριβή “πρώτη” ύλη) και η χρήση 

εξειδικευμένων μεθόδων για την επίτευξη του μονοκρυσταλλικού πλέγματος, αυξάνει το 

κόστος παραγωγής δίνοντας του όμως τον καλύτερο βαθμό απόδοσης από τις τρεις κατηγορίες. 

 

 

 
Σχήμα 1.12. Μονοκρυσταλλική κυψέλη [3]  
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 Οι ηλιακές κυψέλες κατασκευάζονται σε σχήμα κύκλου, ή σχεδόν κύκλου καθώς και 

τετράγωνα. Τα κυκλικά ηλιακά κελιά είναι φθηνότερα από τα υπόλοιπα επειδή είναι λιγότερα 

τα υπολείμματα κατά την κατασκευή τους. Ωστόσο δε χρησιμοποιούνται συχνά στην 

κατασκευή φωτοβολταϊκών πάνελ επειδή δεν χρησιμοποιείται αποδοτικά μια επιφάνεια, λόγω 

των κενών μεταξύ τους όταν τοποθετούνται δίπλα το ένα στο άλλο. Αποτελούν όμως μια καλή 

προοπτική για ενσωμάτωση σε κτίρια όταν απαιτείται μερική διαπερατότητα στο φως. Το 

χρώμα τους είναι συνήθως βαθύ μπλε έως μαύρο όταν διαθέτουν αντί-ανακλαστική επίστρωση 

ή γκρι (χωρίς αντί-ανακλαστική επίστρωση). 

 

 

Φωτοβολταϊκές κυψέλες πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Multi Crystalline 

Silicon, mc-Si ή multi c-Si) 

 

 Οι πολυκρυσταλλικές κυψέλες (βλέπε σχήμα 1.13) στο πλέγμα τους περιλαμβάνουν 

κρυστάλλους ποικίλων προσανατολισμών. Αιτία αυτής της διαφοροποίησης, η μαζική και 

λιγότερο ελεγχόμενη ψύξη του Si, κάτι που μειώνει αισθητά το κόστος παραγωγής. Όπως και 

στην προηγούμενη τεχνολογία, μετά την ψύξη το πολυκρυσταλλικό πλέγμα πριονίζεται στα 

λεπτά φ/β κύτταρα. Οι ηλιακές κυψέλες έχουν γενικά τετράγωνο σχήμα, και μπορούν να έχουν 

μια επιφάνεια που μοιάζει κάπως σαν ένα μωσαϊκό. Αυτό οφείλεται στο σύνολο των 

διαφορετικών κρυστάλλων που συνθέτουν την μονάδα. Οπτικά μπορεί κανείς να παρατηρήσει 

τις επιμέρους μονοκρυσταλλικές περιοχές.  

 

 Όσο μεγαλύτερες είναι σε έκταση οι μονοκρυσταλλικές περιοχές τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

απόδοση για τις πολυκρυσταλλικές φ/β κυψέλες. Η ύπαρξη διαφόρων κρυστάλλων μέσα στο 

πλέγμα αυξάνει την εσωτερική αντίσταση στα σημεία σύνδεσής τους, με αποτέλεσμα ο 

συνολικός βαθμός απόδοσης να μην μπορεί να ξεπεράσει το 13-15%. Σε εργαστηριακές 

εφαρμογές έχουν επιτευχθεί αποδόσεις έως και 20%. Το πάχος τους είναι επίσης περίπου 0,3 

χιλιοστά. 

 

 

 
Σχήμα 1.13. Πολυκρυσταλλική κυψέλη [3] 

 

 

Φωτοβολταϊκή κυψέλη ταινίας πυριτίου (Ribbon Silicon) 

  

 Πρόκειται για μια σχετικά νέα τεχνολογία φωτοβολταϊκών κυψελών. Το πάχος τους είναι γύρω 

στα 0,3 χιλιοστά και η απόδοσή τους 12-13%. Σε εργαστηριακές συνθήκες έχουν επιτευχθεί 

αποδόσεις έως και 18%. Προσφέρει έως και 50% μείωση στην χρήση του πυριτίου σε σχέση 

με τις "παραδοσιακές τεχνικές" κατασκευής μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών 

φωτοβολταϊκών κυψελών πυριτίου. 
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 Φωτοβολταϊκές κυψέλες λεπτών μεμβρανών (Thin film) 

 

 

 Τα λεπτά υλικά είναι ένας τρόπος να μειωθεί το κόστος των φωτοβολταϊκών πάνελ και να 

αυξηθεί η απόδοσή τους. Πάντως η τεχνολογία λεπτών μεμβρανών (thin film) είναι σε φάση 

ανάπτυξης αφού με διάφορες μεθόδους επεξεργασίας και χρήση διαφορετικών υλικών 

αναμένεται αύξηση της απόδοσης, σταθεροποίηση των χαρακτηριστικών τους και αύξηση της 

διείσδυσης στην αγορά, (βλέπε σχήμα 1.14). Σήμερα πάντως αποτελούν την πιο φθηνή επιλογή 

φ/β πάνελ. Συνήθως χαρακτηρίζονται από το έντονα σκούρο (σχεδόν μαύρο) χρώμα τους. 

 

 
Σχήμα 1.14. Φωτοβολταϊκή κυψέλη λεπτής μεμβράνης  [3] 

 

 

Φωτοβολταϊκή κυψέλη άμορφου πυριτίου (a-Si) 

 

 Ο χαρακτηρισμός άμορφο φωτοβολταϊκό προέρχεται από τον τυχαίο τρόπο με τον οποίο είναι 

διατεταγμένα τα άτομα του πυριτίου. Το πάχος του πυριτίου είναι περίπου 0,0001 χιλιοστά ενώ 

το υπόστρωμα μπορεί να είναι από 1 έως 3 χιλιοστά και η απόδοσή τους κυμαίνεται από 6 έως 

8% ενώ στο εργαστήριο έχουν επιτευχθεί αποδόσεις ακόμα και 14%. Πρόκειται για ταινίες 

λεπτών επιστρώσεων οι οποίες παράγονται με την εναπόθεση ημιαγωγού υλικού (πυρίτιο στην 

περίπτωσή μας) πάνω σε υπόστρωμα υποστήριξης, χαμηλού κόστους όπως γυαλί ή αλουμίνιο. 

Έτσι και λόγω της μικρότερης ποσότητας πυριτίου που χρησιμοποιείται η τιμή τους είναι 

γενικότερα χαμηλότερη. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα για τη φωτοβολταϊκή κυψέλη a-Si 

είναι το γεγονός ότι δεν επηρεάζεται πολύ από τις υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης πλεονεκτεί 

στην αξιοποίηση της απόδοσης του σε σχέση με τα κρυσταλλικά φ/β, όταν υπάρχει διάχυτη 

ακτινοβολία (συννεφιά). Το μειονέκτημα των άμορφων κυψελών είναι η χαμηλή τους 

ενεργειακή πυκνότητα κάτι που σημαίνει ότι για να παράγουμε την ίδια ενέργεια χρειαζόμαστε 

σχεδόν διπλάσια επιφάνεια σε σχέση με τις κρυσταλλικές φωτοβολταϊκές κυψέλες. Επιπλέον, 

οι κυψέλες άμορφου πυριτίου δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής εύκαμπτων φωτοβολταϊκών 

πάνελ. 

 

Φωτοβολταϊκή κυψέλη Δισεληνοϊνδιούχου Χαλκού (CuInSe2 ή CIS, με 

προσθήκη γαλλίου CIGS). 

 

 Ο Δισεληνοϊνδιούχος Χαλκός έχει εξαιρετική απορροφητικότητα στο προσπίπτων φως αλλά 

παρόλα αυτά η απόδοσή του με τις σύγχρονες τεχνικές κυμαίνεται στο 11% (πάνελ). 

Εργαστηριακά έγινε εφικτή απόδοση στο επίπεδο 18.8% η οποία είναι και η μεγαλύτερη που 

έχει επιτευχθεί μεταξύ των φωτοβολταϊκών τεχνολογιών λεπτής επιστρώσεως. Με την 

πρόσμιξη γάλλιου η απόδοση του μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Το πρόβλημα που 

υπάρχει είναι ότι το ίνδιο υπάρχει σε περιορισμένες ποσότητες στη φύση. Στα επόμενα χρόνια 

πάντως αναμένεται το κόστος του να είναι αρκετά χαμηλότερο. 
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Φωτοβολταϊκή κυψέλη Τελουριούχου Καδμίου (CdTe) 

   

 Ο συγκεκριμένος τύπος κυψέλης έχει τη δυνατότητα να απορροφά το 99% της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας λόγω του γεγονότος ότι το Τελουριούχο Κάδμιο έχει ενεργειακό διάκενο γύρω 

στο 1 eV το οποίο είναι πολύ κοντά στο ηλιακό φάσμα. Οι αποδόσεις πλαισίου είναι γύρω στο 

6 με 8% ενώ εργαστηριακά έχει φτάσει μέχρι και 16%. Μειονέκτημα τους αποτελεί το γεγονός 

της χρήσης του σπάνιου μετάλλου τελλουρίου. Επιπλέον, η χρήση του καδμίου επιβάλλει την 

αναγκαστική ανακύκλωση τους μετά το πέρας της ζωής τους. 

 

Φωτοβολταϊκή κυψέλη Αρσενιούχου Γαλλίου (GaAs). (3ης γενιάς) 

 

 Το Γάλλιο είναι ένα παραπροϊόν της ρευστοποίησης άλλων μετάλλων όπως το αλουμίνιο και 

ο ψευδάργυρος. Είναι πιο σπάνιο ακόμα και από τον χρυσό. Το Αρσένιο δεν είναι σπάνιο αλλά 

έχει το μειονέκτημα ότι είναι δηλητηριώδες. Το ενεργειακό χάσμα (1.43 eV) του στοιχείου του 

Αρσενιούχου Γαλλίου είναι ιδανικό για απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η απόδοση 

του σε μορφή πολλαπλών συνενώσεων είναι η υψηλότερη που έχει επιτευχθεί και αγγίζει το 

44%. Τα φωτοβολταϊκά αυτά στοιχεία αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και σε πολύ υψηλές 

ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας, γι’ αυτό αλλά και λόγω της πολύ υψηλής απόδοσής του 

ενδείκνυται για διαστημικές εφαρμογές. Παρόλα αυτά το κόστος του μονοκρυσταλλικού του 

υποστρώματος είναι πολύ υψηλό και ασύμφορο για πολλές εμπορικές και οικιακές εφαρμογές. 

 

 Υβριδικές φωτοβολταϊκές κυψέλες 
 

 

 Μια προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της απόδοσης των κυψελών αποτελούν οι υβριδικές 

κυψέλες (βλέπε σχήμα 1.15). Μία υβριδική φωτοβολταϊκή κυψέλη αποτελείται από στρώσεις 

υλικών διαφόρων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, οι πιο γνωστές εμπορικά ονομαζόμενες φ/β 

κυψέλες υβριδικού τύπου κατασκευάζονται από μια στρώση μονοκρυσταλλικού πυριτίου (c-

Si) ανάμεσα σε δύο λεπτές στρώσεις άμορφου πυριτίου (CdTe). Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός απόδοσης που φτάνει σε εμπορικές εφαρμογές το 17.2%, και το 

οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μικρότερη επιφάνεια για να έχουμε την ίδια εγκατεστημένη 

ισχύ. Άλλα πλεονεκτήματα για τις υβριδικές φωτοβολταϊκές κυψέλες είναι η υψηλή τους 

απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η μεγάλη τους απόδοση στην διαχεόμενη 

ακτινοβολία. Ωστόσο τα υβριδικά φωτοβολταϊκά πάνελ είναι λιγότερο οικονομικά σε σχέση 

με τα αντίστοιχα συμβατικά. 

 

 

 

 
Σχήμα 1.15. Υβριδική κυψέλη [3] 
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Πίνακας 1.I. Σύγκριση φωτοβολταϊκών τεχνολογιών 

 

 

 Τα πολυκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ είναι τα πιο κοινά, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.16, 

επειδή είναι συχνά λιγότερο δαπανηρά. Είναι η μεσαία επιλογή στην αγορά, αφού είναι σχεδόν 

εξίσου καλά με τα μονοκρυσταλλικά και τα υβριδικά αλλά γενικά με καλύτερη απόδοση από 

αυτή των λεπτών μεμβρανών, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα του Πίνακα 1.I. 

 

 

Σχήμα 1.16. Μερίδιο αγοράς ανάλογα με το τύπο του φ/β για το έτος 2017 [7] 
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Είδος ΦΒ 
Απόδοση 

(%) 

 Τιμές 

(€/Wp) 

Απαιτούμενη 

επιφάνεια ανά 

KWp  

( m2) 

Χρόνος 

ζωής 

(έτη) 

Πάνελ (Wp) 

Μονοκρυσταλλικά 14-17 0,7-1,4  5,5-9 
>25 

χρόνια 
100-300  

Πολυκρυσταλλικά 11-15 0,7-1,4 7-9 
>25 

χρόνια 
100-300 

Λεπτών 

μεμβρανών 
7-11 0,5-1,2 9-25 

8-10 

χρόνια 
40-125 

Υβριδικά 16-18 0,7-1,4 7-9 
>25 

χρόνια 
100-300 
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 Άλλες Τεχνολογίες 

 

 Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και διάφορα εργαστήρια 

στον κόσμο παρουσιάζουν νέες καινοτόμες ιδέες. Κάποιες από τις τεχνολογίες στα 

φωτοβολταικα στοιχεια που φαίνεται να ξεχωρίζουν και μελλοντικά πιθανώς να γίνει ευρεία η 

χρήση τους είναι:  

 

− Νανοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου (nc-Si) 

− Οργανικά/Πολυμερή στοιχεία 
 

Οργανικά πολυμερή στοιχεία 

 

  Το υλικό που χρεισιμοποιήται για να απορροφήσει το ηλιακό φως σε οργανικές ηλιακές 

κυψελίδες είναι ένα οργανικό υλικό, δηλαδή ένα συζευγμένο πολυμερές, (βλέπε 

σχήμα 1.17). Στο σχήμα 1.18 βλέπουμε την διαστρομάτωση και στο σχήμα 1.19 τις 

εφαρμογές των οργανικών φ/β. 

 

  Τα οργανικά φωτοβολταϊκά χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες : 

 

− Μονής στρώσης (Single Layer) 

− Διπλής στρώσης (Bilayer) 

− Διεσπαρμένης ετεροεπαφής (Bulk Heterojunction) 

 

 
Σχήμα 1.17. Οργανικό φ/β [8] 

 

Δομή οργανικών Φωτοβολταϊκών- Διαστρωμάτωση : 

 

 
Σχήμα 1.18. Δομή οργανικών φ/β [8] 
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Εφαρμογές οργανικών Φωτοβολταϊκών : 

 

 
Σχήμα 1.19. Εφαρμογές οργανικών φ/β [8] 

 

 
Σχήμα 1.20. Διάγραμμα NREL που απεικονίζει την  ερευνητική προσπάθεια φ/β 40ετών [7] 

 

 Απόδοση  Οργανικών Φωτοβολταϊκών 

 

 Η απόδοση των πολυμερών οργανικών φωτοβολταϊκών κυψελών έχει φτάσει σήμερα στο 

11,2%, όπως βλέπουμε στο σχήμα 1.20. Το βασικό πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών κυψελών 

αυτής της τεχνολογίας είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος παρασκευής τους, γεγονός που 

επιτρέπει να θεωρείται δυνατή η αξιοποίησή τους ακόμα και με το μειονέκτημα του πολύ 

μικρότερου χρόνου ζωής τους και της χαμηλότερης απόδοσης τους σε σχέση με τις συμβατικές 

φωτοβολταϊκές κυψέλες. 

 

 

Οργανικά 

3-11% 
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1.4. Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  
 

 

1.4.1. Η Αγορά Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. 
 

 

 Οι Α.Π.Ε τα τελευταία χρόνια καλύπτουν ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό στην συνολική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αυξητικές τάσεις. Η περιβαλλοντολογική υποβάθμιση, οι 

κλιματικές αλλαγές και η μείωση του κόστους εγκατάστασης συντέλεσαν στο να 

μετασχηματίζετε καθημερινά η παγκόσμια αγορά. Έτσι σήμερα μιλάμε πλέον για πράσινη 

ηλεκτρική ενέργεια. Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα  οι επενδυτικές αυτές 

πρωτοβουλίες στον χώρο των ΑΠΕ κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα  εκτός από βιώσιμη 

ανάπτυξη συμβάλουν και στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Το μοντέλο των επενδύσεων σε 

αυτόνομους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται τα τελευταία χρόνια όλο και 

πιο δημοφιλές. 

 

 Από το 2007 και έπειτα, άνοιξε ουσιαστικά ο δρόμος για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών 

και στη χώρα μας. Αποτέλεσμα των κινήτρων που συνόδευσαν αυτή την  πρώτη φάση 

ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών, ήταν η εγκατάσταση  χιλιάδων συστημάτων και η επίτευξη 

των ενδεικτικών εθνικών στόχων του 2020 επτά χρόνια νωρίτερα. Μέχρι τον Αύγουστο του 

2012 η Ελληνική αγορά στα φωτοβολταϊκά ήταν πολύ ισχυρή.  Το 2013 ήταν η χρονιά όπου η 

χώρα που χτυπήθηκε από μια εξαιρετικά σκληρή οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα από τότε 

η ελληνική αγορά να έχει αντιμετωπίσει αρκετές επιθέσεις όπως : 

 

 μείωση των Feed-in-Tariff 

 περιορισμοί των αδειών για τα μεσαία και μεγάλα έργα 

 αναδρομικά μέτρα που έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα στο τομέα της 

χρηματοδότησης νέων συνδέσεων. 

 

 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.  

Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις 1,5% της  

αντίστοιχης του 2013), ενώ χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας στον κλάδο. Αιτία υπήρξαν 

νομοθετικές διατάξεις για αναστολή αδειοδοτήσεων και χορηγήσεων προσφορών σύνδεσης για 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς καθώς και για τροποποιήσεις στο πρόγραμμα ανάπτυξης φ/β 

συστημάτων, τις χρονιές 2012, 2013 αντίστοιχα. Παρόλα αυτά και, λόγω της πρότερης 

εντυπωσιακής ανάπτυξης, το 2014,  τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν το 7% των αναγκών της χώρας 

σε ηλεκτρική ενέργεια, περισσότερο από κάθε άλλη τεχνολογία ΑΠΕ, φέρνοντας την Ελλάδα 

(για δεύτερη συνεχή χρονιά) στη δεύτερη θέση διεθνώς σε ότι αφορά στη συμβολή των  

φωτοβολταϊκών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. 

 

 Το 2015 συνεχίστηκε η καθοδική πορεία των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα ως συνέπεια των 

νομοθεσιών αναστολής αδειοδοτήσεων και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα ανάπτυξης 

συστημάτων, ως συνέπεια το πάγωμα στην αγορά την τελευταία τριετία. Η αγορά γύρισε πίσω 

στα επίπεδα του 2008, αφού εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς 

ήταν μόλις 1% της αντίστοιχης του 2013), ενώ συνεχίστηκε η απώλεια θέσεων εργασίας στον 

κλάδο. Η καθυστέρηση στην υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου μέσα στο 2015 (που εμπόδισε 

την ανάπτυξη μεσαίων και μεγάλων έργων) και η επιβολή capital controls (που επηρέασε την 

εγκατάσταση μικρών συστημάτων αυτοπαραγωγής, net-metering), υπήρξαν οι βασικές αιτίες 

για τα απογοητευτικά αποτελέσματα.  
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 Παρόλα αυτά και, λόγω της πρότερης εντυπωσιακής ανάπτυξης, το 2015, τα φωτοβολταϊκά 

κάλυψαν το 7,1% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, φέρνοντας την Ελλάδα (για 

τρίτη συνεχή χρονιά) στη δεύτερη θέση διεθνώς σε ότι αφορά στη συμβολή των 

φωτοβολταϊκών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. 

 

 Το 2016 υπήρξε η χειρότερη χρονιά για τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, με την αγορά να 

πέφτει σχεδόν στα επίπεδα του 2007, πριν αρχίσει δηλαδή η ουσιαστική ανάπτυξη της. Η 

καθυστέρηση στην υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου (κάτι που έγινε μόλις τον Αύγουστο του 

2016 και δεν διευκόλυνε την έγκαιρη ανάπτυξη μεσαίων και μεγάλων έργων) και η επιβολή 

capital controls (που επηρέασε την εγκατάσταση μικρών συστημάτων αυτοπαραγωγής, net-

metering), υπήρξαν οι βασικές αιτίες για τα απογοητευτικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά και, 

λόγω της πρότερης εντυπωσιακής ανάπτυξης, το 2016, τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν το 7,05% 

των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, φέρνοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση 

διεθνώς σε ότι αφορά στη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

 Πλέον  στην Ελλάδα το 2017 υπάρχει κάποια μικρή βελτίωση. Εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι 

φωτοβολταϊκοί σταθμοί που προκρίθηκαν από τον πιλοτικό διαγωνισμό του Δεκεμβρίου 2016, 

ενώ η αγορά των συστημάτων αυτοπαραγωγής παρουσίασε μια αύξηση της τάξης του 14%, 

παραμένοντας όμως σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του δυναμικού της χώρας, σύμφωνα 

με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για τις θέσεις απασχόλησης ατόμων στην Ελλάδα την τελευταία 

δεκαετία μας δίνει το σχήμα 1.21. 

 

 
Σχήμα 1.21. Θέσεις εργασίας στα φ/β συστήματα στην Ελλάδα 2010-2017 [9] 

 

Σήμερα η Ελλάδα  : 

 

− Καλύπτει το 7,05% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια με φωτοβολταϊκά. [10] 

− Είναι η 5η χώρα στην Ευρώπη σε ότι αφορά την ανά κάτοικο εγκατεστημένη ισχύ 

φωτοβολταϊκών. [11] 

− Έως το 2015 στις 10 κορυφαίες χώρες διεθνώς σε ότι αφορά στην νέα ετήσια 

εγκατεστημένη ισχύ. [12] 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Έμεση απασχόληση 4800 12520 24840 26600 1310 1080 960 1080

Άμεση απασχόληση 5760 15020 29810 31920 1570 1300 1150 1300
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Το κόστος των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί αρκετά την τελευταία δεκαετία όπως παρατηρούμε 

στο σχήμα 1.22, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών. 

 

 
Σχήμα 1.22. Τιμές φ/β πλαισίων και συνολική εγκατεστημένη ισχύς φ/β (2007-2015) [13] 

 

 

Στην Ελλάδα παράγονται :  

 

− Φωτοβολταϊκά πάνελ 

− Βάσεις στήριξης (σταθερές και κινούμενες που κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην   

ελληνική αγορά)  

− Μετασχηματιστές  

− Καλώδια  

− Πίνακες και άλλο ηλεκτρολογικό υλικό  

− Επικουρικός εξοπλισμός φωτοβολταϊκών σταθμών (οικίσκοι, υλικό περιφράξεων, ιστοί, 

σωληνώσεις, κ.λπ.)  

− Software τηλεμετρίας και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών  

 

 

Εταιρίες που ασχολούνται με την παραγωγή φωτοβολταϊκών κυψελών στην Ελλάδα : 

 

− Solar Cells Hellas (Πάτρα και Θήβα)–  φ/β κυψέλες και πάνελ με παραγωγή 10 MWp το 

2017 

− Silcio/Piritium (Πάτρα) – φ/β κυψέλες και πάνελ με παραγωγή 7,76 MWp το 2017 

− Exel Group (Κιλκίς) – φ/β κυψέλες με παραγωγή 8 MWp το 2017 

− Heliosphera (Τρίπολη) – φ/β πάνελ λεπτών μεμβρανών με παραγωγή 24 MWp το 2017 

− Stel Solar (Κιλκίς) – φ/β πάνελ με παραγωγή 1,3 MWp το 2017 

 

 Στην Ελλάδα παράγονται εξ’ ολοκλήρου οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την 

εγκατάσταση μια φωτοβολταϊκής μονάδας. Ιδιαίτερα τη χρονιά 2011, όπου υπήρχε μεγάλη 

άνθιση των φωτοβολταικών συστημάτων, οι παραπάνω εταιρίες έκαναν εξαγωγές της τάξεως 

15 %. Πλέον όμως οι εταιρίες οι οποίες ασχολούνται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

μονάδων στην Ελλάδα προτιμούν την εισαγωγή εξοπλισμού φωτοβολταϊκών. Σύμφωνα με τη 

πηγή [14] υπάρχουν καταγεγραμμένες 170 εταιρίες που προμηθεύον με εξοπλισμό 

φωτοβολταϊκών. 
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 Σύμφωνα με τη πηγή [15], για το 2018 υπάρχουν καταγεγραμμένες 222 εταιρίες που 

ασχολούνται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Αρκετές από τις εταιρίες έχουν ως βάση 

την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αλλά δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.  Μεγάλη 

ένταση εργασίας στο κομμάτι των εγκαταστατών υπάρχει κυρίως στις περιοχές της 

Μακεδονίας-Θράκης, στην Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και Κρήτη.  

 

 Η προώθηση της φ/β τεχνολογίας, της έρευνας και των εφαρμογών στην Ελλάδα 

συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 

 Αποτελεί εγχώρια και ανανεώσιμης πηγή ενέργειας που είναι σε αφθονία, με συμβολή 

στην ασφάλεια παροχής ενέργειας. 

 Είναι φιλική προς το περιβάλλον και συμβολή στον οικολογικό τουρισμό, ιδιαίτερα στα 
νησιά. 

 Ενισχύει το ηλεκτρικό δίκτυο σε ώρες αιχμής, όπου τα φ/β παράγουν το μεγάλο μέρος 
ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που παρατηρείται έλλειψη ή 

πολύ υψηλό κόστος ενέργειας. 

 Μείωση των απωλειών του δικτύου, με την παραγωγή ενέργειας στον τόπο της 

κατανάλωσης, ελάφρυνση των γραμμών και χρονική μετάθεση των 

επενδύσεων στο δίκτυο. 

 Περιορισμός του ρυθμού ανάπτυξης νέων κεντρικών σταθμών ισχύος συμβατικής 
τεχνολογίας. Συμβολή στη μείωση των διακοπών ηλεκτροδότησης λόγω 

υπερφόρτωσης του δικτύου ΔΕΗ. 

 Σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και κάθε μορφής εισαγόμενη ενέργεια και 
εξασφάλιση της παροχής ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης παραγωγής. 

 Κοινωνική προσφορά του παραγωγού / καταναλωτή και συμβολή στην αειφόρο 
ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και 

στην περιφέρεια. 

 Ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με σημαντική συμβολή σε αναπτυξιακούς και 

κοινωνικούς στόχους. 

 Ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας φ/β συστημάτων με άριστες προοπτικές για 
πλήρη κάλυψη της Ελληνικής αγοράς και εξαγωγικές δραστηριότητες. Δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξη Ελληνικής τεχνογνωσίας. 

 

 

1.4.2. Στατιστικά στοιχεία αγοράς Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα μέχρι και 

το 2017  
 

  

 Γενικά Στοιχεία Εγκατεστημένης Ισχύος  

 

 Για την Ελλάδα η  νέα εγκατεστημένη ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών το 2017 είναι 

12,9 MWp  ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών το 2017 είναι 2624 MWp. 
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Σχήμα 1.23. Εγκατεστημένη ισχύ, ετήσιας και συνολικής για τα έτη 2007-2017 [9] 

 

 

Πίνακας 1.ΙΙ. Λειτουργούντα συστήματα και αποδοτική ισχύς 3ετήας 2015-2017 [9] 

 

Έτος 

Αριθμός νέων 

λειτουργούντων 

συστημάτων 

αυτοπαραγωγής 

 

Ισχύς (KWp) 

 

Μέση ισχύς ανά 

σύστημα (KWp) 

2015 116 1816.16 15.7 

2016 447 5686.13 12.7 

2017 360 6489.5 18.0 

Σύνολο 923 13996.79 15.2 

 

 

 Σύμφωνα με την αποδοτική ισχύ των λειτουργούντων συστημάτων που παρουσιάζονται στο 

Πίνακα 1.II και ιδιαίτερα του διαγράμματος της Ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών, όπως 

αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα 1.23 παρατηρούμε μια σταδιακή εξέλιξη των φωτοβολταϊκών 

στη χώρα μας με τη καλύτερη χρονιά όπου και είχαμε τις περισσότερες εγκαταστάσεις 

φωτοβολταϊκών σταθμών. Έπειτα οι χρονιές 2014-2017 είχαμε εντελώς «πάγωμα» στην 

εξέλιξη νέων εγκαταστάσεων και αυτό λόγω τις νομοθεσίας που θα αναλυθεί στην ενότητα 

(1.5.2.). Έτσι λοιπόν παρατηρούμε κάποια πολύ μικρή αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης 

ισχύς για τις χρονιές αυτές. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ετήσια εγκατεστημένη ισχύς 2 10 35 152 425 912 1043 17 10 5,4 12,9

Συνολική εγκατεστημένη 
ισχύς

2 12 47 199 624 1536 2579 2596 2606 2611 2624
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Σχήμα 1.24. Εγκατεστημένη ισχύ ανά κατηγορία (σε ποσότητα) [9] 

 

 

 Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το σχήμα 1.24 είναι πως στην Ελλάδα είναι 

προτιμητέα τα συστήματα παραγωγής 10-100 kWp. 

 

 

 
Σχήμα 1.25. Εγκατεστημένη ισχύ ανά κατηγορία (σε ποσοστό) [9] 

 

 Στο σχήμα 1.25 γνωστοποιούμε την εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών ανά κατηγορία στην 

Ελλάδα μέχρι σήμερα, με μεγαλύτερη προτίμηση να έχουν τα συστήματα από 10-100 kW. 

 

 Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει 14.417 φωτοβολταϊκά πάρκα, 41.217 οικιακά φωτοβολταϊκά 

συστήματα με γενικό σύνολο όμως  55.634 φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Τη μερίδα του 

λέοντος κατέχει το ηπειρωτικό δίκτυο, ενώ τα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπως η Κρήτη όπου 

βρίσκεται η εγκατάστασή μας να διαθέτουν 1.758 φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Στο σχήμα 

1.26 βλέπουμε τα ποσοστά για την εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταικών στην χώρα μας.  
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Σχήμα 1.26. Εγκατεστημένη ισχύ ανά γεωγραφική τοποθεσία έως 2017 [9] 

 

 

 Στο σχήμα 1.27 παρατηρούμε τις κατηγορίες των φωτοβολταϊκών, με το μεγαλύτερο τους 

ποσοστό να αφορούν εγκαταστάσεις επί εδάφους. Ακόμη στο σχήμα 1.28 παρατηρούμε και 

την κατηγοριοποίηση τους ανά τάση. 

 

 

 
Σχήμα 1.27. Κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθμών στην Ελλάδα έως 2017 [9] 

 

 

 

Εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών 

Μη διασυνδεδεμένα 
νησιά

Ηπειρωτικό δίκτυο

2463.5 MW
93.9 %

160.5 MW
6.1 %

Κατηγορίες Φωτοβολταϊκών σταθμών

Επί στεγών

Επί εδάφους

552 MW
21 %

2072 MW
79 %
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Σχήμα 1.28. Κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθμών στην Ελλάδα 

ανά τάση σύνδεσης έως 2017 [9] 

 

Πίνακας 1.III. Γεωγραφική κατανομή φωτοβολταϊκών συστημάτων (2013) [16] 

Γεωγραφική κατανομή φωτοβολταϊκών συστημάτων 

 

Περιφέρεια 

Εγκατεστημένη ισχύς (MW) 

Χαμηλή Τάση Μέση Τάση Υψηλή Τάση 

Ανατολική 

Μακεδονία & 

Θράκη 

113 128 0 

Κεντρική 

Μακεδονία 
277 128 22 

Δυτική 

Μακεδονία 
63 55 0 

Ήπειρος 68 61 0 

Θεσσαλία 110 169 10 

Ιόνια νησιά 27 0 0 

Δυτική Ελλάδα 145 156 4 

Στερεά Ελλάδα 131 199 7 

Πελοπόννησος 171 149 14 

Αττική 89 123 0 

Νησιά Αιγαίου & 

Κρήτη 
158 2 0 

Σύνολο 1352 1170 57 

 

Παρατηρούμε από το Πίνακα 1.III πως το μεγαλύτερο σύνολο εγκατεστημένης ισχύς αφορά 

Χαμηλή τάση δικτύου με τις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, των 

Νησιών του Αιγαίου & της Κρήτης να έχουν τις περισσότερες εγκαταστάσεις 

φωτοβολταϊκών όσον αφορά την ισχύ σε (MW). Αμέσως μετά ακολουθεί η εγκατάσταση 

Mέσης τάσης δικτύου με τις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής 

Ελλάδας να έχουν τις περισσότερες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών όσον αφορά την 

εγκατεστημένη ισχύ σε (MW). Τέλος παρατηρούμε πως έχουμε ελάχιστες εγκαταστάσεις 

Υψηλής τάσης στην Ελλάδα από τις οποίες οι μεγαλύτερες παρατηρούνται στις περιοχές της 

Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου με βάσει και πάλι την 

εγκατεστημένη ισχύ σε (MW). 

 

Κατηγοροποίηση Φωτοβολταϊκών ανά τάση

Χαμηλή 

Τάση(ΧΤ)
Υψηλή Τάση 

(ΥΤ)
Μέση Τάση 

(ΜΤ)

1323 MW
50.4 %

67 MW
2.6 %

1234 MW
47 %
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 Ενεργειακή Απόδοση Φωτοβολταϊκών 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως λόγο της καλύτερης απολαβής ηλιακής ενέργειας στα μη 

διασυνδεδεμένα νησιά η μέση ενεργειακή απόδοση φωτοβολταϊκών είναι αρκετά μεγαλύτερη 

από ότι στο ηπειρωτικό σύστημα, όπως προκύπτουν από το Πίνακα 1.IV. 

 

Πίνακας 1.IV. Μέση ενεργειακή απόδοση φωτοβολταϊκών για τα έτη 2014-2017 [9] 

Μέση ενεργειακή απόδοση φωτοβολταϊκών 

(MWh/MWp) 

 Πάρκα Οικιακά 

 

Ηπειρωτική 

χώρα 

(Σύστημα) 

Μη 

Διασυνδεδεμένα 

Νησιά 

Ηπειρωτική 

χώρα 

(Σύστημα) 

Μη 

Διασυνδεδεμένα 

Νησιά 

2014 1485 1725 1345 1525 

2015 1515 1725 1305 1495 

2016 1517 1787 1355 1541 

2017 1549 1742 1355 1519 

Μέσος 

όρος 
1517 1745 1340 1520 

 

 

 
Σχήμα 1.29. Ενεργειακή απόδοση φωτοβολταϊκών (kWh/kWp-έτος) για τα έτη 2014-2017 

[9] 

 

 

 Με βάσει τα παραπάνω στοιχεία μέσης ενεργειακής απόδοσης φωτοβολταϊκών στη Ελλάδα 

για τα έτη 2014-2017 που παρουσιάζονται, στο διάγραμμα που απεικονίζει το σχήμα 1.29, 

παρατηρούμε γενικότερη αύξηση της τιμής (kWh/kWp-έτος) με τον ετήσιο μέσο όρο αύξησης 

της ενεργειακής απόδοσης να είναι στο 1,17 %. Το γεγονός αυτό οφείλετε στην αύξηση της 

έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και τις εξέλιξης στην τεχνολογία των φ/β συστημάτων. 
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1.4.3. Η αγορά των φωτοβολταϊκών  Παγκοσμίως - Κίνηση Αγορών 
 

 

 Φωτοβολταϊκά στην Ευρώπη 

 

 

Η Ευρώπη είχε σημαντικό προβάδισμα με σχεδόν το 70% των εγκαταστάσεων έως και το έτος 

2012, με την Ασία να καταλαμβάνει την μερίδα του λέοντος στις εγκαταστάσεις μέχρι και 

σήμερα. Έτσι πλέον Κίνα και Ιαπωνία καταλαμβάνουν πάνω από 50% των εγκαταστάσεων 

παγκοσμίως, όπως παρατηρούμε και στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε η πρώτη περιοχή που πέρασε το ορόσημο 100 GW στο 

2016 (γρήγορα ξεπεράστηκε από την Ασία). η περιοχή έληξε το έτος με εκτιμάται ότι 106 GW, 

περισσότερο από 32 φορές το 2006. Παρόλα αυτά, καθώς οι παγκόσμιες προσθήκες αυξήθηκαν 

κατά 48% σε σχέση με το 2015, η ΕΕ η ζήτηση μειώθηκε κατά 24%. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

αντιπροσώπευε τα περισσότερα της μείωσης της αγοράς, με πολλές άλλες χώρες της ΕΕ να 

βλέπουν αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σε σχέση με το 2015. Περίπου 5,7 GW 

προστέθηκε το 2016, κυρίως στην το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, τα 

οποία μαζί εγκαθίστανται περίπου το 70% της νέας χωρητικότητας που συνδέεται με το δίκτυο.  

 

 Η Ευρώπη έχει γίνει μια δύσκολη αγορά για διάφορους λόγους. Η περιοχή μεταβαίνει από τα 

κίνητρα FIT σε διαγωνισμούς και πριμοδοτήσεων τροφοδοσίας για συστήματα μεγάλης 

κλίμακας και τη χρήση του ηλιακή φωτοβολταϊκή γεννήτρια για οικιακή, εμπορική και 

βιομηχανική χρήση βιομηχανία. Επιπλέον, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει στάσιμη 

και οι συμβατικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ασκούν πιέσεις απλά για να διατηρήσουν τη 

θέση τους. Στη Γερμανία και αλλού, η αντίδραση από Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι 

μικτές - κυμαίνονται από την αντιπολίτευση έως την κατανεμημένη ηλιακή ενέργεια 

Ενσωμάτωση ΦΒ στη συμμετοχή. Σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα λαμβάνουν αυξημένη προσοχή.  

 

 Παρά τη συρρίκνωση της αγοράς το 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η κορυφαία αγορά 

της περιοχής, προσθέτοντας περίπου 2 GW για συνολικά 11,7 GW. Ο μεγαλύτερος μήνας για 

τις προσθήκες της χώρας ήταν ο Μάρτιος, λίγο πριν κλείσει η δέσμευση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας για έργα 50 kW και μεγαλύτερη. Η ηλιακή φωτοβολταϊκή γεννήτρια παρήγαγε 

περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τον άνθρακα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, η 

ηλιακή φωτοβολταϊκή γεννήτρια αντιπροσώπευε περίπου το 3% της βρετανικής γενιάς για το 

έτος. 

 

 Παρά την τρίτη θέση στην Ευρώπη, η Γαλλία είχε τη χαμηλότερη 

ετήσια αύξηση της εγκατεστημένης ισχύς της προσθέτοντας συνολικά 0,6 GW φτάνοντας τα 

7,1 GW. Η ετήσια αγορά της Γερμανίας παρέμεινε στα 1,5 GW, πολύ κάτω ο ετήσιος στόχος 

του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EEG) 2,5 GW, με συνολική χωρητικότητα 

περίπου 41,3 GW.  Τον Οκτώβριο, η Γερμανία και η Δανία άνοιξαν τις πρώτες διασυνοριακές 

δημοπρασίες στον κόσμο ηλιακή φωτοβολταϊκή, στην οποία οι εταιρείες θα μπορούσαν να 

υποβάλλουν προσφορές για εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε χώρα. Όλες οι επιτυχημένες 

προσφορές απονεμήθηκαν σε έργα που εγκαταστάθηκαν στη Δανία λόγω διαφορετικών 

συνθηκών μεταξύ των δύο χωρών (π.χ. περιορισμοί περιοχών στη Γερμανία, αλλά όχι στη 

Δανία).  
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 Η αγορά των φ/β στη Γερμανία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς καθώς οι καταναλωτές 

μετακινούνται από τα FIT σε αυτοκατανάλωση. Το μερίδιο των νέο κατασκευασμένων 

οικιστικών συστημάτων σε συνδυασμό με την αποθήκευση αυξήθηκε από 14% το 2014 σε 41% 

το 2015 και πάνω από 50% το 2016, όταν η Γερμανία αντιπροσώπευε περίπου το 80% της 

ευρωπαϊκής αγοράς αποθήκευσης ενέργειας στην οικία.  

 

 

 
Σχήμα 1.30. Εξέλιξη της ευρωπαϊκής ετήσιας ηλιακής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 

2000-2015, σε (GW) [17] 

 

  Στο σχήμα 1.30 παρατηρούμε την εξέλιξη των φ/β σε ετήσια βάση εγκατεστημένης ισχύος, 

δηλαδή τι ισχύ είχαν οι μονάδες που εγκαταστάθηκαν κάθε έτος. Παρατηρούμε ένα μεγάλο 

pick στα έτη από 2008-2015 με την κορυφαίες χρονιές  2011 και 2012 όπου η συμμετοχή της 

Ελλάδας να ήταν μεγάλη. Όμως παράλληλα με τη ευρωπαϊκή αγορά εξελισσόταν θεαματικά 

και η αγορά της Ασίας. 
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 Παγκόσμια εξέλιξη φωτοβολταϊκών 

 

 

 Τα φωτοβολταϊκά και η ηλιακή ενέργεια ουσιαστικά αναπτύχθηκαν τις τελευταίες 

δεκαετίες. Σύμφωνα με το [48] (Institute for Solar Energy System) στο τέλος του 2016 η 

παραγωγή φωτοβολταϊκών σε εγκατεστημένη ισχύ ήταν 306,5 GW παγκοσμίως. Μία 

αύξηση της τάξης του 48% σε σχέση με το 2015.  

 Οι εγκαταστάσεις νέων ηλιακών συστημάτων ανά τον κόσμο έφτασαν τα 415 GW για το 

2017, οδηγούμενες από την κινέζικη αγορά. 

  

 Για τέταρτη συνεχή χρονιά (2014-2017), η Ασία έκλεισε όλες τις άλλες αγορές, 

αντιπροσωπεύοντας περίπου τα δύο τρίτα των παγκόσμιων προσθηκών. Οι πέντε κορυφαίες 

αγορές, με επικρατέστερη την  Κίνα και να ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, 

η Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο - αντιπροσώπευαν περίπου το 85% των προσθηκών. Άλλες 

χώρες στην λίστα με τις κορυφαίες 10 προσθήκες ήταν η Γερμανία, η Δημοκρατία της 

Κορέας, η Αυστραλία, οι Φιλιππίνες και η Χιλή.  

 

 Το σύνολο για το 2017 αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 55,8% σε σχέση με το 2016 

όταν και η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων είχε φτάσει 131 GW, ενώ το 2016 τα 

76.5GW. Κατά την περσινή χρονιά, η αγορά τονώθηκε εντυπωσιακά από την ανάπτυξη 

ηλιακών συστημάτων σε Κίνα και Ινδία, στις οποίες αναλογεί το 63% της ζήτησης. Η Κίνα 

βρέθηκε στην πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο με 52.8GW σε νέα ηλιακά πάρκα, 53% 

αύξηση σε ετήσια βάση, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 11.8GW. Στο βάθρο 

της τρίτης θέσης ανέβηκε η Ινδία με 9.6GW σε νέα ηλιακά συστήματα.  

 

 Αξιόλογη όμως θεωρείτε κ η θέση της Ελλάδος παρά των οικονομικών δυσκολιών που 

συμβαίνουν στη χώρα. Στο Πίνακα 1.V παρουσιάζεται η εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών 

παγκοσμίως όπου παρουσιάζει την θέση κάθε χώρας στον παγκόσμια χάρτη της αγοράς. 
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Πινάκας 1.V. Συνολικές εγκαταστάσεις φ/β 2017 παγκοσμίως , κατά αύξων αριθμό 

ενδεικτικά οι αναγραφόμενες χώρες [3] 

 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ Φ/Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 2017 

Α/Α Έθνη Συνολική Ισχύ 

(GW) 

1 Κίνα 131,0 

2 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 51,0 

3 Ιαπωνία 49,0 

4 Γερμανία 42,0 

5 Ιταλία 19.7 

6 Ινδία 18.3 

7 Ηνωμένο Βασίλειο 12,7 

8 Γαλλία 8,0 

9 Αυστραλία 7,2 

10 Ισπανία 5.6 

11 Νότια Κορέα 5,6 

12 Βέλγιο 3.8 

13 Τουρκία 3,4 

14 Καναδάς 2.9 

15 Ολλανδία 2.9 

16 Ταϊλάνδη 2.7 

17 Ελλάδα 2.6 

18 Τσεχία 2,0 

19 Ελβετία 1.9 

20 Χιλή 1.8 

21 Νότιος Αφρική 1.8 

22 Ρουμανία 1.3 

23 Αυστρία 1.2 

24 Ισραήλ 1,1 

25 Βουλγαρία 1 

26 Ταϊβάν 1 

27 Πακιστάν 1 

28 Δανία 0.9 

29 Βραζιλία 0.9 

30 Φιλιππίνες 0.9 
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Σχήμα 1.31. Παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς 2017 [17] 

 

 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η Ευρωπαϊκή αγορά ηλιακής ενέργειας επεκτάθηκε 

κατά 28.4% με 8.6GW σε νέα φωτοβολταϊκά πάρκα, οδηγούμενη από την Τουρκία, η οποία 

συνέδεσε στο δίκτυο τουλάχιστον 1.79GW. Η αγορά ηλιακής ενέργειας στη συγκεκριμένη 

χώρα γνώρισε άνθιση κατά 213%, όντας έτσι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Η δεύτερη 

μεγαλύτερη αγορά εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων ήταν η Γερμανία, με 1.75GW, με την 

τριάδα να κλείνει το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

 Για σωρευτική ικανότητα, οι κορυφαίες χώρες ήταν η Κίνα, η Ιαπωνία (η οποία πέρασε τη 

Γερμανία) και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ιταλία να είναι μακρινή πέμπτη και τις 

υπόλοιπες χώρες να ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά, όπως προκύπτουν από το 

σχήμα 1.31. Ενώ η Κίνα συνέχισε να κυριαρχεί τόσο στη χρήση όσο και στην κατασκευή των 

ηλιακών φωτοβολταϊκών, οι αναδυόμενες αγορές σε όλες τις ηπείρους έχουν αρχίσει 

συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια ανάπτυξη. Μέχρι το τέλος του 2016, κάθε η ήπειρος 

είχε εγκαταστήσει τουλάχιστον 1 GW, τουλάχιστον 24 χώρες 1 GW ή περισσότερο 

χωρητικότητας και τουλάχιστον 114 χώρες είχαν περισσότερα από 10 MW.   

 

 Οι ηγέτες για την χωρητικότητα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κάτοικο ήταν η 

Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Αυστραλία. Η επέκταση της αγοράς 

οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση την ανταγωνιστικότητα των ηλιακών 

φωτοβολταϊκών, καθώς και την αυξανόμενη ζήτηση για την ηλεκτρική ενέργεια και τη 

βελτίωση της συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων της ηλιακής φ/β. Οι χώρες προσπαθούν να 

μετριάσουν τη ρύπανση και να μειώσουν τις εκπομπές CO2.  

 

 Σε πολλές αναδυόμενες αγορές, η ηλιακή φωτοβολταϊκή γεννήτρια θεωρείται πλέον ως 

ανταγωνιστική από πλευράς κόστους πηγή για την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και για την παροχή ενεργειακής πρόσβασης. Ωστόσο, οι αγορές στις περισσότερες 

περιοχές εξακολουθούν να καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από κυβερνητικά κίνητρα ή 

κανονισμούς. 
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 Μία καλύτερη απεικόνιση όλων των παραπάνω θέτει το σχήμα 1.32, όπου παρουσιάζει  την 

συνολική παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών στην πάροδο των χρόνων και 

συγκεκριμένα για τα έτη 2006-2017, που ανέρχεται συνολικά στα 415 GWp. 

 

 
Σχήμα 1.32.Παγκόσμια εγκαταστημένη ισχύς φ/β 2006-2017 [17] 

 

 

1.5.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 

 Δεδομένου ότι η εγκατάσταση τοποθετήθηκε το 2009 θα εξετάσουμε περισσότερο την 

νομοθεσία που υπήρχε τότε, όμως στη συνέχεια θα κάνουμε αναφορά και σε νομοθεσία που 

ισχύει στις μέρες μας, συγκρίνοντας με αυτόν τον τρόπο τις χρονιές  

 

 

1.5.1. Νομικό πλαίσιο ανάπτυξης 
 

 

 Οι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα ξεκίνησαν 

το 1985 με το πρώτο νόμο για θέματα ηλεκτροπαραγωγής από εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 

Η επόμενη ουσιαστική προσπάθεια έγινε το 1994 όπου θεσπίστηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις 

Α.Π.Ε. και είχαμε την έντονη εμφάνιση επενδυτικού ενδιαφέροντος και από την πλευρά των 

ιδιωτών. Από τότε ακολούθησαν πολλοί νόμοι, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που 

ήρθαν να συμπληρώσουν, να αλλάξουν και να επεκτείνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στο 

χώρο των Α.Π.Ε. Οι τελικές ρυθμίσεις και η κάλυψη των όποιων κενών υπήρχαν έγιναν από 

το 2001 μέχρι το 2012. Στο Πίνακα VI παρουσιάζονται οι κυριότερες σχετικές νομοθετικές 

διατάξεις για ανάπτυξη φ/β σε χρονολογική σειρά από το 1985 έως 2017 :  
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Πίνακας 1.VI. Νομοθετικές διατάξεις ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών [18] 

05.05.2017 

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού 

συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του 

ν.3468/2006, όπως ισχύει. 

ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.04.2017 (ΦΕΚ Β’ 1547) Υπουργική Απόφαση Δ/νση 

ΑΠΕΗΛ 

09.08.2016 

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - 

Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής 

στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.Ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α' 149) ΝΟΜΟΣ

 , Δ/νση ΑΠΕΗΛ 

2.5.2013 

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.  

 Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012 (ΦΕΚ Β'/1103) 

 Υπουργική Απόφαση, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. 

10.8.2012 

Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση 

Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 (ΦΕΚ Β΄ 2317) 

Υπουργική απόφαση, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. 

10.8.2012 

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/οικ16934 (ΦΕΚ Β΄ 2317) 

Κοινή Υπουργική απόφαση, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. 

30.3.2012 

 Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) 

Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄70/30.3.2012) ΝΟΜΟΣ, ΥΠΕΚΑ 

31.1.2012 

Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. 

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.2266 (ΦΕΚ Β΄97) 

Κοινή Υπουργική απόφαση, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. 

25/10/2011 

 Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

(Σ.Η.Θ.Υ.Α.).  

ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011(ΦΕΚ Β’/2373/25.10.2011) 

Υπουργική απόφαση 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. 

14.10.2010 

Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών 

και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 30 "Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής", Άρθρο 29 "Θέματα Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας") 

Νόμος 3889 ΦΕΚ 182 Α 14.10.2010, Νόμος ΥΠΕΚΑ 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=MMfrWK6%2f4ow%3d&tabid=555&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=1ddZEXrCNn4%3d&tabid=555&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CPlp8mM2iTg%3d&tabid=555&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Ru%2btfEs6Pao%3d&tabid=555&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Ru%2btfEs6Pao%3d&tabid=555&language=el-GR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8_NSNYUWRl5HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijO3N0E4dIN3nXeGSMeNmMJt-DsslFAvw-6Otr1iECr0r
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=JzS4WApZIMo%3d&tabid=555&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=lDRdAYMWPx4%3d&tabid=555&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h1wqDS%2fNDHg%3d&tabid=506&language=el-GR
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04.06.2010 

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του  

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Νόμος 3851 ΦΕΚ 85 Α 04.06.2010  Νόμος ΥΠΕΚΑ 

28.01.2009 

“Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών 

ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 

διατάξεις”, ΦΕΚ 8  .Νόμος 3734/2009 

27.06.2006 

“Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

και συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις”, 

ΦΕΚ 129. Νόμος 3468/2006 

22.12.1999 

““Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων 

ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις”, ΦΕΚ 286. 

Νόμος 2773/1999 

07.10.1994 

“Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά 

καύσιμα και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 168.  

Νόμος 2244/1994 

25.07.1985 

“Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών 

θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 135.  

Νόμος 1559/1985:851/2010 

 

 

1.5.2. Νομοθεσίες που επηρέασαν την εξέλιξη των φωτοβολταϊκών στην  

Ελλάδα 
 

 

 Επισημαίνεται ότι από το νόμο 3468/2006 και μετά αρχίζει να αυξάνεται το επενδυτικό 

ενδιαφέρον των ιδιωτών για τα φωτοβολταϊκά, κυρίως λόγω των ευνοϊκών ρυθμίσεων που 

τίθεται σε εφαρμογή. Αρχικά τα κίνητρα που δόθηκαν από το κράτος σε υποψήφιους επενδυτές 

ήταν η επιδότηση του φωτοβολταϊκού πάρκου με σημαντικό μέρος των κεφαλαίων αγοράς και 

εγκατάστασης. Στα μέσα του 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο νόμο για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (Ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85Α, 4-6-2010), ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές 

σε ότι αφορά στην αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ακολούθησαν μια σειρά 

από τροπολογίες και υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες τροποποίησαν παλαιότερες ρυθμίσεις 

κυρίως πολεοδομικού χαρακτήρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, διαμορφώνοντας ένα 

εντελώς νέο επενδυτικό τοπίο.  

 

 Στην Ελλάδα η νέα νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ν.3851/2010) έδωσε 

γενναία κίνητρα στην  ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα, παρέχοντας υψηλές 

τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας και μάλιστα εγγυημένες για πολλά έτη 

και επίσης οι υπουργικές αποφάσεις μείωσαν την γραφειοκρατία διευκολύνοντας έτσι τον κάθε 

ενδιαφερόμενο. 
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 Από τον Φεβρουάριο του 2010, δεν υπάρχουν πια επιδοτήσεις για τα φωτοβολταϊκά, ως προς 

το αρχικό κόστος εγκατάστασης και διασύνδεσης, από τον αναπτυξιακό νόμο, όπως ίσχυε 

παλαιότερα, και ως εκ τούτου ο δυνητικός επενδυτής θα πρέπει προτού εκκινήσει την 

διαδικασία αδειοδότησης να έχει διερευνήσει το κόστος της επένδυσης και τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης είτε από το τραπεζικό σύστημα είτε από μόνος του. Αργότερα ακολουθεί και 

η πτώση των τιμών πώλησης της kWh που παρέχεται από το νόμο και αναμένεται να συνεχιστεί 

μακροχρόνια. 

 

 

 
Σχήμα 1.33. Εγκατεστημένη ισχύ, ετήσιας και συνολικής για τα έτη 2007-2016 [9] 

 

 

 Έτσι λοιπόν όπως παρατηρούμε από το σχήμα 1.33 λόγω των νομοθεσιών η ανάπτυξη 

φωτοβολταϊκών σταθμών στην Ελλάδα ξεκίνησε με νομοθεσίες 2009-2010 όπου προωθούσαν 

την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με επιδοτούμενα προγράμματα έως ότου με νομοθετική 

απόφαση το έτος 2012 έχουμε αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης 

{Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 (ΦΕΚ 

Β΄ 2317)}. Ως αποτέλεσμα αυτής της νομοθεσίας το 2013 εγκαταστάθηκαν οι εναπομείναντες 

σταθμοί παραγωγής που είχαν αδειοδότηση και εν συνεχεία υπήρξε στάση  στην εξέλιξη τους. 

Ωστόσο διάφορες νομοθεσίες όπου εφαρμόστηκαν έφεραν τροποποιήσεις στις αρχικές 

συμφωνίες λειτουργίας των σταθμών και ίσως και αυτό δυσχέρανε τα πράγματα στον τομέα 

της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Όμως υπάρχει αισιοδοξία στον τομέα της 

ανάπτυξης καθώς με νομοθεσία του 2016 αρχικά και εν συνεχεία του 2017 φαίνεται να 

ξανανοίγει η αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών σταθμών. 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ετήσια εγκατεστημένη ισχύς 2 10 35 152 425 912 1043 17 10 5,4 12,9

Συνολική εγκατεστημένη 
ισχύς

2 12 47 199 624 1536 2579 2596 2606 2611 2624
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1.5.3. Ισχύουσα Νομοθεσία στην Ελλάδα 

 
 

Άδεια Παραγωγής: 

 Δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση για φωτοβολταϊκά 

συστήματα ισχύος έως 1 MWp. Αντιθέτως, για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος > 1 MWp 

απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής η οποία στο εξής εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) και όχι από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. 

 

Άδεια Εγκατάστασης & Άδεια Λειτουργίας: 

 Για τα συστήματα που απαιτείται άδεια παραγωγής, απαιτείται επίσης η έκδοση άδειας 

εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας (οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια Περιφέρεια) όπως 

και στο παρελθόν.  

 

Για συστήματα που εγκαθίστανται σε κτήρια και οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων, δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για συστήματα που 

εγκαθίστανται σε γήπεδα (οικόπεδα και αγροτεμάχια), δεν απαιτείται περιβαλλοντική 

αδειοδότηση για συστήματα έως 500 kWp εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Για τα 

συστήματα αυτά, απαιτείται ειδική περιβαλλοντική εξαίρεση (βεβαίωση απαλλαγής από 

Ε.Π.Ο) από την αρμόδια Περιφέρεια, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, δίνεται σε 20 μέρες από 

την υποβολή της σχετικής αίτησης.  

 

 Για όσα συστήματα εγκαθίστανται σε γήπεδα, απαιτείται αδειοδότηση από την Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) εφόσον εγκαθίστανται α) σε περιοχές Natura, παράκτιες 

ζώνες (100 μ. από οριογραμμή αιγιαλού) και β) σε γήπεδα που συνορεύουν σε απόσταση 

μικρότερη από 150 μ. με άλλο γήπεδο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση 

Ε.Π.Ο ή προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού με συνολική ισχύ των σταθμών 

μικρότερη από 500 kWp. 

 

Οικοδομική Άδεια & έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας: 

 Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά 

έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια διεύθυνση πολεοδομίας. Για 

φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια και έχουν ισχύ έως 100 kWp, δεν 

απαιτείται ούτε αυτή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αλλά αρκεί πλέον μια 

απλή γνωστοποίηση προς τη Δ.Ε.Η ότι ξεκινά η εγκατάσταση. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση αφορά 

τον οικιακό τομέα καθώς και τα μικρά και μεσαία συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια 

επιχειρήσεων. 

 

Προθεσμίες: 

Χρονικές προθεσμίες καθορίζονται για όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης ή εξαίρεσης από 

αυτές, γεγονός αρκετά θετικό καθότι οριοθετείται το χρονικό πλαίσιο τόσο των 

γραφειοκρατικών διεργασιών όσο και της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος 

Α.Π.Ε. Επίσης ορίζεται ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις αδειοδοτήσεις θα αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. 
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Ειδικές διατάξεις για οικόπεδα: 

 

 Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε 

αγροτεμάχια της Αττικής που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, 

καθώς και σε περιοχές της επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής 

παραγωγικότητας από εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια ή σχέδια χωρικής οικιστικής 

οργάνωσης ανοιχτής πύλης καθώς και ζώνες οικιστικού ελέγχου. Για το θέμα αυτό 

προβλέπονται τα εξής: όσοι κατέθεσαν αιτήματα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης ως τις 

30-3-2012, μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε γαίες υψηλής 

παραγωγικότητας (πλην της Αττικής όπου υπάρχει ολική απαγόρευση).  

 

 Για νέες αιτήσεις και μέχρι να καθοριστούν ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν στη 

χαρτογράφηση και οριοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας, δεν επιτρέπεται η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γήπεδα που έχουν χαρακτηρισθεί ως γαίες υψηλής 

παραγωγικότητας. 

 

 Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού υπερβαίνουν τα 2,5μ. 

από τη στάθμη του φυσικού ή τεχνητά διαμορφωμένου εδάφους των γηπέδων, οι βάσεις 

στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως προς την αντοχή 

τους σε ακραίες ανεμοπιέσεις από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό κώδικα ή το πρότυπο DIN ή άλλο αντίστοιχο Εθνικό Πρότυπο ή, εναλλακτικά, να 

υπάρχει για αυτές δήλωση στατικής επάρκειας από διπλωματούχο μηχανικό, και τα στοιχεία 

συνυποβάλλονται με τα δικαιολογητικά για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. 

Επιπλέον, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι ο εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι ο συγκεκριμένος πιστοποιημένος εξοπλισμός. 

 

 Σε εντός σχεδίου περιοχές, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αδόμητα 

οικόπεδα, καθώς αυτές αποτελούν κατασκευές που χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση 

εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους και επιπλέον εντάσσονται στο πλαίσιο 

της ενεργειακής πολιτικής ως ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με 

το άρθρο “Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού” (ΦΕΚ Α΄ 210), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 

 Για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε κτίρια για ισχύ μεγαλύτερη 

των 100 kWp, απαιτείται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ.5219/3.2.2004 (ΦΕΚ Δ΄ 114/17.2.2004) υπουργικής απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και απαιτείται η συνυποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας 

του κτιρίου πάνω στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο 

πολιτικό μηχανικό. 

Για την λειτουργία φ/β πάρκου και πιο συγκεκριμένα στην μελέτη μας 20 kWp 

χρειάζονται:  

 Σύνθεση και υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

(Ρ.Α.Ε) για την Εξαίρεση από την Υποχρέωση Χορήγησης Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

 Σύμβαση σύνδεσης με τη Δ.Ε.Η και σύμβαση πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος με το 
Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε). 

 Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Προμελέτη Περιβαλλοντικών Ενεργειών (Π.Π.Ε) και 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έκδοση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο). 
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 Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τη Δ.Ε.Η, μπορεί κανείς να πουλά την παραγόμενη από 

το φωτοβολταϊκό ενέργεια και σε εναλλακτικό πάροχο και στην περίπτωση αυτή η 

διαδικασία έχει ως εξής: 

 

− Κάνει αίτηση στη Δ.Ε.Η 

− Υπογράφει Σύμβαση Σύνδεσης με τη Δ.Ε.Η 

− Υπογράφει Σύνδεση Συμψηφισμού με τον εναλλακτικό πάροχο 

 

 Όταν το φωτοβολταϊκό μπει σε λειτουργία, ο πελάτης λαμβάνει ανά τετράμηνο εκκαθαριστικό 

λογαριασμό από τον εναλλακτικό πάροχο, όπου εκεί συμψηφίζεται το έσοδο από την ενέργεια 

του φωτοβολταϊκού, ακριβώς με την ίδια λογική που ακολουθείται από τη ΔΕΗ. Το έσοδο από 

την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού, είτε στη ΔΕΗ είτε σε εναλλακτικό 

πάροχο, είναι ακριβώς το ίδιο. 

 

 

1.6. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 
 

 

Για όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τώρα μία επένδυση στα φωτοβολταϊκά, ισχύουν τα 

εξής: 

 

α) Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) 

β) Πώληση όλης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο 

 

1.6.1. Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) 
 

 

α) Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν 

νησιά) 

 

α. Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 κιλοβάτ 

(kWp) ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε 

kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 kWp. Π.χ. για συμφωνημένη 

ισχύ κατανάλωσης 35 kVA (τυποποιημένη παροχή Νο 3), η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς 

φωτοβολταϊκού είναι 20 kWp, ενώ για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 85 kVA 

(τυποποιημένη παροχή Νο 5), μέγιστη επιτρεπτή ισχύς είναι 42,5 kWp. Δεδομένου 

ότι το γενικό όριο σύνδεσης ισχύος παραγωγής στο δίκτυο χαμηλής τάσης είναι τα 

100 kWp, για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 250 kVA (τυποποιημένη παροχή 

Νο 7), η ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού περιορίζεται στα 100 kWp. 

Επισημαίνεται ότι η μέγιστη αποδεκτή ισχύς μονοφασικών συστημάτων παραγωγής 

ανέρχεται σε 5 kWp, επομένως σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης με μονοφασική 

σύνδεση η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος περιορίζεται σε 5 kWp. 

 
β. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν 

κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής 

εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και 

στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. 
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γ. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα 

εγκατασταθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο του 1 ΜWp. 

 

 

β) Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) 

 

α. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί 

να ανέρχεται μέχρι 10 kWp και ειδικά στην Κρήτη μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% της 

συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το 

τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 10 kWp ή για την Κρήτη τα 20 kWp. 

 

β. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν 

κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής 

εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και 

στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. 

 

 

γ. Η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50 kWp για την 

Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Εξαίρεση 

αποτελούν οι περιπτώσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών από νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους 

δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά εκτός της Κρήτης, όπου η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το ανώτατο όριο των 100 kWp, και ειδικά για την Κρήτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το ανώτατο όριο των 300 kWp. 

 

 Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή 

άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές 

αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κ.λπ.) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. 

 

 Γενικά, οι επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις αφορούν σε σταθερά συστήματα έδρασης που 

εγκαθίστανται επί εδάφους, επί κτιρίων ή επί άλλων κατασκευών (περιλαμβανομένων και 

αυτών του πρωτογενούς τομέα), ενώ στην περίπτωση φωτοβολταϊκών σταθμών που 

εγκαθίστανται επί εδάφους επιτρέπεται και η χρήση συστημάτων ηλιακής ιχνηλάτησης 

(trackers).  

 

 Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που 

τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος 

σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο Ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, καθώς και για 

ενεργειακές κοινότητες, επιτρέπεται, με βάση τους Ν.4414/2016 και Ν.4513/2018, η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή 

εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. 
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 Εικονικός είναι ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό ΑΠΕ 

αυτοπαραγωγού, με την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του 

αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μια είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο 

με το σταθμό ΑΠΕ είτε στην περίπτωση που βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική 

παροχή. 

 

 Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο 

θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω 

μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του 

ιδιοκτήτη του χώρου. 

 

 Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, δικαίωμα ένταξης έχουν νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου 

ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών 

και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο Ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, καθώς και 

ενεργειακές κοινότητες, οι οποίοι είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο 

εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω 

μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του 

ιδιοκτήτη του χώρου. Για τους εγγεγραμμένους στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής σε αυτό από τον αρμόδιο 

φορέα (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλες οι προς συμψηφισμό 

καταναλώσεις αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις αποκλειστικά 

αγροτικών χρήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών 

σταθμών παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου. Δικαίωμα ένταξης στις 

διατάξεις της παρούσας έχουν οι συνιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση του 

κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης από 

τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. 

 

Προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών βάσει των διατάξεων του 

Αστικού Κώδικα. 

 

α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, κάθε φωτοβολταϊκός σταθμός 

αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα μετρητή κατανάλωσης. 

 

β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, κάθε φωτοβολταϊκός 

σταθμός αντιστοιχίζεται με τουλάχιστον ένα μετρητή κατανάλωσης που δεν βρίσκεται 

κατ’ ανάγκη στον ίδιο ή όμορο χώρο. Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό 

συμψηφισμό, έχουν ως ακολούθως: 

 

− Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω 

της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του. 

− Το φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή 

κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία 

τροφοδοτεί (δεν ισχύει στις περιπτώσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού). 
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− Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την 

εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο 

συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες 

θέσεις εγκατάστασης, με εξαίρεση τις κατηγορίες αυτοπαραγωγών για τους οποίους 

ισχύει ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός). 

− Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος. 

− Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής 

ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 

οφειλών).  

 

 Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού 

και έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης 

του φωτοβολταϊκού συστήματος. 

 

 Εάν ο αυτοπαραγωγός αλλάξει προμηθευτή για την ηλεκτροδότηση της κατανάλωσής του, 

λύεται αυτοδικαίως η Σύμβαση Συμψηφισμού και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για 

το υπολειπόμενο εκ των είκοσι πέντε (25) ετών διάστημα μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του 

νέου προμηθευτή. 

 

 Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του χώρου όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο 

φωτοβολταϊκός σταθμός, ο νέος κύριος του χώρου υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού. 

 

 Σε περίπτωση που τρίτο φυσικό (επιτηδευματίας ή μη) ή νομικό πρόσωπο αποκτήσει τη νόμιμη 

χρήση του χώρου, όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο φωτοβολταϊκός σταθμός, μετά τη 

μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στο νέο κύριο δυνάμει έγγραφης συμφωνίας μεταξύ αυτού και του 

νέου κυρίου του χώρου (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) ο νόμιμος αυτός 

χρήστης του χώρου υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του νέου 

κυρίου, που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού. 

 

 Σε περίπτωση κατά την οποία το φυσικό (επιτηδευματίας ή μη) ή νομικό πρόσωπο, που έχει 

τη νόμιμη χρήση του χώρου, όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο φωτοβολταϊκός σταθμός, 

μεταβιβάσει τη νόμιμη χρήση αυτή σε τρίτο φυσικό (επιτηδευματίας ή μη) ή νομικό πρόσωπο 

και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση της χρήσης κατά τον τρόπο αυτό προβλέπεται στην 

έγγραφη συμφωνία μεταξύ του κυρίου του χώρου και του έχοντος τη νόμιμη χρήση αυτού, το 

εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του παρέχοντος τη νόμιμη χρήση του χώρου αυτού, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση Συμψηφισμού. 

 

 Στην περίπτωση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του 

αυτοπαραγωγού και του προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός, για την 

προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές του, για είκοσι πέντε 

(25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού 

σταθμού. Για την σύναψη σύμβασης συμψηφισμού πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση 

Σύνδεσης για τον φωτοβολταϊκό σταθμό με τον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και πλήρης 

εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου προμηθευτή ή ένταξη σε 

καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο προμηθευτή την οποία και θα πρέπει να τηρεί.  
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Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού είναι η ύπαρξη μίας ή 

περισσότερων ενεργών παροχών κατανάλωσης στις προς συμψηφισμό εγκαταστάσεις 

κατανάλωσης, επ’ ονόματι του αυτοπαραγωγού, υπό τον ίδιο προμηθευτή. 

 

 

Στην περίπτωση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού: 

 

 Εάν ο αυτοπαραγωγός αλλάξει προμηθευτή, λύεται αυτοδικαίως η Σύμβαση 

Συμψηφισμού και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 

είκοσι πέντε (25) ετών διάστημα μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου προμηθευτή. 

 Σε περίπτωση μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του χώρου όπου βρίσκεται 
εγκατεστημένος ο φωτοβολταϊκός σταθμός, λύεται αυτοδικαίως η Σύμβαση 

Συμψηφισμού, εκτός εάν ο νέος κύριος του χώρου ή ο αποκτών τη νόμιμη χρήση αυτού 

(π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) μετά από έγγραφη συμφωνία μεταξύ 

αυτού και του νέου κυρίου, έχει δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις του εικονικού 

ενεργειακού συμψηφισμού, οπότε ο νέος κύριος ή ο αποκτών τη νόμιμη χρήση από 

αυτόν υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος ή του 

παραχωρούντος τη χρήση νέου κυρίου που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού. 

Στην περίπτωση αυτή τροποποιείται η Σύμβαση Συμψηφισμού ως προς τα στοιχεία του 

νέου αυτοπαραγωγού και τα στοιχεία της σύνδεσης αυτού στο δίκτυο. 

 

 Για την διαστασιολόγηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι ενδεδειγμένο να λαμβάνεται 

υπόψη η ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης στην οποία αυτό θα συνδεθεί. Δεδομένου ότι 

ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε τριετή βάση και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά 

τον τριετή συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό 

σύστημα ενέργεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση. 

 

 

1.6.2. Πώληση όλης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο 
 

 

Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp τα βήματα που απαιτούνται είναι η βεβαίωση 

απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την 

Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων), η έγκριση από την Πολεοδομία, η προσφορά όρων σύνδεσης 

από τον ΔΕΔΔΗΕ και η υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ 

(Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, πρώην ΛΑΓΗΕ). 

 

Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp έως 1.000 kWp (1 MWp) τα βήματα που απαιτούνται 

είναι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (από 

την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων), η έγκριση από την Πολεοδομία, η προσφορά όρων σύνδεσης από τον 

ΔΕΔΔΗΕ και η υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ. 

 

 Για συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη από 1 MWp τα βήματα που απαιτούνται είναι η έκδοση 

άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ και στη συνέχεια άδειας εγκατάστασης από την Περιφέρεια 

(που προϋποθέτει και έγκριση ΕΠΟ όπου αυτή απαιτείται), έγκριση από την Πολεοδομία, 

προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον 

ΔΑΠΕΕΠ και τελικά έκδοση άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια. 
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 Το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4414/2016, ΦΕΚ 149Α/9.8.2016) ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο 

τις “Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και 

της ενέργειας (2014-2020)” (2014/C 200/01) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ακόλουθοι 

σωρευτικοί όροι εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2016 σε όλα τα νέα καθεστώτα και μέτρα 

ενισχύσεων: 

 

 οι ενισχύσεις χορηγούνται ως προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία 

οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά. 

 οι δικαιούχοι συμμετέχουν σε μηχανισμούς της αγοράς, δηλαδή υπόκεινται σε 
τυποποιημένες αρμοδιότητες εξισορρόπησης, εκτός εάν δεν υφίστανται ανταγωνιστικές 

ενδοημερήσιες αγορές. 

 

Με βάση το νέο καθεστώς ενίσχυσης, στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών ισχύουν πλέον τα 

εξής: 

 

 Για έργα ισχύος μέχρι 500 κιλοβάτ (kWp), μπορεί να εφαρμόζεται ο υποστηρικτικός 
μηχανισμός των εγγυημένων σταθερών τιμών (feed-in-tariffs). 

 Από 1-1-2016 και για έργα ισχύος μεγαλύτερης των 500 kWp οι ενισχύσεις 

χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι 

παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο 

υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium). 

Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας θα χορηγούνται στο πλαίσιο 

μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

 

 Ειδικά για την πρώτη κατηγορία έργων (<500 kWp), το αρμόδιο υπουργείο δεν προχώρησε 

προς το παρόν σε θέσπιση νέων σταθερών τιμών ώστε να καταστούν βιώσιμες οι σχετικές 

επενδύσεις. Έτσι, είτε τα έργα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να συμμετέχουν οικειοθελώς 

σε διαγωνιστικές διαδικασίες, είτε διαφορετικά να αποζημιώνονται με εξαιρετικά χαμηλές 

τιμές και συγκεκριμένα με τιμές 10%-20% πάνω από την Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ). 

 

 Με βάση λοιπόν την ισχύουσα νομοθεσία, και δεδομένου ότι η μέση Ο.Τ.Σ το 2017 ήταν 54,68 

€/MWh, το 2018 οι αποζημιώσεις για τα φωτοβολταϊκά ισχύος <500 kWp που δεν 

συμμετέχουν σε διαγωνισμούς διαμορφώνονται σε 0,06015-0,06562 €/kWh, με άλλα λόγια οι 

σχετικές επενδύσεις δεν είναι βιώσιμες γι’ αυτό άλλωστε απαιτείται και αναπροσαρμογή των 

τιμών, κάτι που προβλέπεται από το ισχύον Κοινοτικό πλαίσιο. 

 

 Σε ότι αφορά στα έργα που συμμετείχαν στον Πιλοτικό Διαγωνισμό τον Δεκέμβριο του 2016, 

οι τιμές (“λειτουργικής ενίσχυσης” όπως λέγονται πια) διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 

0,083 €/kWh για έργα ισχύος >1 MWp και σε 0,099 €/kWh για έργα ισχύος ≤1 MWp. Είναι 
σαφές ότι στους διαγωνισμούς που θα ακολουθήσουν, οι τιμές θα είναι μικρότερες, 

ακολουθώντας την πτωτική τάση που παρουσιάζει το επενδυτικό κόστος σε φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς.  

 

 Οι λεπτομέρειες διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών (π.χ. ισχύς που δημοπρατείται, 

κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς, 

κ.λπ.) καθορίζονται από τη ΡΑΕ. 

 

 

 

 

 



Παντελάκης Αντώνιος, Αξιολόγηση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού 20 kWp στην περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, έτος 2019. 

Παντελάκης Αντώνιος, Αξιολόγηση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, έτος 2019.                                                                                   Σελίδα 52 

 Στη γνωμοδότηση της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ (Φεβρουάριος 2018), η ρυθμιστική αρχή πρότεινε 

τις παρακάτω τιμές οροφής για τις διαγωνιστικές διαδικασίες: 

 

I. Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών: 

 

1) Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά 

τεχνολογία: 

 

α) 80 €/ΜWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις (με ισχύ > 1MWp), 

β) 85 €/ΜWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (με ισχύ ≤ 1MWp), 

γ) 90 €/ΜWh για τους αιολικούς σταθμούς. 

 

2) Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά 

περιοχή και τεχνολογία ή κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 

προσφορών ειδικές κατά περιοχή: 

 

α) μετά τη διασύνδεση ενός η περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά 

τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα I.Α. 

β) για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια 

της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

Ενότητα I.Α. 

γ) για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. 

Μάκρη-Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας», η ανώτατη επιτρεπόμενη 

τιμή προσφοράς ορίζεται στα 80 €/MWh. 

 

3) Για τις πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 

προσφορών: 

 

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε κάθε 

μία από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 

προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών και των φωτοβολταϊκών 

εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 MW, απομειωμένη κατά 1%. 

 

II.  Για τις επόμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών: 

 

1) Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά 

τεχνολογία: 

 

α) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ως η υψηλότερη κατακυρωθείσα 

προσφορά της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 

προσφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία, απομειωμένη κατά 1%, και 

β) για τους αιολικούς σταθμούς, ως η υψηλότερη κατακυρωθείσα προσφορά της 

προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία, απομειωμένη κατά 1%. 

 

2) Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά 

περιοχή και τεχνολογία ή κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 

προσφορών ειδικές κατά περιοχή: 
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α) μετά τη διασύνδεση ενός η περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά 

τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα ΙΙ.Α. 

β) για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια 

της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

Ενότητα ΙΙ.Α. 

 

3) Για τις πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 

προσφορών: 

 

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε 

καθεμιά από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 

προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών και των φωτοβολταϊκών 

εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 MW, απομειωμένη κατά 1%. 

 

Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο για την ενίσχυση του ανταγωνισμού να μην υπάρχει κατώτατο 

όριο τιμής προσφοράς για καμία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. 

 

 

1.6.3. Επιδοτούμενα προγράμματα Φωτοβολταϊκών  
 

 

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ» 

Από τον Ιούνιο του 2009 βρίσκεται σε ισχύ πρόγραμμα του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης με το 

οποίο μπορεί να γίνει παραγωγή ρεύματος προς πώληση.  Το πρόγραμμα 

αφορά φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα δώματα σπιτιών και μικρών επιχειρήσεων (που 

απασχολούν έως δέκα εργαζόμενους και κάνουν τζίρο μέχρι 2 εκατ. ευρώ). Παράλληλα είναι 

ενεργό και το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού – net metering, που δεν έχει να κάνει 

με πώληση του ρεύματος αλλά με αυτοκατανάλωση και συμψηφισμό. Το net metering είναι 

πιο συμφέρον όταν έχουμε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα πάγια όπως σε 

μόνιμες κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ το πρόγραμμα πώλησης είναι πιο αποδοτικό όταν 

έχουμε μικρή κατανάλωση ρεύματος και υψηλά πάγια πχ εξοχικά και σπίτια που δεν 

κατοικούνται μόνιμα. Το πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε όλη την Ελληνική Επικράτεια αν και 

για κάποια νησιά υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν τον κορεσμό του δικτύου. 

 Πιο συγκεκριμένα για το ηπειρωτικό δίκτυο, τα διασυνδεμένα νησιά (π.χ. Εύβοια, Ιόνια, 

Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού) και την Κρήτη καθορίζεται ως μέγιστη ισχύς τα 10KW ενώ 

στα υπόλοιπα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, νησιά ΒΑ Αιγαίου) η 

μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι τα 5KW. 

 

 

 

 

 

https://www.oleng.eu/net-metering/
https://www.oleng.eu/net-metering/
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 Πρέπει να τονιστεί ότι δεν επιδοτείται η αγορά/εγκατάσταση του εξοπλισμού. Η 

«ενίσχυση» χορηγείται με τη μορφή επιδότησης της παραγόμενης κιλοβατώρας με 

συμβόλαιο 25 ετών, με σκοπό την συμμετοχή περισσότερων πολιτών στην επίτευξη του 

εθνικού στόχου συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας στο 20% το έτος 2020, σύμφωνα με Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ωστόσο η χρηματοδότηση 

της εγκατάστασης μπορεί να γίνει μέσω τραπεζών στο 100% της αποπληρωμής του εξοπλισμού 

και των εργασιών εγκατάστασης. 

 

 Το πρόγραμμα που αφορά την πώληση, συνεχίζεται (2018) και η τιμή πώλησης του 

ρεύματος κλειδώνει για τα επόμενα 25 έτη. Η τιμή που θα έχουμε θα είναι σταθερή για 25 έτη 

και εξαρτάται από την ημερομηνία κατασκευής και σύνδεσης του φωτοβολταϊκού στο δημόσιο 

δίκτυο ηλεκτρισμού (ΔΕΔΔΗΕ). Επειδή το κόστος των φωτοβολταϊκών πέφτει κάθε χρόνο 4-

5%,  κάθε 6 μήνες πέφτει και η τιμή πώλησης του ρεύματος για τα νέα φωτοβολταϊκά μόνο. Η 

τιμή πώλησης για όσους έχουν ήδη συνδεθεί δεν αλλάζει.  Η τιμή πώλησης του ρεύματος 

από φωτοβολταϊκά, ανάλογα με την ημερομηνία σύνδεσης του ΦΒ με τη ΔΕΔΔΗΕ είναι : 

 

 από 1η Αυγούστου 2017 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2018 0,100 €/(kWh) που παράγει το 

φωτοβολταϊκό 

 από 1η Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και 31 Ιουλίου 2018 0,095 € /(kWh) 

 από 1η Αυγούστου 2018 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2019 0,090 €/(kWh) 

 από 1η Φεβρουαρίου 2019 μέχρι και 31 Ιουλίου 2019 0,085 €/(kWh) 

 από 1η Αυγούστου 2019 και έπειτα 0,080 €/kWh που παράγει το φωτοβολταϊκό και 
εγχέεται στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε 

 

 Η τιμή  η οποία συνομολογείται στην σύμβαση είναι εγγυημένη για 25 χρόνια με τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή κάθε χρόνο. Δηλαδή η τιμή πώλησης του ρεύματος ανεβαίνει ανάλογα με τον 

πληθωρισμό. Το 2018 οι αποζημιώσεις για τα φωτοβολταϊκά ισχύος <500 kWp όπως και 

του συγκεκριμένου προγράμματος διαμορφώνονται σε 0,06015-0,06562 €/kWh η οποία και 

προστίθεται στην αρχική τιμή που αναφέρεται παραπάνω. Η τρέχουσα τιμή πώλησης είναι 

ρεαλιστική και ουσιαστικά χαμηλότερη από το πραγματικό κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα. 

 

Με την εφαρμογή του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα επένδυσης, κερδίζοντας για 25 έτη 

σταθερό ετήσιο και αφορολόγητο εισόδημα έως 2.000 ευρώ, ενώ παράλληλα γίνεται 

συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων: 

 

 Κατοικιών και διαμερισμάτων 

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2 εκ. ευρώ ανά έτος και μέχρι 10 
άτομα προσωπικό. 

 

 Το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί από οποιονδήποτε έχει ιδιοκτησία στο 

κτίριο (στην περίπτωση επικαρπωτή-ψιλού κύριου, δικαίωμα έχει μόνο ο επικαρπωτής). Όμως 

σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται συμφωνία και των υπόλοιπων ιδιοκτητών. Είναι 

δυνατή και η εγκατάσταση από όλους μαζί τους ιδιοκτήτες στην κοινόχρηστη στέγη ή 

ταράτσα κατόπιν συμφωνίας όλων και η διαδικασία γίνεται από τον εξουσιοδοτών 

διαχειριστή. 
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 Κάθε ακίνητο εξετάζεται σαν ξεχωριστή περίπτωση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 

συστήματος σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη χρήση ή στον αριθμό των ακινήτων 

που μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί. 

Επίσης, δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση 

τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) είτε είστε επιτηδευματίας, είτε όχι. Τα έσοδα από την εγκατάσταση 

είναι αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. 

 

 

Προϋποθέσεις για την ένταξη σας στο Πρόγραμμα είναι: 

 

 Η νομιμότητα του κτιρίου (π.χ. οικοδομική άδεια) και του χώρου εγκατάστασης (στέγη 

ή ταράτσα) του φωτοβολταϊκού 

 

 Η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης (μετρητή) για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. 
ΔΕΗ) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη 

 

 Η ύπαρξη (ή τοποθέτηση) ηλιακού θερμοσίφωνα – μόνο για εγκατάσταση σε κατοικία 
 

 Η εγκατάσταση να μην έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης 

 

 

2) ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αποτελεί μια 

μοναδική ευκαιρία για ελκυστικές επενδύσεις με σύντομο χρόνο απόσβεσης και υψηλή 

απόδοση. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι μέσα στους βασικούς στόχους του νέου ΕΣΠΑ είναι 

η ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και 

στη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. 

 

 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ “ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ (ΜΜΕ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ” 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται 

 

 Δικαιούχοι της Δράσης είναι πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως 

αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα δραστηριοποιηθούν 

στον τομέα του Τουρισμού και θα πραγματοποιήσουν επένδυσης όπως στον τομέα της 

ενέργειας. 

 

 Το επιχορήγηση δίδεται και για τις δύο περιπτώσεις επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά 

συστήματα, δηλαδή και για το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού – net metering  

αλλά και για το πρόγραμμα που αφορά την πώληση όλου του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 Η περίοδος υποβολής για την επιχορήγηση θα είναι από 18/12/2017 έως 28/3/2018 και 

θα αφορά εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. 

 

 

 

 

https://www.oleng.eu/net-metering/
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Όροι και προϋποθέσεις 

 

Το ποσοστό της επιδότησης που χρηματοδοτείτε είναι 45% και αφορά επιλέξιμες δαπάνες. 

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής 

εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. 

 

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 

 

 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 

€ έως 400.000,00 €. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό 

μικρότερο από 25.000,00 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί 

να υποβληθεί. 

 

 Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 

400.000,00 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του 

συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του 

σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν 

επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - ελέγχου αποτελεί το 

σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. 

 

Διάρκεια ολοκλήρωσης 

 

 Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 

και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) 

μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των 

δεκαέξι (16) μηνών. Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου 

(π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών 

από την ημερομηνία ένταξης. 
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ Φ/Β  

ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 20 kWp 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο διασυνδεδεμένος φωτοβολταϊκός σταθμός. Πιο 

συγκεκριμένα θα γίνει γνωστή η γεωγραφική του θέση και τα μετεωρολογικά δεδομένα της 

περιοχής του Τυμπακίου, όπου υπάρχει ο σταθμός ή όπως αλλιώς αναφέρεται ως φ/β πάρκο. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και στις εργασίες που 

πραγματοποιήθηκαν για την δημιουργία του πάρκου, αλλά και στην παρακολούθησή του με 

σκοπό την μετέπειτα αξιολόγησή του. 

 

2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 
 

 

 Έχοντας ως δεδομένο το υψηλό ηλιακό δυναμικό και την διαρκή ηλιοφάνεια στη περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, το πάρκο στήθηκε στη οροφή κτηρίου στον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου. 

Οι συντεταγμένες του φωτοβολταϊκού σταθμού είναι : 35°04'48.9"N 24°44'46.2"E Τα 

σχήματα 2.1 και 2.2 παρουσιάζουν τη θέση εγκατάστασης όπως φαίνονται από χάρτη της 

Google, ενώ το σχήμα 2.3 δείχνει τη φωτογραφία του υπό μελέτη πάρκου. 

 

 
Σχήμα 2.1. Θέση φ/β σταθμού [19] 

 

 
Σχήμα 2.2. Τοποθεσία φ/β σταθμού [19] 
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Σχήμα 2.3. Φωτογραφία του φ/β σταθμού 

 

 

2.2. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

 
 Η τοποθεσία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζει την 

παραγόμενη ισχύ, λόγω των καιρικών φαινομένων της συγκεκριμένης περιοχής και της ηλιακής 

ακτινοβολίας που δέχεται. Το ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας, όπως προκύπτει από το σχήμα 2.4 

θεωρείται από τα υψηλότερα της Ευρώπης, κάνοντας τα φ/β ελκυστικά για αξιοποίηση. Όμως δεν 

μπορούν να εξαχθούν ανάλογα συμπεράσματα για όλες τις περιοχές τις χώρας, καθώς κάποια 

σημεία δέχονται υψηλά ποσά ηλιακής ακτινοβολίας (π.χ. νησιά νοτιοανατολικού Αιγαίου), ενώ 

άλλα πολύ χαμηλότερα (π.χ. βόρεια Ελλάδα). Για αυτό το λόγο ακολουθεί η παρακάτω ανάλυση, 

που σκοπό έχει να δείξει τις περιοχές μεγάλου ηλιακού δυναμικού, αλλά και την εύρεση της 

βέλτιστης κλίσης ανά τοποθεσία.  

 

 
Σχήμα 2.4. Χάρτης αθροίσματος μέσης ετήσιας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στην 

Ελλάδα στη βέλτιστη κλίση, σε kWh/m2 [20] 
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 Όπως προκύπτει, μια μέση εκτίμηση της ενεργειακής απολαβής είναι 1150-1500 kWh/kWp 

ετησίως, με τις μεγαλύτερες τιμές να σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ο 

υπολογισμός αυτός προσαυξάνεται κατά περίπου 25-30% κατά μέσο όρο με τη χρησιμοποίηση 

συστημάτων ανίχνευσης της πορείας του ήλιου (trackers). Επίσης, όσο λιγότερες είναι οι 

ημέρες της ηλιοφάνειας (π.χ. Δυτική Ελλάδα) τόσο μικρότερη είναι η απόδοση. 

 

 Το ηλιακό δυναμικό της Κρήτης, όπως μπορούμε να δούμε στο σχήμα 2.5 παρουσιάζεται 

εξαιρετικά πλούσιο, λόγω της δεδομένης γεωγραφικής θέσης του νησιού. Στο σχήμα  φαίνεται 

μια σχηματική άποψη της Κρήτης με τις περιοχές στις οποίες συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο 

ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας σε (kWh/m2). Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσό ηλιακής 

ακτινοβολίας συγκεντρώνεται στις περιοχές που βρίσκονται νοτιότερα. 

 

 

 
Σχήμα 2.5. Ηλιακό δυναμικό της Κρήτης (ολική ακτινοβολία) [20] 

 

 

 Το διασυνδεδεμένο πάρκο ισχύος 20 kWp όπου μελετάμε στην παρούσα πτυχιακή εργασία, 

βρίσκεται στην περιοχή της νότιας Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Κόκκινος 

Πύργος-Τυμπακίου. Στο σχήμα 2.6 παρατηρούμε καλύτερα το ηλιακό δυναμικό στη στο νομό 

ηρακλείου και παρατηρούμε πως η περιοχή του Τυμπακίου όπου βρίσκεται νότια του νομού 

Ηρακλείου Κρήτης έχει υψηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας. Το γεγονός αυτό καθιστά την 

περιοχή ιδανική για την ανάπτυξη φ/β σταθμών.  

 

 
Σχήμα 2.6. Ηλιακό δυναμικό νομού Ηρακλείου (ολική ακτινοβολία) [20] 
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 Εκτός όμως από την καλή ηλιακή ακτινοβολία, μεγάλο ρόλο συντελούν και οι υπόλοιπες 

κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κ.α.) που επικρατούν  στην περιοχή και 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.I, 2.II, 2.III, 2.VI. 

 

 

 Μετεωρολογικά Δεδομένα Τυμπακίου 

 

Πίνακας 2.I. Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας σε περίοδο 

ηλιοφάνειας [21] 

ΤΥΜΠΑΚΙ: Μέση θερμοκρασία [ οC ] 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

13 13 14.6 17.7 21.9 26 29 28.8 25.7 21.7 17.8 14.5 

 

Πίνακας 2.II. Μέση μηνιαία σχετική υγρασία [21] 

ΤΥΜΠΑΚΙ: Μέση Σχετική Υγρασία [ % ] 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

72.2 71.1 69.8 67.7 64 57 50.8 51.9 58.7 65 70.1 72.7 

 

Πίνακας 2.III Μέση μηνιαία ταχύτητα ανέμου [21] 

ΤΥΜΠΑΚΙ: Μέση Ταχύτητα Ανέμου [ m/s ] 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

4 4.1 4.2 3.7 3.4 4 5.5 5.3 4.4 3.6 3.1 3.6 

 

Πίνακας 2.VI. Τιμές μέσης μηνιαίας ηλιακής ακτινοβολίας, ολικής και διάχυτης στο 

οριζόντιο επίπεδο [21] 

ΤΥΜΠΑΚΙ :Μέση Ακτινοβολία (kWh/m2) στο οριζόντιο επίπεδο 

Μήνες ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΥΤΗ 

ΙΑΝ 73.4 28.7 

ΦΕΒ 90.5 35.4 

ΜΑΡ 137.5 53.4 

ΑΠΡ 169.0 67.0 

ΜΑΪ 207.8 81.5 

ΙΟΥΝ 222.9 84.1 

ΙΟΥΛ 228.7 84.2 

ΑΥΓ 209.8 74.1 

ΣΕΠ 166.3 57.5 

ΟΚΤ 127.2 43.3 

ΝΟΕ 85.9 30.1 

ΔΕΚ 67.7 25.7 
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2.3.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 

 Το φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο θα περιγράψουμε με σκοπό να το αξιολογήσουμε στο 

κεφάλαιο 3, αφορά ένα διασυνδεδεμένο σύστημα που εντάσσεται στο καθεστώς του 

ανεξάρτητου παραγωγού (Feed in tariff). 

 

 Δηλαδή, το σύνολο της ενέργειας που παράγεται από την ηλεκτροπαραγωγική μονάδα 

πωλείται στη ΔΕΗ και δεν χρησιμοποιείται για τη μερική ή ολική τροφοδότηση των φορτίων 

της κτηριακής εγκατάστασης (ιδιοκαταναλώσεις του κτηρίου). 

 

 Η ονομαστική ισχύς του πάρκου όπως προαναφέρθηκε είναι 20 kWp. Η υλοποίηση της 

ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπως παρατηρούμε στο σχήμα 2.7 απαιτεί την εγκατάσταση δύο 

ξεχωριστών ηλεκτρικών πινάκων (ενός για τις ιδιοκαταναλώσεις του κτηρίου και ενός 

δεύτερου για τη σύνδεση της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας), οι οποίοι εν συνεχεία, 

συνδέονται στους μετρητές καταναλισκόμενης και αποδιδόμενης ενέργειας αντίστοιχα. Τόσο 

η ενέργεια που αποδίδει ο παραγωγός στο ηλεκτρικό δίκτυο όσο και αυτή που απορροφά από 

αυτό για τις ιδιοκαταναλώσεις του κτηρίου, μεταφέρονται πάντοτε μέσω της ίδιας ηλεκτρικής 

παροχής.  

 

 
Σχήμα 2.7. Δομή του διασυνδεδεμένου κτηριακού φ/β συστήματος [22] 

 

 

Τα βασικά μέρη από τα οποία απαρτίζεται το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι τα εξής:  

 

1) Φωτοβολταϊκά πάνελ 

2) Κατασκευές υποδομής - Βάσεις στήριξης 

3) Αντιστροφέας 

4) Διασύνδεση με το δίκτυο 

5) Αντικεραυνική προστασία 

6) Γείωση 
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2.3.1. Φωτοβολταϊκά πάνελ 
 

 

 Για την υλοποίηση του έργου απαιτήθηκαν 4 συστοιχίες αποτελούμενες από συνολικά 88 φ/β 

πάνελ (συνολική ισχύς του έργου 19,95 kWp). Κάθε συστοιχία διαθέτει 22 πάνελ. Αυτό 

προέκυψε διότι το συνολικό εμβαδόν των πάνελ είναι 145 m2 σε ταράτσα 225 m2 και η 

τοποθέτησή τους γίνεται σε συγκεκριμένη κλιση και απόσταση για αποφυγή σκιασμών κ για 

λόγους ευταξίας του σταθμού με σκοπό τη συντήρησή του. Οι φωτοβολταϊκές φ/β γεννήτριες, 

πάνελ ή αλλιώς πλαίσια είναι της εταιρίας aleo τύπος S_18-225. Αποτελούνται από 

πολυκρυσταλλικές κυψέλες πυριτίου 6-ιντσών (Multi Crystalline Silicon, mc-Si ή multi c-Si), 

υψηλής ποιότητας κατασκευής και ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης, όπως παρουσιάζονται στο 

σχήμα 2.10. Τα φ/β πάνελ διαθέτουν διόδους προστασίας από βραχυκυκλώματα. Κάθε φ/β 

πάνελ σε πρότυπες συνθήκες ελέγχου (Standard Test Conditions), με θερμοκρασία 

περιβάλλοντος: 25o C, ηλιακή ακτινοβολία: 1000 W/m2, έχει : 

 

− ονομαστική ισχύ: PMPP = 225W,  

− ονομαστική τάση: UMPP = 29 V,  

− ρεύμα βραχυκυκλώσεως: ISC = 8,33 A,  

− τάση ανοικτού κυκλώματος: UOC = 36,5 V και 

− μέγιστη τάση συστήματος συνεχούς ρεύματος: UDC = 1000 V.  

 

Η απόδοσή των φωτοβολταϊκών πάνελ προσδιορίζεται από τα σημεία λειτουργίας που δίνονται 

στο διάγραμμα χαρακτηριστικής καμπύλης τάσης-έντασης του σχήματος 2.8 και στο 

διάγραμμα χαρακτηριστικής καμπύλης τάσης-ισχύος του σχήματος 2.9. Και στα διαγράμματα 

δίνονται τα σημεία λειτουργίας για διάφορες τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας. 

 

 

 
Σχήμα 2.8. Χαρακτηριστική καμπύλη φ/β πάνελ aleo s 18_225, Τάσης-Έντασης [23] 

 

Σ.Λ. 
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Σχήμα 2.9. Χαρακτηριστική καμπύλη φ/β πάνελ aleo s 18_225, Τάση-Ισχύος [23] 

 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πάνελ παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

− Βαθμός απόδοσης: 13,7 % 

− Βάρος: 21 kg 

− Διαστάσεις: 1660 x 990 x 50 (mm) 

− Αριθμός κελιών ανά πάνελ : 60 

− Διαστάσεις κελιού: 6,14 x 6,14  in2 ή 156 x 156 mm2 

− Καλώδια εξόδου: 47,24 (+) , 31,50(-) σε in ή 1200(+), 800(-) σε mm 

− Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας κελιού: 47 °C 

− Θερμοκρασιακός συντελεστής: -0,46%/°C 

− Διακύμανση ισχύος: 0/+4,99 W (+/- 3 %) 

− Εγγύηση προϊόντος: 10 έτη 

− Εγγύηση απόδοσης: 90% για 10 έτη, 80% για 25 έτη 

− Χώρα προέλευσης: Γερμανία 

 

 
Σχήμα 2.10. Πάνελ aleo S_18-225 Wp [23] 

 

 

 

 

Σ.Λ. 
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Σχήμα 2.11. Διαστάσεις πάνελ aleo S_18-225 Wp [23] 

 

Στο σχήμα 2.11 παρατηρούμε τις διαστάσεις το πάνελ aleo S_18-225 Wp. Ακόμη από την 

εταιρεία aleo δόθηκαν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα πρότυπα UL 1703 3rd Ed, ULC/ORD-

C1703-01, IEC/EN 61215 2nd Ed, IEC/EN 61730 (sc II), καθώς και δόθηκαν εγγυήσεις  για 

την λειτουργία των πάνελ για 25 χρόνια στο 80% της απόδοσής τους και στο 90% της απόδοσής 

του για τα πρώτα 10 χρόνια.  

 

 

2.3.2. Μεταλλικές βάσεις στήριξης-Προσδιορισμός βέλτιστης γωνία 

κλίσης για τη περιοχή 
 

 

 Τα φ/β πάνελ τοποθετήθηκαν σε βάσεις στήριξης της εταιρίας Schletter PvMax3, (βλέπε 

σχήμα 2.12). Οι βάσεις αυτές είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο ανοξειδωμένο αλουμίνιο 

βαρέως τύπου για την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία της κατασκευής. Οι μεταλλικές 

βάσεις στηρίζονται επί της οροφής κτηρίου πάνω σε σταθερές αντικρανδασμικές βάσεις 

στήριξης. Λόγω χωροταξίας της οροφής οι συστοιχίες των βάσεων απαρτίζονται από 2 σειρές 

των 11 πάνελ με σύνολο 22 πάνελ σύνολο. Ακόμη διαθέτον 3 οριζόντια στηρίγματα για κάθε 

μονάδα βάσης από ειδικό προφίλ αλουμινίου MgSi05, στοιχεία σύνδεσης από ανοξείδωτο 

ατσάλι και τέλος σφιγκτήρες αλουμηνίου.  

 

 Σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της βέλτιστης γωνίας (β) συλλέκτη με σταθερή κλίση,  

παίζουν οι επικρατούσες στην περιοχή, μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες καθορίζουν τη 

σχέση  μεταξύ των συνιστωσών της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, σε διάφορες γωνίες κλίσης 

συλλέκτη. Συνήθως επειδή τέτοιες μετρήσεις δεν είναι διαθέσιμες, αρκούμαστε σε  μετρήσεις 

σε οριζόντια τοποθετημένο αισθητήρα (πυρανόμετρο), για μια σειρά ετών, γι αυτή τη περιοχή. 

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μετρήσεις που έχουν συλλεχθεί στην  πλησιέστερη προς 

αυτή τη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη πιθανή διαφοροποίηση της διάχυτης ανακλαστικότητας 

του εδάφους (albeldo) του τόπου. Με βάση τις μετρήσεις αυτές για την περιοχή του Τυμπακίου 

όπου αναγράφονται στο Πίνακας 2.VI, καθώς ακόμη και της διάχυτης ανακλαστικότητας του 

εδάφους (albeldo) (ρ=0,15) [21], προσδιορίζεται προσεγγιστικά η βέλτιστη γωνία κλίσης φ/β 

πλαισίων για τη συγκεκριμένη περιοχή. 
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 Για το συγκεκριμένο φ/β σύστημα επιθυμούμε τη μεγιστοποίηση της ετησίως παραγόμενης 

ηλιακής ακτινοβολίας, επομένως επιλέγεται η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. Ως γενικό κανόνα λοιπόν επιλέγουμε νότιο αζιμουθιακό 

προσανατολισμό για τη συστοιχία και τη γωνία κλίσης κοντά στο γεωγραφικό πλάτος του 

τόπου εγκατάστασης. Το  μέγιστο  ύψος  του  ήλιου,  που  συμβαίνει  το  ηλιακό  μεσημέρι 

μεταβάλλεται καθημερινά, από την ελάχιστη τιμή του (22 Δεκεμβρίου) μέχρι και τη μέγιστη 

(21 Ιουνίου). Αντίστοιχα, η γωνία ακτίνων του ηλίου κατά τη μεσούρανσή, ως προς την κάθετη 

στην επιφάνεια του συλλέκτη, μεταβάλλεται από -23,5ο έως +23,5ο. Επομένως η γωνία κλίσης 

των φ/β πλαισίων όπου υπολογίζεται από τη σχέση 2.1 θα έχει τιμή β=22ο. 

 

 

β ≈ φ – (5 ο ÷ 15ο)   ( 2.1)  

 

όπου φ: το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής φ = 35ο 

 

 
Σχήμα 2.12. Βάση στήριξης Schletter PvMax3 [24] 

 

 
Σχήμα 2.13. Σχέδιο μεταλλικών βάσεων της εταιρείας Schletter [24] 
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 Οι διαστάσεις των βάσεων δίνονται στο σχήμα 2.13 και απεικονίζονται με τον τρόπο με τον 

οποίο έχουν τοποθετηθεί στην οροφή του κτηρίου. Ακόμη τα εξαρτήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την στήριξη των πάνελ στις βάσεις στήριξης αναφέρονται στο Πίνακα 

2.V. 

 

Πίνακας 2.V. Εξαρτήματα στήριξης βάσεων 

Εξάρτημα Λειτουργία Όψη 

MSP-HDG-RP προφίλ για 

πασσαλόμπηξη 

Για τη στήριξη επίγειων 

φ/β πάρκων με τη μέθοδο 

της πασσαλόμπηξης 

 
MSP-HDG M12x30 

κοχλίας με οδοντωτή 

κεφαλή 

Για τη σύνδεση του 

βραχίονα με το προφίλ 

πασσαλόμπηξης 

 
Μ12 εξάγωνο παξιμάδι με 

ροδέλα 

Για τη σύνδεση του 

βραχίονα με το προφίλ 

πασσαλόμπηξης 
 

MSP-HDG-TP οδοντωτό 

παξιμάδι σύσφιξης (για 

πασσαλόμπηξη) 

Για τη σύνδεση του 

βραχίονα με το προφίλ 

πασσαλόμπηξης 

 
Μ12x100 Α2 εξάγωνος 

κοχλίας με ροδέλα 

Για τη σύνδεση των 

πασσάλων με τη βάση 

στήριξης 
 

Μ12 εξάγωνο παξιμάδι με 

ροδέλα 

Για τη σύνδεση των 

πασσάλων με τη βάση 

στήριξης 
 

Μ12x130 Α2 εξάγωνος 

κοχλίας με ροδέλα 

Για τη σύνδεση των 

πασσάλων με τους 

πασσάλους αλουμινίου 
 

Μ12 εξάγωνο παξιμάδι με 

ροδέλα 

Για τη σύνδεση των 

πασσάλων με τους 

πασσάλους αλουμινίου 

 
MSP-AL-TP οδοντωτό 

παξιμάδι σύσφιξης (για 

μπετό) 

Για τη σύνδεση των 

πασσάλων με τους 

πασσάλους αλουμινίου 
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MSP-AL-LC κανάλι 

στήριξης πάνελ 

Οριζόντια στήριξη για την 

τοποθέτηση των φ/β πάνελ 

 
MSP-AL-LS συνδετήρας 

καναλιών στήριξης 

πανέλων 

Για τη σύνδεση των 

καναλιών στήριξης φ/β 

πάνελ 

 
MSP-AL-TC κανάλι 

υποτείνουσας 

Για επίγειες εγκαταστάσεις 

φ/β πάνελ 

 
MSP-AL-XC 

περιστρεφόμενος 

συνδετήρας καναλιών 

Για τη σύνδεση των 

καναλιών στήριξης 

πανέλων με τα κανάλια 

υποτείνουσας 

 
MSP-AL-CC «ευέλικτος» 

βραχίονας στήριξης 

Για τη σύνδεση όλων των 

προφίλ πασσάλων με το 

κανάλι της υποτείνουσας 

 
MSP-MC Μεσαίο 

εξάρτημα σύσφιξης 
Για την τοποθέτηση των 

φ/β πάνελ πάνω στο 

κανάλι στήριξης των 

πλαισίων 

 
MSP-ΕC Ακραίο 

εξάρτημα σύσφιξης 

Για την τοποθέτηση των 

φ/β πάνελ πάνω στο 

κανάλι στήριξης των 

πλαισίων 

 
 

Η μελέτη αντοχής του συστήματος στήριξης σύμφωνα με το πρότυπο  ELOT EN 1991-1-4 έχει 

λάβει υπόψη τo υψηλότερο φορτίο ανέμου για τη περιοχή του Τυμπακίου που σύμφωνα με τη 

πηγή [21] είναι wref = 33 m/s, μέγιστο φορτίο αντίστασης ανέμου qref = 0,68 kN/m2, μέγιστο 

φορτίο πίεσης ανέμου qz = 1,23 kN/m2. Υπολογίστηκε ακόμη το φορτίο χιονιού s = 0,32 kN/m2 

και η τάση του εδάφους g = 0,128 kN/m2. Αξίζει να σημειωθεί πως η κατανομή φορτίου 

σύμφωνα με τα σχέδια πολεοδομίας του κτηρίου της εγκατάστασης για το μπετόν είναι 2400 

kg/cm2 γεγονός που προσδίδει μεγάλη αντοχή για φορτίο στην οροφή. Κάθε μεταλλική βάση 

στήριξης φ/β πάνελ έχει αντοχή σε φορτίο κλίσης 514,3 kg, αντοχή σε φορτίο ολίσθησης 763,5 

kg και αντοχή σε φορτίο ανύψωσης 332,1 kg, προδιαγεγραμμένα να αντέχουν το βάρος των 

πάνελ.  
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Σχήμα 2.14. Σχέδιο που απεικονίζει το φ/β πάρκο στην οροφή του κτηρίου 

 

 Το σύστημα των φ/β πάνελ έχει τοποθετηθεί σε ύψος 7 μέτρων από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και την μείωση των σκιασμών ανάμεσα 

στις συστοιχίες όπως βλέποντας στο σχήμα 2.14 το ύψος των βάσεων σε κάθε συστοιχία είναι 

στο 1,20m ενώ το συνολικό πλάτος της κάθε συστοιχίας καταλαμβάνει 3,08m συνολικά. Οι 

φ/β γεννήτριες είναι τοποθετημένες σε γωνία (β=22ο) σε παράλληλες συστοιχίες, ενώ το πλάτος 

που καταλαμβάνουν είναι 3,34m. Κάθε συστοιχία απέχει από την επόμενη 2,85m με εξαίρεση 

τις δύο πρώτες που απέχουν μεταξύ τους 2,15m. Η κάθε συστοιχία περιλαμβάνει 22 πάνελ 

όπου αθροιστικά έχουμε 4 συστοιχίες και 88 πάνελ. 



Παντελάκης Αντώνιος, Αξιολόγηση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού 20 kWp στην περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, έτος 2019. 

Παντελάκης Αντώνιος, Αξιολόγηση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, έτος 2019.                                                                                   Σελίδα 69 

2.3.3. Αντιστροφέας (Inventer) 
 

 

 Ο αντιστροφέας (inventer), όπως βλέπουμε και στο σχήμα 2.15  είναι στην πραγματικότητα 

μετατροπέας ισχύος καθώς μετατρέπει τη μορφή του ηλεκτρισμού που παρέχουν οι φ/β 

γεννήτριες από συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο (ΑC), ώστε να μπορούν να 

τροφοδοτήσουν το δίκτυο της ΔΕΗ.  Στο υλοποιηθέν έργο χρησιμοποιήθηκε ο  τριφασικός 

(inventer) SolarMax S20, οι οποίος κατασκευάζεται από την εταιρία Sputnik Engineering και 

αποτελεί τη βέλτιστη λύση για φ/β πάρκα μικρής και μεσαίας κλίμακας, με υψηλές 

προδιαγραφές παραγωγής και υψηλή απόδοση. 

 

 Στην εγκατάσταση έχει συνδεθεί ένας αντιστροφέας (inventer) και έχει τοποθετηθεί σε 

εσωτερικό χώρο. Αποτέλεσε ιδανική λύση καθότι υπήρχε η δυνατότητα να τοποθετηθεί κοντά 

στις φ/β γεννήτριες ελαχιστοποιώντας τις καλωδιώσεις και τις απώλειες συνεχούς ρεύματος. 

 

 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου (inventer) παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

− Μέγιστη ισχύ εξόδου: 24 kW 

− Ακτίνα μέγιστης απόδοσης: 400-800 V 

− Ισχύς παραγωγής: 20 kW 

− Μέγιστη ισχύς: 22 KVA 

− Μέγιστη απόδοση: 97% 

− Τύπος προστασίας: IP 54 

− Διαστάσεις: 655 x 455 x 1095 mm 

− Βάρος: 98 kg 

 

 

 
Σχήμα 2.15. (inventer) SolarMax 20S [25] 
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Ακόμη για την σωστή αξιολόγηση ενός (inventer) είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τον βαθμό 

απόδοσής του, όπως βλέπουμε στο σχήμα 2.16. 

 

 

 
Σχήμα 2.16. Βαθμός απόδοσης (inventer) SolarMax 20S προς ισχύ λειτουργίας για διάφορες 

τιμές ακτίνας απόδοσης τάσης (DC) [25] 

 

 

2.3.4. Σύστημα τηλεπιτήρησης και τηλεσυντήρησης 
 

 

 Οι περισσότεροι αντιστροφείς (inventers) της αγοράς είναι εξοπλισμένοι με συστήματα που 

επιτρέπουν την παρακολούθηση της λειτουργίας τους, την καταγραφή των δεδομένων και 

της δυνατότητα επικοινωνίας ώστε να καταστεί δυνατή η τοπική και απομακρυσμένη 

παρακολούθηση της πραγματικής παραγωγής του Φ/Β Σταθμού. Ειδικά στην απομακρυσμένη 

παρακολούθηση, σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές αντιστροφέων δίνουν τη δυνατότητα 

παρακολούθησης μέσω διαδικτύου από αντίστοιχες ιστοσελίδες, ώστε να είναι δυνατή η 

επισκόπηση της λειτουργίας από απόσταση και η αναφορά των ενδεχόμενων σφαλμάτων. 

 

Έτσι, επιπρόσθετα του βασικού εξοπλισμού χρησιμοποιήθηκε συσκευή για τη μεταφορά μέσω 

internet των δεδομένων που περιγράφουν σε πραγματικό χρόνο την απόδοση του 

φωτοβολταϊκού πάρκου. Συγκεκριμένα τα καταγεγραμμένα στοιχεία αφορούν τιμές 

ενέργειας, χρόνου και συμβάντα. Το σύστημα τηλεπιτήρησης και τηλεσυντήρησης που 

εγκαταστάθηκε είναι το MaxControl για τον (inventer) SolarMax 20S, όπου περιλαμβάνει 

επέκταση εγγύησης μέχρι 20 χρόνια για τον (inventer), έλεγχο του πάρκου, αποζημίωση σε 

περίπτωση που δεν επιδιορθωθεί κάποια πιθανή βλάβη του (inventer) και τέλος περιέχει το 

καταγραφικό MaxWeb, όπως βλέπουμε στο σχήμα 2.17. 
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 Καταγραφικό δεδομένων για το (ίντερνετ) (MaxWeb) 

 

 Η παρακολούθηση της παραγωγής και της συμπεριφοράς του φωτοβολταϊκού πάρκου γίνεται 

μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα και όλες οι μετρήσεις παρουσιάζονται σε μορφή αρχείου 

excel. 

 

 

 
Σχήμα 2.17. Καταγραφικό Δεδομένων  MaxWeb [26] 

 

 

Ως γενικά χαρακτηριστικά διαθέτει: 

 

• Επικοινωνία συστήματος μέσω δικτύου 

• Καταγραφικό δεδομένων με αποστολές δεδομένων στο SolarMax και μέσω e-mail 

στους παραλήπτες σε αρχεία XML (παλιά έκδοση  προγράμματος Excel) 

• Αυτόματη ειδοποίηση σε περισσότερους από 3 παραλήπτες μέσω μηνυμάτων SMS, 

καθώς διαθέτει υποδοχή για κάρτα SIM κινητού τηλεφώνου 

• Πολλά επίπεδα χρηστών 

• Πολύγλωσσο σύστημα (γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά) 

• Επικοινωνία μέσω modem, GPRS ή Ethernet 

• Δυνατότητα σύνδεσης με αριθμό συσκευών>100 μέσω του συστήματος RS-485 bus 

• Αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 

• Διαστάσεις: 177mm x 102mm x 52mm 

• Βάρος: 450gr 

• Εγκατάσταση: σε βάση τοίχου 35mm  

• Τάξη προστασίας: IP 20 

• Εύρος θερμοκρασιών: -20 C…+40 C 

• Κατανάλωση ισχύος: 25 W max 

• Αναβαθμισμένη μνήμη: 256 MB flash memory 

• Λειτουργία επικοινωνίας: Αναλογικό μόντεμ, GPRS ή Ethernet 

• Καλώδια: 2x αναλογικά εισόδου., 2x ψηφιακά εισόδου., 1x ψηφιακό εξόδου 

• Λειτουργικό χρήστη: Web browser με JavaScript 

• Προτεινόμενο Λογισμικό Υπολογιστή: Windows XP 

• Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά 

• Καταγραφικό δεδομένων: Τιμές ενέργειας, Τιμές χρόνου, Συμβάντα 

• Προειδοποιήσεις: Πολυεπίπεδες, μέσω e-mail, SMS 
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Συνδεσμολογία 

 

 Η συνδεσμολογία του καταγραφικού απεικονίζεται στο σχήμα 2.18 ενώ στο Πίνακα 2.VI 

δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες  για το κάθε τμήμα σύνδεσης του. 

 

 
Σχήμα 2.18. Τμήματα σύνδεσης καταγραφικού MaxWeb [26] 

 

Πίνακας 2.VI. Πληροφορίες σύνδεσης τμημάτων καταγραφικού MaxWeb [26] 

Τμήματα Σκοπός 

Θύρα επέκτασης 

(Expansion Port) 

Σύνδεση για αισθητήρες ακτινοβολίας και θερμοκρασίας, για 

εξωτερικά συστήματα συναγερμού και ασύρματο δέκτη 

Βύσμα GSM Για σύνδεση της κεραίας GSM (έκδοση GPRS) 

Θύρα Ethernet Υποδοχή για καλώδιο σύνδεσης Ethernet τύπου RJ45 

Μόντεμ / ISDN Υποδοχή για καλώδιο τύπου RJ45 για σύνδεση μόντεμ και για τη 

διαμόρφωση του μόντεμ GPRS 

RS-485 Υποδοχές καλωδίου τύπου RJ45 για τη σύνδεση του καλωδίου 

δικτύου MaxComm, με σκοπό την μετάδοση και καταγραφή των 

μετρήσεων (για σύνδεση πολλών αισθητήρων ακτινοβολίας) 

+15 VDC Υποδοχή για σύνδεση της τροφοδοσίας 15 VDC μονάδα 

 

 Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση ο (inventer) και όλες οι συσκευές λειτουργούν με 

διασύνδεση “Ethernet” εντός ενός δικτύου LAN μαζί με το  καταγραφικό MaxWeb. Ο 

(inventer) που είναι συνδεδεμένος στο MaxWeb μέσω της διασύνδεσης Ethernet αναλαμβάνει 

τη λειτουργία πύλης για τις άλλες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο ο (inventer) δίνει μεγέθη προς 

καταγραφή ωριαίες τιμές που σχετίζονται με την απόδοση του, όπως τη θερμοκρασία 

λειτουργίας (oC), την κύρια συχνότητα του inventer (Hz), την ημερήσια παραγωγή (kWh), 

την ένταση και τάση (AC) των 3 φάσεων του ρεύματος καθώς ακόμη την ένταση και τη 

τάση (DC). Η συνδεσμολογία αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 2.19. 

 

 

 
Σχήμα 2.19. Συνδεσμολογία MaxWeb με inventer 

inventer 

Φ/Β Πάνελ 



Παντελάκης Αντώνιος, Αξιολόγηση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού 20 kWp στην περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, έτος 2019. 

Παντελάκης Αντώνιος, Αξιολόγηση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην περιοχή 

Τυμπακίου Κρήτης, έτος 2019.                                                                                   Σελίδα 73 

 Ακόμη στην ένδειξη “Display” μπορεί να απεικονίζει απευθείας τα δεδομένα που μετράει 

χωρίς να τα καταγράφει. Εάν το θέλουμε αυτό τότε συνδέουμε στην ένδειξη “Display” το 

καλώδιο RJ45 συνδέεται στην υποδοχή RS45 κατά τον τρόπο που βλέπουμε στο σχήμα. 2.20. 

 

 
Σχήμα 2.20. Σύνδεση στη θύρα Display για απευθείας μετάδοση των μετρήσεων 

 

 

2.3.5. Ο μετεωρολογικός σταθμός του Φ/Β συστήματος 
 

 

 Το MaxMeteo, όπως βλέπουμε στο σχήμα 2.21 εγκαθίσταται απευθείας στα φωτοβολταϊκά 

πλαίσια, όπου μετρά την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε εύρος (0…1200 W/m2) και 

τη θερμοκρασία των πλαισίων σε εύρος (-20oC-80oC). Οι τιμές αυτές είναι ωριαίες και 

ημερήσιας βάσης. Σε συνδυασμό με το MaxWeb και το MaxControl επιτρέπει τη συνεχή 

σύγκριση των θεωρητικών, πραγματικών τιμών για την ισχύ της εγκατάστασης. Με αυτό τον 

τρόπο εντοπίζονται σκιές, σκόνη ή οποιαδήποτε παρατεταμένη μείωση ισχύος της γεννήτριας 

και διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Ακόμη το 

MaxMeteo κάνει καταγραφή των δεδομένων που μετράει καθώς συνδέεται με το MaxWeb. 

  

 

 
Σχήμα 2.21. Συσκευή μέτρησης απολαβής της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας  [27] 

 

 

 

 

 

inventer 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά MaxMeteo: 

 

• Διαστάσεις: 45mm x 75mm x 105mm 

• Βάρος: 150gr 

• Εγκατάσταση: σε βάση 35mm στο ίδιο επίπεδο με τα πάνελ 

• Τάξη προστασίας: IP 20 

• Ακτίνα θερμοκρασιών: -20 C…+40 C 

• Τάση εισόδου: 12-15 VDC 

• Κατανάλωση ισχύος: 1 W 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Αισθητήρα ακτινοβολίας Si-420TC-T: 

 

• Διαστάσεις: 145mm x 86mm x 39mm 

• Βάρος: 340gr 

• Τάξη προστασίας: IP 65 

• Ακτίνα θερμοκρασιών: -20 C…+70 C 

 

 

 Ο αισθητήρας ακτινοβολίας μετρά την ακτινοβολία στο επίπεδο του πίνακα σε μια κυψέλη 

πυριτίου καθώς και τη θερμοκρασία πίνακα ενός κυττάρου πυριτίου. Δεν μετρά τη γενική 

ακτινοβολία και το περιβάλλον θερμοκρασία. Οι ενέργειες ακτινοβολίας που μετριούνται από 

τον αισθητήρα ακτινοβολίας Si-420TC-T είναι ενημερωτικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για μια ποιοτική αξιολόγηση της παραγωγής των εγκαταστάσεων. Τα καταγεγραμμένα 

δεδομένα δεν είναι αρκετά ακριβή για μια ακριβή ποσοτική ανάλυση του συστήματος. Η 

μονάδα επικοινωνίας MaxMeteo επιτρέπει τη σύνδεση αισθητήρων ακτινοβολίας στο δίκτυο 

επικοινωνιών MaxComm μέσω της διασύνδεσης RS485. 

 

 Πιο συγκεκριμένα στην εγκατάσταση συνδέθηκε ο αισθητήρας ακτινοβολίας απευθείας στη 

θύρα επέκτασης του MaxWeb, όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.22, καθώς σύμφωνα με το 

τεχνικό φυλλάδιο του MaxMeteo, το απαιτούμενο μήκος καλωδίου δεν είναι μεγαλύτερο από 

50 m, γεγονός που επιτρέπει την σύνδεση. Επομένως δεν χρειαζόμαστε το δίκτυο MaxComm 

καθώς αυτό έχει χρησιμότητα όταν θέλουμε να ενσωματώσουμε αρκετούς αισθητήρες 

ακτινοβολίας. δίκτυο. Για το σκοπό αυτό χρειάστηκε μία μονάδα επικοινωνίας MaxMeteo. 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.22. Συνδεσμολογία MaxWeb με inventer και με MaxMeteo 

inventer 

MaxMeteo 

Si-420TC-T 

Θύρα επέκτασης 
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2.3.6. Πίνακας Αντιστροφέα (Inventer) 
 

 

 Κάθε αντιστροφέας έχει τον δικό του υποπίνακα εναλλασσομένου/συνεχές ρεύματος 

(AC/DC). Οι υποπίνακες είναι κατασκευασμένοι από πολυεστερικό κουτί και είναι κατάλληλοι 

για εξωτερική χρήση. Οι διαστάσεις τους είναι 40cm x 30cm x 20cm (YxΠxΒ). Η κατασκευή 

τους είναι τέτοια, ώστε τα ενσωματωμένα σε αυτούς όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφαλίσεως, 

ενδείξεως κ.λπ. να είναι εύκολα προσιτά, μετά την αφαίρεση των μπροστινών καλυμμάτων των 

πινάκων, τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και είναι δυνατή η αφαίρεση, επισκευή και 

επανατοποθέτησή τους χωρίς τη μεταβολή της καταστάσεως των παρακείμενων οργάνων.  

 

 Τα καλώδια οδηγούνται πίσω από τα πάνελ προς τους υποπίνακες όπου συνδέονται στους 

απαγωγούς υπέρτασης DC. Από κάθε απαγωγό υπέρτασης μία σειρά (+,-) φεύγει και συνδέεται 

με τον αντιστροφέα, o οποίος είναι τοποθετημένος πάνω από τον υποπίνακα. 

 

 Από κάθε αντιστροφέα φεύγει ένα καλώδιο (AC), το οποίο οδηγείται ξανά στον υποπίνακα 

και συνδέεται με τον απαγωγό υπέρτασης (AC). Από εκεί οδηγείται στον γενικό διακόπτη του 

υποπίνακα και μετά με αυξημένη διατομή (για να μην έχουμε πτώση τάσης) αφού πέσει μέσα 

σε φρεάτιο μέσω εύκαμπτου σωλήνα οδηγείται μέσα από πλαστικές σωλήνες στον Γενικό 

Πίνακα Διανομής. Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση ο γενικός διακόπτης είναι αυτόματος 

τριφασικός ισχύος Tmax της εταιρείας ABB 3Χ35Α με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά 

μαγνητικά (T1B160R40 380/415V AC). 

 

 

2.3.7. Γενικός πίνακας διανομής 
 

 

 Για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β πάρκο προς το δίκτυο της 

ΔΕΗ απαιτήθηκε η εγκατάσταση ενός υποσταθμού. Ο υποσταθμός αυτός αποτελείται από τον 

μετασχηματιστή ανύψωσης 0,4kV/20kV, τα καλώδια και τις απαραίτητες διατάξεις 

προστασίας. 

 

 Στον Γενικό Πίνακα Διανομής καταλήγουν τα μονοφασικά (AC) καλώδια από τον  

αντιστροφέα του συστήματος. Η παραγόμενη ενέργεια μεταφέρεται από τον γενικό πίνακα του 

φωτοβολταϊκού πάρκου μέσω του μετρητή της ΔΕΗ στη πλευρά χαμηλής τάσης του 

μετασχηματιστή 0,4kV/20kV και στη συνέχεια διοχετεύεται στο δίκτυο μέσης τάσης 20kV. 

 

 Ο Γενικός Πίνακας Διανομής, όπως και οι υποπίνακες, είναι κατασκευασμένος από 

πολυεστερικό κουτί και είναι κατάλληλος για εξωτερική χρήση. Η κατασκευή του είναι τέτοια, 

ώστε τα ενσωματωμένα όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφαλίσεως, ενδείξεως κ.λπ. να είναι 

εύκολα προσιτά, είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και είναι δυνατή η αφαίρεση, 

επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς τη μεταβολή της καταστάσεως των παρακείμενων 

οργάνων. 

 

 Ο πίνακας διαθέτει ράγα στην οποία τοποθετείται το μόντεμ επικοινωνίας. Μέσα στον πίνακα 

τοποθετείται και το (Power Injector) της SMA. Στο μόντεμ θα φτάνει επίσης και η γραμμή του 

ΟΤΕ η οποία προστατεύεται επίσης με απαγωγό υπέρτασης. 
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2.3.8. Γειώσεις - Αντικεραυνική προστασία 
 

 

 Η γείωση αποσκοπεί κυρίως στην προστασία των εγκαταστάσεων παραγωγής και την 

ασφάλεια των προσώπων και θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους 

Κανονισμούς. Κύριος  σκοπός της γείωσης προστασίας είναι να μηδενιστεί η πιθανότητα να 

τεθεί υπό κατάσταση ηλεκτρικού δυναμικού οποιαδήποτε αγώγιμη επιφάνεια με την οποία 

δύναται να έρθει σε επαφή ο άνθρωπος. Δημιουργώντας μια κατασκευή στην οποία όλες οι 

εκτεθειμένες στην ατμόσφαιρα επιφάνειες να είναι συνδεδεμένες έμμεσα ή άμεσα με το 

σύστημα γείωσης απομακρύνουμε τον κίνδυνο ατυχήματος. Για το λόγο αυτό όλες οι 

εκτεθειμένες στην ατμόσφαιρα κατασκευές οι οποίες είναι αγώγιμες θα συνδεθούν με απόληξη 

γείωσης. 

 

 Το σύστημα γείωσης εξασφαλίζει πλήρη προστασία έναντι βηματικών τάσεων και τάσεων 

επαφής αλλά και χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης για την ασφαλή διοχέτευση προς γη των 

ρευμάτων σφάλματος.  

 

 Η προστασία των κτηριακών φωτοβολταϊκών συστημάτων από υπερτάσεις και κεραυνούς 

είναι ένα θέμα το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των εγκαταστάσεων παραγωγής, αλλά 

κυρίως την ασφάλεια των ανθρώπων και θα πρέπει να υλοποιείται μόνο σύμφωνα με τα 

ισχύοντα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά (ΕΝ) και διεθνή (IEC) πρότυπα αλλά και την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

 Η ανάγκη εγκατάστασης Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) και η επιλογή της 

κατάλληλης Στάθμης Προστασίας για το σχεδιασμό του, γίνεται βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 

1412/1998, όπου λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους (χρήση της κατασκευής, 

διαστάσεις, γεωγραφική θέση κλπ) η κατασκευή κατατάσσεται σε κάποια Στάθμη Προστασίας 

από την πιο αυστηρή Ι έως την πιο χαλαρή IV. 

 

 Στην περίπτωση ανάγκης εγκατάστασης ΣΑΠ προβαίνουμε στον σχεδιασμό της 

Αντικεραυνικής Προστασίας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 και στην 

υλοποίησή της με υλικά που πρέπει να ικανοποιούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 50164 – 1 και 

ΕΝ 50164 – 2. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα, το ΣΑΠ περιλαμβάνει το εξωτερικό σύστημα τριγωνικής 

γείωσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.23 και το εσωτερικό σύστημα: 

 

1) Το εξωτερικό σύστημα αποτελείται από: 

 

 Το αλεξικέραυνο έχει σκοπό να συλλέξει το κεραυνικό ρεύμα και να το διοχετεύσει μέσω 
των αγωγών καθόδου στο σύστημα γείωσης με ασφάλεια. Αποτελείται από ράβδους 

(ακίδες), τεταμένα σύρματα, πλέγμα αγωγών (βρόχοι), μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. 

 Τους αγωγούς καθόδου που σκοπό έχουν να οδηγήσουν το κεραυνικό ρεύμα από το 

συλλεκτήριο, με ασφάλεια στο σύστημα γείωσης. Αποτελείται από αγωγούς 

διατεταγμένους συνήθως περιμετρικά της κατασκευής ορατούς ή μη. 

 Το σύστημα γείωσης που σκοπός του είναι να επιτευχθεί η διάχυση του κεραυνικού 
ρεύματος μέσα στη γη, με ασφάλεια χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις. 

Αποτελείται από οριζόντια ή κατακόρυφα ηλεκτρόδια γείωσης, τοποθετημένα εντός του 

εδάφους ή εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα. 
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Σχήμα 2.23. Τυπική απεικόνιση εξωτερικού αντικεραυνικό συστήματος [28] 

 

 

2) Το εσωτερικό σύστημα αποτελείται από: 

 

 

 Τις ισοδυναμικές συνδέσεις που σκοπό έχουν την προστασία ατόμων από τάσεις επαφής 
και την αποτροπή ανάπτυξης επικίνδυνων τόξων εντός της προστατευόμενης κατασκευής. 

 

 Τους απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων που σκοπό έχουν τη μείωση επαγόμενων 

κρουστικών τάσεων σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα. 

 

Η σχεδίαση του εσωτερικού συστήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα εφαρμογής EN/IEC 

62305-4 , ΕΝ/IEC 61643-12, ΕΝ/IEC 61643-22 Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων 

ικανοποιούν τα πρότυπα δοκιμών EN/IEC 61643-11 και ΕΝ/IEC 61643-21 ανάλογα με τον 

τύπο του απαγωγού. 

 

 Στην παρούσα εγκατάσταση, η διάταξη αντικευρανικής προστασίας στο δίκτυο (AC) 

εναλλασσομένου ρεύματος περιλαμβάνει απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων SPD Ventil 

255V, όπως φαίνονται στο σχήμα 2.24 και στο (DC) συνεχές ρεύμα SPD YPV Τ1+Τ2 2P 

50KA  της εταιρείας DEHN, όπως φαίνονται στο σχήμα 2.25. 

 

 
Σχήμα 2.24. Αντικεραυνικό DEHN SPD Ventil 255V , στο (AC). [29] 
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Σχήμα 2.25. Αντικεραυνικό DEHN SPD YPV Τ1+Τ2 2P 50KA  με απαγωγούς κρουστικών 

υπερτάσεων στο (DC). [30] 

 

 

2.3.9. Καλώδια – Συνδεσμολογία εγκατάστασης 
 

 

 Οι DC ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ των πλαισίων  πραγματοποιήθηκαν με καλώδια 

κατάλληλης διατομής με μόνωση και μανδύα από υλικό υψηλής αντοχής. Συγκεκριμένα 

επιλέχτηκαν ειδικά καλώδια  για εφαρμογές φβ σταθμών τύπου Solarflex100 4mm2 της 

εταιρείας Helukabel, όπως τα βλέπουμε στο σχήμα 2.27. Το κουτί διακλάδωσης είναι τύπου 

Photovoltaic Junction Box (PVJB) σειριακής σύνδεσης τεσσάρων επαφών, όπως φαίνεται και 

στο σχήμα 2.26, στο οποίο περιέχονται τέσσερις (4) δίοδοι παράκαμψης (Bypass diodes) οι 

οποίες συνδέονται παράλληλα σε τμήματα των σε σειρά συνδεδεμένων φ/β κυψελών του πάνελ 

για να αποφύγουμε την πιθανότητα καταστροφής τους καθώς και του κυκλώματος από 

ανάστροφα ρεύματα, εξαιτίας μερικής σκίασης των πλαισίων. Οι αντάπτορες από το κουτί 

διακλάδωσης είναι IP65 και το καλώδιο είναι διατομής 4mm2 ενός μέτρου και είκοσι 

εκατοστών για κάθε πόλο (1,2m).  

 

 

  
 

Σχήμα 2.26. Ηλεκτρολογικό Κουτί και αντάπτορες φωτοβολταϊκών πλαισίων [31] 
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 Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 250 m (μαύρο καλώδιο), 250m (κόκκινο καλώδιο) τύπου 

Solarflex100 4mm2 για την σύνδεση των πάνελ (DC), 30m καλώδιο επικοινωνίας P-TR-C-

PUR 2x2x0,25mm2 SUPER-P-TR-C-PUR 2x2x0,25 mm2 ΜΟ-201 για σύνδεση από το 

MaxWeb στον inventer και MO-202 για σύνδεση από τον inventer στο MaxWeb , 150m κανάλι 

καλωδίου 29W-PA6-S BLACK NW 29 Helukabel, ακόμη 50m Helukabel καλώδιο ΝΥΥ 

5x25 mm2 NYY-O 5X25RE  AC-001 από inventer σε κεντρικό πίνακα, AC-002 από κεντρικό 

πίνακα σε μετρητή της ΔΕΗ, AC-003 από σύστημα φωτισμού σε κεντρικό πίνακα και από UPS 

σε κεντρικό πίνακα (AC). Όλα τα καλώδια επιλέχτηκαν με βάσει των παρακάτω στοιχεία: 

 

 Τάση λειτουργίας 600-1000V 

 Περιοχή θερμοκρασιών -40 έως +120oC 

 Ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία και άσχημες καιρικές συνθήκες 

 Πυρίμαχα σύμφωνα με το πρότυπο ICE 60 332.1 

 Εσωτερική μόνωση για αποφυγή ζημιών σε περίπτωση βραχυκυκλώματος 

 Επικασσιτερωμένα συρματίδια χαλκού σύμφωνα με VDE0295 κλάση 5 

 Πιστοποίηση βάση Ευρωπαϊκών προτύπων και Προδιαγραφές _.Ε.Η. 

 

 Η σύνδεση του μετατροπέα της κάθε συστοιχίας με το δίκτυο χαμηλής τάσης θα γίνει με 

καλώδιο τύπου JIVV-R σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60228 , DIN VDE και ΕΛΟΤ 843 (J: 

Καλώδια σύμφωνα με πρότυπα IECC, I: 600/1000V Τάση λειτουργίας inventer V: Υλικό 

μόνωσης αγωγών PVC, V: Υλικό Μανδύα PVC, R: Είδος αγωγού: δύσκαμπτος στρογγυλός 

πολύκλωνος αγωγός καλωδίων).  

 

Η διατομή των καλωδίων προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα εξής : 

 

 Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης κλάδου – συστοιχιών 

 Το ρεύμα βραχυκύκλωσης 

 Την πτώση τάσης κατά μήκος της γραμμής διανομής το οποίο δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπερβαίνει το 1%. 

 Τις απώλειες του δικτύου ( για το καλώδιο διασύνδεσης με την χαμηλή τάση δικτύου ) 

 Τα θερμικά όρια του καλωδίου 
 

 

 
Σχήμα 2.27. Καλώδια Helukabel Solarflex100 [31] 

 

 

 Στο σχήμα 2.28 παρουσιάζεται το σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης του φ/β σταθμού, 

όπου υποδεικνύονται το σύστημα αντικευρανικής προστασίας με τους απαγωγείς κρουστικών 

υπερτάσεων στο (AC). Ακόμη απεικονίζεται η παράλληλη σύνδεση των φ/β, τα καλώδια της 

σύνδεσης, τον γενικό πίνακα και τι ακριβώς εμπεριέχει όπως το αντικευρανικό για το (DC), 

τον τριφασικό διακόπτη φορτίου, τον ζυγό γείωσης. Επίσης παρουσιάζει την σύνδεση με τον 

υποσταθμό και εν τέλει με τον μετρητή της ΔΕΗ. Τέλος να αναφέρουμε πως παρουσιάζεται 

και η σύνδεση του μετεωρολογικού σταθμού “MaxMeteo” με το καταγραφικό όπου έχουμε 

πάρει μετρήσεις “MaxWeb”. 
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Σχήμα 2.28. Σχέδιο ηλεκτρικής εγκατάστασης του διασυνδεδεμένου φ/β συστήματος 20 kW. 
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 Η προστασία των φ/β γεννητριών σε περίπτωση εμφάνισης διαταραχών στο δίκτυο καθώς και 

η απομόνωσή της σε περίπτωση πλήρους διακοπής του θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω του 

Αυτομάτου Διακόπτη της Γεννήτριας ή άλλων κατάλληλων προστασιών ενσωματωμένων στο 

σύστημα ελέγχου του μετατροπέα ισχύος, ώστε να αποφεύγονται βλάβες του εξοπλισμού της 

εγκαταστάσεως και να αποτρέπεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τους λοιπούς 

χρήστες του δικτύου. 

 

2.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 20 kW 
 

 

 Για την κατασκευή του σταθμού πραγματοποιήθηκαν από αρμόδια εταιρεία με την ονομασία 

Φωτοβολταϊκά Κρήτης οι παρακάτω εργασίες: 

 

 Επίσκεψη του χώρου 

 Πραγματοποίηση μελέτης της εγκατάστασης  

 Τοποθέτηση καλωδίου παροχής της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 

 Παραλαβή και μεταφορά των προϊόντων στον χώρο της εγκατάστασης 

 Τοποθέτηση βάσεων 

 Τοποθέτηση και σύνδεση φ/β πάνελ 

 Εγκατάσταση αντιστροφέα (inventer) 

 Τοποθέτηση και σύνδεση πινάκων 

 Καλωδιώσεις (π.χ. συνδέσεις συστοιχιών φ/β πάνελ, σύστημα τηλεμετρίας κ.α.) 

 Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας 
 

Μετά την πραγματοποίηση των εργασιών επακολούθησαν οπτικοί έλεγχοι καθώς και 

διορθώσεις μέσων μέτρησης με προγραμματισμό. Πιο συγκεκριμένα ελέχθησαν: 

 

 Συναρμολόγηση εγκατάστασης χωρίς εμφανείς ζημιές στην Εγκατάσταση, Στέγη, Κτίριο 
κ.τ.λ. 

 Σύστημα Στήριξης, Μόνωση Στέγης/Διεισδύσεις 

 Καλωδιώσεις 

 Μετατροπέας Τάσης, Λειτουργία Μετατροπέα Τάσης 

 Έλεγχος λειτουργίας των διατάξεων Προστασίας 

 Έλεγχος Μετρητών 

 Σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης Λειτουργίας και Απόδοσης φ/β εγκατάστασης 

 Καθαριότητα χώρου εγκατάστασης 

 Εγκατάσταση βάσει εκδοθείσας προσφοράς 
 

 Με το πέρας των εργασιών συγκροτήθηκε από την εταιρεία που πραγματοποίησε την 

εγκατάσταση τεχνική έκθεση, όπου δόθηκαν μελέτη απόδοσης. Ακόμη δόθηκαν έγραφα και 

τεκμηριώσεις που αφορούν πιστοποιητικά  και κατασκευαστικά στοιχεία, όπως τεχνικά 

χαρακτηριστικά σχέδια, ακόμη και πρωτόκολλο δυναμομέτρησης κατά την σύσφιξη των 

βάσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως η απαιτούμενη έκταση για τη λειτουργία του φ/β σταθμού 

είναι Α=144,62  m2 ενώ η διαθέσιμη 224,48 m2 (εμβαδό οροφής). Ακόμη ο μέσος συντελεστής 

σκίασης του κτιρίου αναφοράς τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο, 

καθορίζεται σε (Fhour = 0,90).  Για πλήρη σκίαση ο συντελεστής θα έπαιρνε τη τιμή (Fhour = 

0).[21] Στο κεφάλαιο τρία όπου θα πραγματοποιηθεί η ενεργειακή αξιολόγηση της 

εγκατάσταση θα υπολογίσουμε τον πραγματικό συντελεστή σκίασης ή όπως θα αναφέρεται 

λόγος επίδοσης οπτικών απωλειών. 
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 Στο σχήμα 2.29 απεικονίζεται η θέση των φ/β πάνελ της μελετώμενης εγκατάστασης στην 

οροφή του κτηρίου σε σχέδιο κάτοψης καθώς και η σύνδεση  μεταξύ τους με τους τύπους 

καλωδίων που προαναφέραμε. 

 
Σχήμα 2.29. Απεικόνιση φ/β πάνελ και καλωδίων σύνδεσης της εγκατάστασης 
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2.5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 

 

 Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι ότι απαιτούν 

ελάχιστη συντήρηση. Ως επί το πλείστον περιλαμβάνει απλούς οπτικούς ελέγχους ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιούνται και από τον ίδιο τον πελάτη. 

Με τη χρήση του συστήματος τηλεπίβλεψης και απομακρυσμένης παρακολούθησης του φ/β 

σταθμού είναι δυνατή η επιδιορθωτική συντήρηση-επισκευή του σταθμού από απόσταση.  

 

 Όμως για την σωστή συντήρηση του πάρκου δόθηκαν οδηγίες από την εταιρεία που 

πραγματοποίησε την εγκατάσταση και αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν μακροβιότερη και 

βέλτιστη λειτουργία της εγκατάστασης.  

 

 

 Ως αρχική οδηγία έγινε ενημέρωση για τα εξαρτήματα της φ/β εγκατάστασης, όπου έγινε: 

 

 

 Περιγραφή και ανάλυση λειτουργίας των επί μέρους εξαρτημάτων. 

 Δόθηκαν εγχειρίδια χρήσης (ιδίως για τον μετατροπέα τάσης). 

 Συμπληρωματική επεξήγηση του τρόπου μέτρησης της απόδοσης, της 
απομακρυσμένης παρακολούθησης συστήματος, της συσκευής προστασίας 

υπερφόρτωσης, της αντικευρανικής προστασίας και της λειτουργίας του 

μετασχηματιστή. 

 

 

Στη συνέχεια έγινε περιγραφή καταστάσεων λειτουργίας όπως: 

 

 

 Περιγραφή τόπου λειτουργίας του φ/β συστήματος. 

 Περιγραφή της κανονικής λειτουργίας δηλαδή σε περίπτωση επαρκούς ηλιακής 

ακτινοβολίας στην τροφοδοσία της εγκατάστασης να εμφανίζεται σχετική ένδειξη 

στην οθόνη του μετατροπέα. 

 Η δυσλειτουργία συστήματος δηλαδή ενώ υπάρχει επαρκείς ακτινοβολία, η 
εγκατάσταση δεν τροφοδοτείται (σβήσιμο μετατροπέα τάσης, ανεπαρκής λειτουργία 

μετρητή) με αποτέλεσμα:  

 το συχνό σβήσιμο μετατροπέα τάσης. 

 Εμφάνιση ένδειξης λάθους (error) ή άγνωστου μηνύματος στην οθόνη του 
μετατροπέα τάσης. 

 Σε περίπτωση ένδειξης λάθους ή διαπίστωση φθοράς εξοπλισμού συνιστάτε η άμεση 

επικοινωνία με την εταιρεία εγκατάστασης του φ/β συστήματος. 
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Απαραίτητοι είναι  οι έλεγχοι και οι μετρήσεις: 

 

 Συστήνεται να καταγράφονται χωριστά τα δεδομένα απόδοσης και να ελέγχονται για 

το κατά πόσο αντιστοιχούν στις πραγματικές δυνατότητες τους συστήματος. 

 Ακολούθως, στα πλαίσια ελέγχων (ετησίως) που μπορούν να γίνουν από τον ιδιοκτήτη 
της εγκατάστασης συστήνονται τα παρακάτω: 

 Παρακολούθηση αλλαγών στην εγκατάσταση, στα φ/β πάνελ, στην επιφάνεια 
της εγκατάστασης και στις βάσεις στήριξης. 

 Έλεγχος λειτουργιών των συσκευών προστασίας (π.χ. κλείσιμο κεντρικού 

διακόπτη διαρροής και επανεκκίνηση της εγκατάστασης μέσω του ελεύθερου 

διακόπτη DC). 

 Οπτική επιθεώρηση όλων των εξαρτημάτων της ηλεκτρικής εγκατάστασης και 
μεταξύ άλλων: μηχανική ή θερμική ζημιά (φθαρμένα καλώδια από τριβή, 

ξεκουμπωμένα βύσματα), καλωδιώσεις, φ/β πάνελ, συνδέσεις μετατροπέα 

τάσης, συνδετήρες καλωδίων, κανάλια όδευσης, προστατευτικοί σωλήνες, 

γάντζοι στήριξης των πάνελ για στέγη με κεραμίδια, συσσώρευση σκόνης (π.χ. 

ανεμιστήρα μετατροπέα), υγρασία (π.χ. μετασχηματιστής). 

 Η σκόνη στα φ/β πάνελ πρέπει να απομακρύνεται ξεπλένοντας με νερό, όπως βλέπουμε 
και στο σχήμα 2.30 (απομάκρυνση φύλλων, περιττωμάτων πουλιών, αποθέσεως ιλύος), 

κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία, για την αποφυγή ελάττωσης της απόδοσης, 

πρόκλησης κινδύνων ή πιθανόν ατυχημάτων. Η συχνότητα της πλύσης καθορίζεται από 

τον παρατηρητή ωστόσο για τον συγκεκριμένο σταθμό τηρήθηκε καθαρισμός ανά δύο 

μήνες περίπου για τα έτη λειτουργίας του 2011-2017, γεγονός που συνέβαλε στη καλή 

διατήρηση των πάνελ και στη μη πρόκληση κινδύνων.  

 

Συχνότητα πλύσης: Ανά 2-3 μήνες, Ποσότητα νερού που καταναλώνεται ανά πλύση: 1 m3  

Απαιτούμενη ποσότητα νερού ανά παραγόμενη MWh: 0,3  m3/ MWh, η διπλάσια από τη 

μέση προβλεπόμενη (0,114 m3/ MWh) σύμφωνα με τη πηγή [9]. 

 

 
Σχήμα 2.30. Καθαρισμός-πλύσιμο πάνελ 

 

Η εταιρεία εγκατάστασης μπορεί να αναλάβει την αναλυτική απομακρυσμένη παρακολούθηση 

δεδομένων του φ/β συστήματος. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να παρακολουθεί: 

 

 Λειτουργίες όπως η μέτρηση απόδοσης και η απομακρυσμένη παρακολούθηση 
δεδομένων του φ/β συστήματος. 

 Ανάλυση τιμών μετρήσεων για εύρεση και επιδιόρθωση τυχόν σφαλμάτων. 

 Παράδοση οδηγιών χρήσης. 

 Παρακολούθηση κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης επιλεγμένων δεδομένων. 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 20 kWp 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

 

 Στο κεφάλαιο σκοπός μας είναι να πραγματοποιήσουμε ενεργειακή αξιολόγηση του πάρκου 

(φωτοβολταϊκού σταθμού) και να συμπεράνουμε την αποδοτικότητα του, για όλα τα έτη 

λειτουργίας βάσει των μετρήσεων. Η αξιολόγηση του εγκατεστημένου φωτοβολταϊκού πάρκου 

στην περιοχή Τυμπακίου Κρήτης περιλαμβάνει τον υπολογισμό της εκτιμώμενης ενεργειακής 

παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που προκαλούν απώλειες στη παραγωγή. Εν 

συνεχεία θα γίνει σύγκριση της εκτιμώμενης παραγωγής με την πραγματική παραγωγή του 

πάρκου για την περίοδο λειτουργίας του 2011-2017. Ακόμη θα υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης 

των πλαισίων, θα γίνει ανάλυση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και σύγκριση 

θεωρητικών και πραγματικών τιμών καθώς και θα γίνει αξιολόγηση του (inventer). Όλα αυτά 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας του καταγραφικού. Τέλος θα 

πραγματοποιηθεί η συνολική εκτίμηση παραγωγής θα εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους 

έχουμε μείωση παραγωγής στην πάροδο των ετών λειτουργίας και με αυτό τον τρόπο θα 

αξιολογηθεί η λειτουργία του εν λόγω πάρκου. 

 

 

3.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 

 

 Για το φωτοβολταϊκό σύστημα 20 kWp γνωρίζοντας από το κεφάλαιο 2, την τοποθεσία και τα 

κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής όπου έχει τοποθετηθεί βλέπε Πίνακα 2.I. έως Πίνακα 

2.VI καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, θα κάνουμε την ενεργειακή εκτίμηση 

παραγωγής του. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον θεωρητικό υπολογισμό της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [kWh] αναλύεται παρακάτω. 

 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από ένα φωτοβολταϊκό σταθμό δίνεται  χαρακτηριστικά από 

την εξίσωση (3.1). 

 

 

PΦ/Β=PΦ/Βnom*η
ΦΒ

      (3.1)        

 

Όπου: 

 
• PΦ/Β: η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς από το φωτοβολταϊκό σταθμό [kW] 

• ηΦΒ: ο συντελεστής απόδοσης ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού  

• PΦ/Βnom: η ονομαστική ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού [kW] 

 

 Συνεπώς ο υπολογισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος από το φωτοβολταϊκό σταθμό 

ανάγεται στον υπολογισμό του συντελεστή ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού. Ο 

συντελεστής ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού δίνεται από την εξίσωση (3.2.). 

 

 

η
ΦΒ

=η
s
*

It,D

ISTC

      (3.2) 
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Όπου: 

 

• It,D: η μέση ένταση ηλιακής ακτινοβολίας (solar irradiance) καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εικοσιτετράωρου (σε W/m2.ημέρα) 

• ISTC: η ένταση ηλιακής ακτινοβολίας σε πρότυπες συνθήκες λειτουργίας, ίση με  

1 kW/m2 
• ηs: ο  συνολικός λόγος απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. 

 

 

Η ένταση ηλιακής ακτινοβολίας δίνεται από την εξίσωση (3.3.). 

 

 

It,D=
Ht

tm
      (3.3) 

 

 

• Ηt: η μέση ολική μηνιαία προσπίπτουσα ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο συλλογής 

(κεκλιμένο επίπεδο) νότιου προσανατολισμού (σε kWh/m2) 

• tm: το συνολικό χρονικό διάστημα του κάθε μήνα (σε h). 

 

 Η μέση μηνιαία ολική προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο συλλογής των πάνελ 

του συγκεκριμένου πάρκου υπολογίζεται στη γωνία τοποθέτησης των πάνελ (β=22ο) και για 

νότιο προσανατολισμό. Βάση του ισοτροπικού μοντέλου Liu, Jordan & Klein γίνεται ο 

υπολογισμός όπως παρατηρούμε και στην εξίσωση (3.4). 

 

 

Ht=(H̅-H̅d)*Rb+0,5*H̅d*(1+ cos(β))+0,5*ρ*H̅*(1- cos(β))     (3.4)       
 

 

Όπου: 

    

• ρ: η ανακλαστικότητα του εδάφους και θεωρείτε ίση με 0,15 [21] 

• β: η κλίση της επιφάνειας όπως αναφέρθηκε ίση με 22ο (μοίρες) 

• H̅: η μέση μηνιαία ολική ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο για την υπό μελέτη περιοχή 
βλέπε Πίνακα 2VI 

• H̅d: η μέση μηνιαία διάχυτη ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο για την υπό μελέτη 

περιοχή βλέπε Πίνακα 2VI 

• Rb: ο μηνιαίος γεωμετρικός παράγοντας στο νότιο προσανατολισμό (αζιμούθια γωνία 

γ=0ο), που υπολογίζεται από την εξίσωση (3.5) 

 

 

Rb=
[cos(φ-β) * cos(δ) * sin(ω΄s)+

π
180

*ω΄s* sin(φ-β) * sin(δ)]

[cos(φ) * cos(δ) * sin(ωs)+
π

180
*ωs* sin(φ) *sin (δ)]

      (3.5) 
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Όπου: 

 

• φ: το γεωγραφικό πλάτος της υπό μελέτης περιοχής ίσο με 35ο (μοίρες) 

• ωs: η ωριαία γωνία δύσης για τη μέση αντιπροσωπευτική μέρα D όπως παρατηρούμε 

στο Πίνακα 3.I, καθώς υπολογίζεται από την εξίσωση (3.6) 

• ω΄s: η ωριαία γωνία δύσης της κεκλιμένης επιφάνειας για τη μέση αντιπροσωπευτική 

μέρα D, που υπολογίζεται από την εξίσωση (3.7) 

• δ: η ηλιακή απόκλιση για τη μέση αντιπροσωπευτική μέρα D, καθώς υπολογίζεται 

από την εξίσωση (3.8) 

 

 

Πίνακας 3.I. Αντιπροσωπευτικές ημέρες κάθε μήνα. 

Μήνες ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

D 17 47 75 105 135 162 198 228 258 289 320 351 

 

 

ωs=cos-1*(- tan(φ) * tan(δ))     (3.6)       
 

 

ω΄s=min{(cos
-1

*(- tan(φ) * tan(δ)) , (cos
-1

*(- tan(φ-β) * tan(δ))}     (3.7) 
 

 

δ=23.45* sin [360 *
D+284

365
]      (3.8) 

      

 

Ο  συνολικός λόγος απόδοσης (συνολική αποδοτικότητα) του φωτοβολταϊκού σταθμού δίνεται 

από το ακόλουθο γινόμενο που περιγράφεται στη εξίσωση (3.9). 

 

 

η
s
=η

OPT
*η

NIT
*η

T
*η

trans
      (3.9) 

 

Όπου: 

    

• ηOPT: ο λόγος απόδοσης οπτικών απωλειών (αντανακλάσεις, φάσμα ακτινοβολίας, 

σκιάσεις) 

• ηΝΙΤ: ο λόγος απόδοσης που αφορά στη μη σύμπτωση του φωτοβολταϊκού σημείου 

λειτουργίας (ΣΛ) με το σημείο μέγιστης ισχύος (ΣΜΙ) της φωτοβολταϊκής συστοιχίας 

• ηtrans: o βαθμός απόδοσης της μεταφοράς ισχύος μέσων καλωδιώσεων και λοιπών 

ηλεκτρολογικών συσκευών (δίοδοι κλπ) 

• ηΤ: ο λόγος απόδοσης που οφείλεται στη διαφοροποίηση της θερμοκρασίας του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου από τη θερμοκρασία αναφοράς των 25οC 

 

 Οι χαρακτηριστικές θεωρητικές τιμές ηNIT και ηtrans προκύπτουν από τις καμπύλες λειτουργίας 

του πάνελ και του inventer αντίστοιχα και λαμβάνονται οι μέγιστες τιμές λόγου απόδοσης. 

 

• ηNIT = 0,99 

• ηtrans = 0,98  
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Ο λόγος απόδοσης ηOPT υπολογίζεται από την εξίσωση (3.10) 

 

 

ηOPT=(-7x 10-5 )* αlimit+0,0015*αlimit+0,973      (3.10)       

 

Όπου: 

  

• αlimit : είναι η οριακή γωνία σκίασης και μετριέται σε μοίρες. Είναι δηλαδή η γωνία που 

σχηματίζει το υψηλότερο σημείο της εμπρός συστοιχίας με το χαμηλότερο σημείο της 

αμέσως επόμενης συστοιχίας, όπως παρατηρούμε και στο σχήμα 3.1. 

 

 Το οριακό ηλιακό ύψος υπολογίζεται από την εξίσωση (3.11). και για στη προκειμένη 

περίπτωση που έχουμε σταθερά τοποθετημένα τα πάνελ στις 22ο, δηλαδή σταθερή επιφάνεια 

για πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας, η τιμή της γωνίας θα είναι σταθερή.  

 

 Γενικά το ηλιακό ύψος α είναι η γωνία που σχηματίζει ο ορίζοντας με την ευθεία που ενώνει 

τον ήλιο με μια επιφάνεια. Παίρνει τιμές από 0ο-90ο και είναι συμπληρωματικής της ζενηθιακής 

δηλαδή της γωνιάς μεταξύ του τοπικού ζενίθ και της ευθείας που ενώνει τη θέση μιας 

επιφάνειας με τον ήλιο. Όπως είναι φυσικό οι τιμές του ηλιακού ύψους μεταβάλλονται κατά 

τη διάρκεια του έτους. Κατά αυτό τον τρόπο η γωνία α εάν είναι μεγαλύτερη από την γωνία 

αlimit (α> αlimit), τότε δεν παρουσιάζονται φαινόμενα σκιασμών. Πιο συγκεκριμένα κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού ο ήλιος εμφανίζεται να έχει μεγαλύτερο ύψος  σε σχέση με τον 

ορίζοντα, οπότε και η τιμή της παραμέτρου α  είναι υψηλή (≈ 75ο), γεγονός που δεν δημιουργεί 

σκιάσεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

 

 Αντίστοιχα κατά το χειμώνα η ημερήσια πορεία του ηλίου σε σχέση με τον ορίζοντα είναι 

χαμηλή, οπότε οι τιμές του ηλιακού ύψους είναι χαμηλές με το ζενίθ κατά τη διάρκεια της 

ημέρας να φτάνει το γεωγραφικό πλάτος 35ο για την περιοχή του Τυμπακίου.  Για αυτό το λόγο 

λοιπόν υπολογίζεται στη προκειμένη περίπτωση ο λόγος επίδοσης ηOPT και η τιμή του δεν 

μπορεί σε καμία ιδανική περίπτωση να φτάσει το 100%. 

 

 

αlimit=tan-1*
L* sin β

D-L* cos β
      (3.11) 

      
 

Όπως  έχουμε παρατηρήσει και στο σχήμα 2.11 του προηγούμενου κεφαλαίου: 

 

• D: η απόσταση από το χαμηλότερο σημείο της μιας συστοιχίας από την άλλη, η οποία 

είναι 19,7 m 

• L: το μήκος διάταξης όλων των συστοιχιών του πάρκου, το οποίο είναι 11,09 m 

 

 
Σχήμα 3.1. Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια των πάνελ 

β=22ο αlimit=23,7ο 
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 Υπολογίσαμε το οριακό ηλιακό ύψος το οποίο είναι αlimit = 23,78ο. Επομένως κάνουμε 

αντικατάσταση στην (εξίσωση 3.10) και βρίσκουμε τον λόγο επίδοσης ηOPT = 0,97. 

 

 Για τον καλύτερο έλεγχο πιθανών σκιασμών καθ’ όλο το έτος χρησιμοποιήθηκε το διάγραμμα 

τροχιάς του ήλιου, όπως αυτό που παρατίθεται στο παρακάτω σχήμα 3.2. Το διάγραμμα 

τροχιάς ηλίου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια λογισμικού προγράμματος PVsysts και αφορά την 

ηλιακή τροχιά του ηλίου στην περιοχή της εγκατάστασης δηλαδή το Τυμπάκι Ηρακλείου 

Κρήτης. Σκιάσεις στην εγκατάσταση δημιουργούνται μόνο μεταξύ των συστοιχιών κατά τη 

χειμερινή περίοδο όπως εξηγήσαμε και πιο συγκεκριμένα κατά την ανατολή και δύση του 

ηλίου. 

 

 Αξίζει να επισημάνουμε πως η αζιμούθια γωνία γ μιας επιφάνειας καθορίζει τον 

προσανατολισμό της, καθώς είναι η γωνία μεταξύ του τοπικού μεσημβρινού (νότος) και της 

προβολής της καθέτου ευθείας επιφάνειας πάνω στον ορίζοντα. Δεδομένου ότι με νότιο 

προσανατολισμό σε σταθερό σύστημα έχουμε καλύτερη απόδοση η αζιμούθια γωνία γ 

επιλέχτηκε να είναι γ=0ο και να ορίζει το σημείο αναφοράς. 

 

 
 

Σχήμα 3.2. Διάγραμμα τροχιάς ηλίου στην περιοχή του Τυμπακίου 

 

 

Ο λόγος απόδοσης ηT δίνεται από την εξίσωση (3.12). 

 

 

ηT=1+γmp ∗ (θc,wa- θSTC)     (3.12)  

 

Όπου: 

 

• γmp=-0,0045K-1 ο θερμικός συντελεστής απόδοσης για το πυρίτιο 

• θSTC=25οC η θερμοκρασία πρότυπων συνθηκών λειτουργίας 

• θc,wa η μέση μηνιαία ενεργός θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού στοιχείου, η οποία 

δίνεται από την εξίσωση (3.13). 

 

 

Ηλιακό 

ύψος α (ο) 
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𝜃𝑐,𝑤𝑎 = 𝜃𝑎,𝑑 + 𝐹 ∗ 𝑘 (𝑤𝑠𝑑) ∗ 𝐼𝑇      (3.13) 

 
Όπου: 

 
• θa,d: η μέση τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

• IT: μέση μηνιαία ένταση ηλιακής ακτινοβολίας [W/m2.ημέρα], υπολογιζόμενη κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, η οποία δίνεται από την εξίσωση (3.14), με kt:Ο συντελεστής 

αιθριότητας που παρουσιάζεται στο Πίνακα 3.II. 

 

 Γενικότερα, αλλαγές της θερμοκρασίας θa,d κατά τη διάρκεια της μέρας ή του έτους 

επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά των φ/β στοιχείων. Συνεπώς η αύξηση της 

θερμοκρασίας προκαλεί μείωση της τάσης ανοικτοκυκλώσεως «Uoc». Αντίστοιχα, η 

μείωση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της τάσης και συνεπώς αύξηση της ισχύος, 

όπως παρατηρούμε και στο σχήμα 3.3 που αφορά καμπύλη λειτουργίας βαθμού απόδοσης 

πλαισίων προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας που αφορά τα φωτοβολταϊκά πάνελ aleo 

του συγκεκριμένου πάρκου. 

 

 
Σχήμα 3.3. Καμπύλη απόδοσης φ/β aleo S_18-225 Wp συναρτήσει της ηλιακής 

ακτινοβολίας για διάφορες θερμοκρασίες 

 

 

Πίνακας 3.II. Συντελεστής αιθριότητας kt. [21]. 

Μήνες ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

ΤΥΜΠΑΚΙ 0.47 0.50 0.54 0.57 0.60 0.64 0.65 0.65 0.63 0.59 0.54 0.47 

 

 

IT= 
HT

kt
      (3.14) 
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• F:  παράμετρος πυκνότητα ροής ακτινοβολίας, η οποία εκφράζει τo  ποσόν  της 

ενέργειας  που  διέρχεται  από  την  μονάδα της  επιφάνειας,  προερχόμενο  εξ ‘ όλων 

των διευθύνσεων εντός του ημισφαιρίου που δίνεται από την εξίσωση (3.15). 

 

 

F=2,32-0,0017*IT      (3.15)       

 

 

Ακόμη η θερμική αντίσταση k (wsd) που χαρακτηρίζει τη μεταφορά θερμότητας μέσω ηλιακής 

ακτινοβολίας προς το φωτοβολταϊκό στοιχείο (σε (m2∙K)/W), η οποία δίνεται από την εξίσωση 

(3.16). 

 

 

k (wsd)=
T1*eB*wsd+T2+Δθ

ISTC
     (3.16) 

      

 

Όπου: 

 

• Τ1 = 19,6οC, Τ2 = 11,5οC, Δθ = 3οC και Β = -0,223(m/s)-1 είναι εμπειρικές σταθερές, 

για φωτοβολταϊκά πλαίσια c-Si με διαδοχικά στρώματα διάταξης γυάλινη πλάκα, 

κυψελίδα c-Si, μονωτική επίστρωση Tedlar 

• wsd: μέση μηνιαία ταχύτητα ανέμου σε m/s (βλέπε Πίνακα 2.III) 

 

 Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω μεθοδολογία εξισώσεων βρήκαμε την ετήσια παραγωγή 

ενέργειας σε μηνιαία αλλά και συνολική βάση EΦΒ [kWh], όσον αφορά το φωτοβολταϊκό 

σταθμό 20 kW στην περιοχή του Τυμπακίου, όπως αναφέρουμε και στην εξίσωση (3.17). 

 

 

EΦΒ =  PΦ/Β ∗ 24 ∗ ημέρες μήνα      (3.17)       
 
 

 Στους Πίνακες 3.III 3.IV, 3.V παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα της εκτίμησης της 

ενεργειακής παραγωγής για το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό πάρκο. 

 

Πίνακας 3.III. Αποτελέσματα εκτιμώμενης  ενεργειακής παραγωγής φ/β σταθμού. 

Μήνες HT(kWh/m2) 
θa,d  

(oC) 

It,D (W/m
2.ημέρα) 

κ(wsd) 

(οC/(W.m2)) 

IT (W/m2.ημέ

ρα) 
F 

ΙΑΝ 97.67 13.0 131.27 0.023 279.30 2.01 

ΦΕΒ 112.07 13.0 166.77 0.022 333.54 1.95 

ΜΑΡ 155.40 14.6 208.87 0.022 386.80 1.87 

ΑΠΡ 173.18 17.7 240.54 0.023 421.99 1.82 

ΜΑΪ 198.15 21.9 266.33 0.024 443.88 1.78 

ΙΟΥΝ 205.42 26.0 285.30 0.023 445.78 1.74 

ΙΟΥΛ 213.83 29.0 287.41 0.020 442.16 1.74 

ΑΥΓ 208.75 28.8 280.58 0.021 431.66 1.75 

ΣΕΠ 182.11 25.7 252.93 0.022 401.48 1.80 

ΟΚΤ 155.89 21.7 209.53 0.023 355.14 1.87 

ΝΟΕ 114.69 17.8 159.30 0.024 294.99 1.96 

ΔΕΚ 92.58 14.5 124.43 0.023 264.75 2.02 
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Πίνακας 3.IV. Αποτελέσματα εκτιμώμενης  ενεργειακής παραγωγής φ/β σταθμού. 

Μήνες θc,wa (oC) δ ωs ω΄s ηΤ ηs 

ΙΑΝ 25.63 -20.92 74.48 74.48 0.997 0.938 

ΦΕΒ 27.51 -12.95 80.73 80.73 0.989 0.930 

ΜΑΡ 30.69 -2.42 88.31 88.31 0.974 0.917 

ΑΠΡ 35.44 9.41 96.67 92.19 0.953 0.897 

ΜΑΪ 40.58 18.79 103.78 94.51 0.930 0.875 

ΙΟΥΝ 43.53 23.09 107.37 95.65 0.917 0.863 

ΙΟΥΛ 44.59 21.18 105.75 95.13 0.912 0.858 

ΑΥΓ 44.32 13.45 99.64 93.17 0.913 0.859 

ΣΕΠ 41.49 2.22 91.55 90.51 0.926 0.871 

ΟΚΤ 37.19 -9.97 82.93 82.93 0.945 0.889 

ΝΟΕ 31.85 -19.38 75.74 75.74 0.969 0.912 

ΔΕΚ 26.94 -23.40 72.36 72.36 0.991 0.933 

 

 

Πίνακας 3.V. Αποτελέσματα εκτιμώμενης  ενεργειακής παραγωγής φ/β σταθμού. 

Μήνες ηΦΒ PΦΒ (kW) EΦΒ (kWh) 

ΙΑΝ 0.123 2.46 1833.04 

ΦΕΒ 0.155 3.10 2085.50 

ΜΑΡ 0.192 3.83 2850.09 

ΑΠΡ 0.216 4.31 3106.47 

ΜΑΪ 0.233 4.66 3468.02 

ΙΟΥΝ 0.246 4.92 3543.95 

ΙΟΥΛ 0.247 4.93 3669.80 

ΑΥΓ 0.241 4.82 3587.48 

ΣΕΠ 0.220 4.41 3173.35 

ΟΚΤ 0.186 3.73 2773.20 

ΝΟΕ 0.145 2.91 2092.16 

ΔΕΚ 0.116 2.32 1727.27 

Ετήσια  33910.32 
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Σχήμα 3.4. Εκτιμώμενη μηνιαία παραγωγή ενέργειας σε [kWh] 

 

 Στο σχήμα 3.4. παρουσιάζεται η εκτιμώμενη μηνιαία παραγωγή ενέργειας σε [kWh], για το 

φωτοβολταϊκό πάρκο της μελέτης μας . Παρατηρούμε πως οι μεγαλύτερες τιμές παραγωγής 

αφορούν την περίοδο του καλοκαιριού. Αυτό μπορούμε να τα διαπιστώσουμε και από το 

σχήμα 3.5., όπου παρουσιάζεται η μέση ημερησία προσπίπτουσα ακτινοβολία για κάθε μήνα 

του έτους, που αφορά τη περιοχή του φωτοβολταϊκού σταθμού. Πιο συγκεκριμένα 

παρουσιάζονται οι τιμές της ολικής προσπίπτουσας ακτινοβολίας, της υπολογιζόμενης 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο επίπεδο συλλογής. 

 

 
Σχήμα 3.5. Μέση ημερήσια προσπίπτουσα ακτινοβολία για κάθε μήνα 
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 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κατά τους μήνες του καλοκαιριού έχουμε 

μεγάλες τιμές προσπίπτουσας ολικής ακτινοβολίας ενώ η προσπίπτουσα ακτινοβολία στο 

επίπεδο συλλογής είναι μικρότερη. Αντίθετα για τους υπόλοιπους μήνες μας ευνοεί η 

κεκλιμένη επιφάνεια. Το φαινόμενο λοιπόν για το οποίο παρατηρούμε μεγάλες τιμές ηλιακής 

ακτινοβολίας και μικρής απολαβής στην εκτίμησή μας γνωστοποιεί πως υπάρχουν απώλειες 

που μπορούν να σχετίζονται με τη θερμοκρασία των πλαισίων ή ακόμη και απώλειες  

(inventer). Έτσι λοιπόν με τη βοήθεια τω μετρήσεων του καταγραφικού θα μπορέσουμε να 

αξιολογήσουμε σωστά την εγκατάσταση. 

 

 

3.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011-2017 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
 

 

 Παρακάτω στους Πίνακες 3.VI έως 3.VX παρουσιάζονται οι μετρήσεις ενεργειακής 

παραγωγής για τα έτη 2011-2017, όπως αυτοί προέκυψαν από μετρήσεις του πάροχου 

σύνδεσης της εγκατάστασης (ΔΕΔΗΕ). Ενώ στο σχήμα 3.6 παρουσιάζεται η απόδοση της 

παραγωγής του σταθμού για όλα τα έτη. Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει παραγωγή από το 

2011 μέχρι το 2017: 297.750,98 kWh. 

 

 

Πίνακας 3.VI. Ενεργειακή Απόδοση [kWh] για τα έτη 2011-2012. 

ΕΤΟΣ 2011 

Μηνιαία 

Ενεργειακή 

παραγωγή 

[kWh] 

Συνολική 

Ενεργειακή 

παραγωγή_ 

2011  [kWh] 

ΕΤΟΣ 2012 

Μηνιαία 

Ενεργειακή 

παραγωγή 

[kWh] 

Συνολική 

Ενεργειακή 

παραγωγή_ 

2012  [kWh] 

Ιαν-11 2008 35595 Ιαν-12 1906 35294 

Φεβ-11 2127  Φεβ-12 2004  

Μαρ-11 3019  Μαρ-12 3217  

Απρ-11 3274  Απρ-12 3381  

Μαϊ-11 3593  Μαϊ-12 3596  

Ιουν-11 3699  Ιουν-12 3771  

Ιουλ-11 3790  Ιουλ-12 3850  

Αυγ-11 3854  Αυγ-12 3772  

Σεπ-11 3350  Σεπ-12 3409  

Οκτ-11 2754  Οκτ-12 2882  

Νοε-11 2428  Νοε-12 2089  

Δεκ-11 1699  Δεκ-12 1417  
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Πίνακας 3.VII. Ενεργειακή Απόδοση [kWh] για τα έτη 2013-2014. 

ΕΤΟΣ 2013 

Μηνιαία 

Ενεργειακή 

παραγωγή 

[kWh] 

Συνολική 

Ενεργειακή 

παραγωγή_ 

2013 

[kWh] 

ΕΤΟΣ 

2014 

Μηνιαία 

Ενεργειακή 

παραγωγή 

[kWh] 

Συνολική 

Ενεργειακή 

παραγωγή_ 

2014 [kWh] 

Ιαν-13 1741.36 34635.22 Ιαν-14 1420.05 35.516.85 

Φεβ-13 2123.86  Φεβ-14 2826.20  

Μαρ-13 3260.15  Μαρ-14 2643.01  

Απρ-13 3365.03  Απρ-14 4058.24  

Μαϊ-13 3641.70  Μαϊ-14 2522.98  

Ιουν-13 3652.92  Ιουν-14 3853.06  

Ιουλ-13 3588.57  Ιουλ-14 4330.69  

Αυγ-13 3390.41  Αυγ-14 3787.31  

Σεπ-13 2010.07  Σεπ-14 2961.31  

Οκτ-13 3381.46  Οκτ-14 3349.76  

Νοε-13 2469.62  Νοε-14 1867.24  

Δεκ-13 2010.07  Δεκ-14 1897.00  

 

 

Πίνακας 3.VIII. Ενεργειακή Απόδοση [kWh] για τα έτη 2015-2016. 

ΕΤΟΣ 2015 

Μηνιαία 

Ενεργειακή 

παραγωγή  

[kWh] 

Συνολική 

Ενεργειακή 

παραγωγή_

2015 [kWh] 

ΕΤΟΣ 2016 

Μηνιαία 

Ενεργειακή 

παραγωγή  

[kWh] 

Συνολική 

Ενεργειακή 

παραγωγή_

2016 [kWh] 

Ιαν-15 1551.97 35035.32 Ιαν-16 1754.22 35433.06 

Φεβ-15 2410.88  Φεβ-16 2505.50  

Μαρ-15 2033.75  Μαρ-16 3050.34  

Απρ-15 3776.93  Απρ-16 3426.61  

Μαϊ-15 3017.99  Μαϊ-16 3357.67  

Ιουν-15 4511.88  Ιουν-16 3545.36  

Ιουλ-15 3860.03  Ιουλ-16 3880.54  

Αυγ-15 3603.55  Αυγ-16 3678.50  

Σεπ-15 3054.04  Σεπ-16 3288.16  

Οκτ-15 2755.83  Οκτ-16 2883.23  

Νοε-15 2305.04  Νοε-16 2206.51  

Δεκ-15 2153.43  Δεκ-16 1856.42  
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Πίνακας 3.VX. Ενεργειακή Απόδοση [kWh] για το έτος 2017 

ΕΤΟΣ 2017 

Μηνιαία 

Ενεργειακή 

παραγωγή 

[kWh] 

Συνολική 

Ενεργειακή 

παραγωγή_ 

2017  [kWh] 

Ιαν-17 1958.53 34576.34 

Φεβ-17 2224.31  

Μαρ-17 2758.78  

Απρ-17 3251.29  

Μαϊ-17 3569.15  

Ιουν-17 3523.08  

Ιουλ-17 3764.44  

Αυγ-17 3637.51  

Σεπ-17 3296.20  

Οκτ-17 2792.68  

Νοε-17 2114.90  

Δεκ-17 1685.47  

 

 

 
Σχήμα 3.6.  Ετήσια παραγωγής ενέργειας [kWh] σταθμού για όλα τα έτη λειτουργίας του 

 

 

Στο σχήμα 3.7. παρουσιάζεται αναλυτικά η μηνιαία παραγωγή ενέργειας του φ/β σταθμού 

για τα έτη λειτουργίας του. 
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Σχήμα 3.7. Μηνιαία παραγωγή ενέργειας [kWh] για όλα τα έτη λειτουργίας του σταθμού 

 

 

 
Σχήμα 3.8. Μηνιαία παραγωγή ενέργειας 2011-2017 σε σύγκριση με την υπολογισμένη 

παραγωγή ενέργειας σε [kWh] 
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 Στο σχήμα 3.8. δίνεται μια αναλυτική εικόνα για τη διακύμανση της παραγωγής ενέργειας σε 

[kWh] της εγκατάστασης μεταξύ πραγματικών και θεωρητικών μετρήσεων. Η εκτιμώμενη 

ενεργειακή παραγωγή που έχουμε υπολογίσει αφορά την πρόβλεψη για το φωτοβολταϊκό 

πάρκο, που παρόλο που έχει ομαλή διακύμανση για όλους τους μήνες του έτους και σε κάποιες 

περιπτώσεις έχει μεγαλύτερη μηνιαία τιμή, έχει συνολικά χαμηλότερη τιμή από την 

πραγματική. 

 

 Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως εφόσον η πραγματική παραγωγή του σταθμού είναι 

μεγαλύτερη από την εκτίμηση, ο σταθμός λειτουργεί ιδανικά και πως δεν χρειαζόμαστε να 

εξετάσουμε λοιπούς παράγοντες για την αξιολόγηση του σταθμού.  Η εκτίμηση έχει σκοπό να 

έχουμε μία θεωρητική ένδειξη για το σταθμό και είναι ενδεικτική. Στην πραγματικότητα 

μεγάλο ρόλο διαδραματίζουν τα καιρικά φαινόμενα της περιοχής και πως αυτά με την σειρά 

τους επηρεάζουν τους διάφορους συντελεστές που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή ενέργειας 

του πάρκου. 

 

 Το ποσοστό απόκλισης που παρουσιάζεται στο Πίνακα 3.X μεταξύ της εκτιμώμενης και 

πραγματικής ενεργειακής παραγωγής θα μας δώσει την εικόνα για το πόσο καλά μπορούμε να 

εκτιμήσουμε την παραγωγή του σταθμού. Όπως παρατηρούμε και στο πίνακα το ποσοστό είναι 

μικρό, γεγονός που μας αποδεικνύει ότι η παραγόμενη ενέργεια ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 

μπορεί να προσεγγιστεί σωστά. Βέβαια όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο μεγαλύτερη η 

παραγωγή για το συγκεκριμένο έτος. 
 

Πίνακας 3.X. Ποσοστό απόκλισης εκτιμώμενης και πραγματικής ενεργειακής παραγωγής. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6% 5% 4% 6% 5% 6% 3% 
 

 

 
Σχήμα 3.9. Ποσοστιαία μεταβολή της παραγόμενης  ενεργειακής παραγωγής της 

εγκατάστασης 
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 Στο σχήμα 3.9. παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή της παραγόμενης ενέργειας, δηλαδή το 

πόσο έχει μειωθεί η παραγωγή σε σχέση με το καλύτερο έτος που όπως παρατηρούμε είναι το 

έτος 2011. Μεγάλη πτώση της παραγωγής έχουμε τις χρονιές 2013 και 2017, στις οποίες η 

πτώση φτάνει στο -3%. Αυτό μπορεί να οφείλετε σε πολλούς παράγοντες γι αυτό το λόγο θα 

εκτιμήσουμε την λειτουργία του πάρκου βασιζόμενοι στις μετρήσεις για τη περίοδο 

δειγματοληψίας. 

 

 

3.3. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 
 

 

 Οι σχετικοί υπολογισμοί καλύπτουν ένα διάστημα δειγματοληψίας, δηλαδή λειτουργίας του 

καταγραφικού. Αυτό το διάστημα αφορά την περίοδο Ιανουάριος 2011 έως Ιανουάριος 2013 

για τα οποία έχουμε ημερήσιες τιμές  προσπίπτουσας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο 

επίπεδο συλλογής και  παραγόμενης ενέργειας σε [kWh/m2.ημέρα] και [kWh] αντίστοιχα. 

 

 Ακόμη έχουμε καταγραφή για: τη θερμοκρασία κελιού [οC], την αντίστοιχη προσπίπτουσα 

ολική ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο συλλογής, την ημερήσια παραγωγή ενέργειας 

[kWh], τη θερμοκρασία λειτουργίας του (inventer) [οC], τη κύρια συχνότητα λειτουργίας 

του (inventer), τα ρεύματα των τριών φάσεων εναλλασσομένου ρεύματος [A], το ποσοστό 

σχετικής ισχύς (%), τη τάση των τριών φάσεων εναλλασσομένου ρεύματος [V], τη τάση 

συνεχούς ρεύματος [V] και την ισχύ εναλλασσομένου ρεύματος που παράγει ο (inventer) 

[W]. Όλες αυτές οι μετρήσεις αφορούν χρονικό διάστημα από 27/12/2012 έως 21/01/2013 και 

αφορούν συχνότητα δεκαπέντε λεπτών (15min). Σκοπός μας είναι με τη βοήθεια των 

μετρήσεων να αξιολογήσουμε τον εξοπλισμό του φ/β πάρκου, εξετάζοντας όλους τους 

παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν απώλειες, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο τελικό 

μοντέλο αξιολόγησης. 

 

3.4. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
 

 

 Με βάση λοιπόν τις μετρήσεις που κατέγραψε το καταγραφικό MaxWeb για το διάστημα 

λειτουργίας του (2011-2013) υπολογίστηκε ο στιγμιαίος συντελεστής απόδοσης φ/β πλαισίου. 

Ο μέσος ημερήσιος συντελεστής απόδοσης φ/β (𝛈𝐝𝐚𝐲) πλαισίου εμβαδού S, προσδιορίζεται 

από το πηλίκο της αποδιδόμενης ημερήσιας ηλεκτρικής ισχύος προς την προσπίπτουσα στο 

πλαίσιο ισχύ της ημερήσιας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας επί το εμβαδόν των πάνελ  A (ΗΤ·A), 

όπου ΗΤ η πυκνότητα ισχύος της ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο του πλαισίου, όπως 

αναφέρεται και στην εξίσωση (3.18). 

 

ηday=
EΦΒ

ΗΤ*A
      (3.18) 

      

 Επομένως όπως παρατηρούμε και στο σχήμα 3.10 ο μέσος ημερήσιος βαθμός απόδοσης φ/β 

πλαισίου για όλα τα έτη καταγραφής (2011-2013) ανέρχεται στο  𝛈𝐝𝐚𝐲= 16%, ποσοστό πολύ 

ικανοποιητικό καθώς εάν ανατρέξουμε στο θεωρητικό μέρος της  εργασίας παρατηρούμε πως 

τα ποσοστά απόδοσης για πλαίσια πολυκρυσταλλικών πυριτίου κυμαίνονται από 11%-15%. 

Ακόμη οι εν λόγω τιμές κυμαίνονται από 13%-50% σε εξαιρετικές συνθήκες κατά τους μήνες 

του καλοκαιριού όπου και παρατηρούμε τις μεγαλύτερες τιμές ολικής ακτινοβολίας. Οι τιμές 

άνω της τιμής απόδοσης φ/β πλαισίων μπορεί να οφείλονται σε κάποιο σφάλμα του 

καταγραφικού. 
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 Σχήμα 3.10. Ημερήσια απόδοση φ/β πλαισίων 

 

3.5. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 

 

 Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουμε τα διαγράμματα ακτινοβολίας  για το διάστημα 

Ιανουάριος 2011 έως Ιανουάριος 2013 και θα αφορούν ημερήσιες και μηνιαίες τιμές όπως 

έχουν καταγραφεί από το πυρανόμετρο (MaxWeb) του φωτοβολταϊκού πάρκου. Σε αυτά τα 

διαγράμματα γίνεται σύγκριση με τις θεωρητικές τιμές που έχουμε υπολογίσει και μας δίνουν 

μια καλύτερη εικόνα για τη λειτουργία του πάρκου.  
 

 
Σχήμα 3.11. Ημερήσια παραγωγή [kWh] προς τις ημερήσιες τιμές ηλιακής ενέργειας 

[kWh/m2], για μετρήσεις καταγραφικού 2011-2012 και θεωρητικής εκτίμησης 
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 Συγκεκριμένα στο σχήμα 3.11. παρατηρούμε πως όσο αυξάνονται οι ημερήσιες τιμές ηλιακής 

ενέργειας τόσο αυξάνεται και ημερήσια παραγωγή της μονάδας. Θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί η έκφραση πως οι τιμές μας αυξάνονται γραμμικά. Ακόμη αξιοσημείωτο είναι 

πως οι θεωρητικές και οι πραγματικές μετρήσεις κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα γεγονός 

που αποδεικνύει τη σωστή λειτουργία των φωτοβολταϊκών και τη μη ύπαρξη μεγάλων 

απωλειών από σκιάσεις, ανακλάσεις κ.α.  

 

 Ανάλογα και στο σχήμα 3.12 παρατηρούμε πως οι μηνιαίες τιμές της ηλιακής ενέργειας και 

της ενεργειακής παραγωγής αυξάνονται θετικά και κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα. 

Γενικότερα η εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε αφορά θεωρητικές τιμές ηλιακής ακτινοβολίας 

που είναι μικρότερες γεγονός που αποδίδει και μικρότερες τιμές ενεργειακής παραγωγής. Όμως 

μας ικανοποιεί το γεγονός της σύγκρισης μεταξύ των θεωρητικών και των πραγματικών 

μετρήσεων της δειγματοληψίας. 

 

 
Σχήμα 3.12. Μηνιαία παραγωγή [kWh] προς τις μηνιαίες τιμές ηλιακής ενέργειας [kWh/m2], 

για μετρήσεις καταγραφικού 2011-2012 και θεωρητική εκτίμηση 
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Σχήμα 3.13. Μέση προσπίπτουσα ακτινοβολία 2011-2012 συγκρινόμενη με θεωρητική 

 

 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σχήμα 3.13. καθώς παρατηρούνται μεγαλύτερες τιμές της μέσης 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας για τη θεωρητική εκτίμηση εν συγκρίσει με τα έτη 2011 και 2012. 

Όμως αξίζει να σημειωθεί πως για μικρότερες τιμές ηλιακής ακτινοβολίας στη πραγματικότητα 

έχουμε και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από ότι στη θεωρητική εκτίμηση. Σε αυτό 

συντελούν τόσο τα καλά καιρικά φαινόμενα της περιοχής όσο και αποδοτικότητα των πάνελ. 

 

 

3.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ INVENTER 
 

 

 Για το διάστημα 27/12/2012 έως 21/01/2013 πραγματοποιήθηκε έλεγχος λειτουργίας του 

inventer. Με αυτό τον τρόπο αξιολογήθηκε ο inventer ως προς το βαθμό απόδοσής του αλλά 

και τις απώλειές του. 

 

 Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντιστροφέων αναγράφεται η μέγιστη απόδοση των 

αντιστροφέων καθώς και η ευρωπαϊκή απόδοση των αντιστροφέων που στην ουσία 

προσομοιώνει την λειτουργία του φ/β σταθμού καθ’ όλη την διάρκεια μιας ημέρας, για 

διαφορετικές τιμές του λόγου P/Pmax (ισχύς εξόδου προς την ονομαστική). Η τιμή του 

συντελεστή απωλειών θα πρέπει να λογίζεται αυτή της ευρωπαϊκής απόδοσης. Η τιμή αυτή 

μπορεί να είναι η=98,4%, αφού η ευρωπαϊκή απόδοση σε πολλούς αντιστροφείς είναι 98,4%. 

Στο σχήμα 3.14. παρουσιάζεται ο λόγος απόδοσης του inventer SolarMax 20s, όπως αυτός 

μετρήθηκε στο διάστημα δειγματοληψίας σε σύγκριση με το πώς αναφέρεται στο τεχνικό 

φυλλάδιο. Παρατηρούμε πως η τιμή του βαθμού απόδοσης της μεταφοράς ισχύος που 

αναφέρεται στο τεχνικό φυλλάδιο είναι ηtrans = 0,955 ή 95,5%. 
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Σχήμα 3.14. Βαθμός απόδοσης inventer SolarMax 20s 

 

 Για να εντοπίσουμε την καθαρή ισχύ που αποδίδει ο inventer στο διάστημα δειγματοληψίας 

θα υπολογίσουμε τις ημερήσιες απώλειες του inventer σε [kWh], όπως παρατίθενται στο σχήμα 

3.15. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως ο (inventer) λειτουργεί σε εύρος τάσεων 400-800V με 

μία μέση τιμή ακτίνας λειτουργίας μέγιστης απόδοσης να είναι στα (Vdc = 600V) 

 

 

 
Σχήμα 3.15. Ισοζύγιο ενέργειας απωλειών inventer. 

 

 

 Παρατηρούμε πως γενικά οι απώλειες του inventer είναι μικρές και οφείλονται κυρίως στη 

λειτουργία του inventer σε σημείο διαφορετικό από σημείο μέγιστης ισχύος. Το μέγιστο 

ποσοστό απωλειών του inventer είναι 3,1%. Επομένως η καθαρή ενέργεια που αποδίδει ο 

inventer ή όπως αλλιώς θα λέγαμε ο βαθμός απόδοσης της μεταφοράς ισχύος  ηtrans = 96,9%.  
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3.7. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 
 

 

 Η αξιολόγηση του φωτοβολταϊκού πάρκου προήλθε από την αρχική εκτίμηση της ενεργειακής 

παραγωγής στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλοι οι παράγοντες που δημιουργούν ενεργειακές 

απώλειες. Με αυτό τον τρόπο έγινε μια αρχική θεωρητική εκτίμηση της ενεργειακής 

παραγωγής με σκοπό να συγκριθεί με την πραγματική ενεργειακή παραγωγή των 

φωτοβολταϊκών για τα έτη λειτουργίας του 2011-2017. Με αυτή τη σύγκριση διαπιστώθηκε 

εάν συμπίπτουν οι θεωρητικές και οι πραγματικές μετρήσεις αλλά και για να διαπιστωθεί η 

σωστή λειτουργία του πάρκου. Έτσι λοιπόν με σκοπό να διαπιστώσουμε τη σωστή λειτουργία 

του πάρκου εξετάσαμε το βαθμό απόδοσης των πλαισίων, την ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο 

συλλογής των φωτοβολταϊκών καθώς και τη λειτουργία του inventer για συγκεκριμένο 

διάστημα δειγματοληψίας. Όλα αυτά τα βήματα χρειάστηκαν να εφαρμοστούν για να 

καταλήξουμε στη τελική αξιολόγηση του πάρκου για όλα τα έτη λειτουργίας του (2011-

2017). 

 

 Για τη τελική αξιολόγηση του πάρκου δημιουργήθηκε το μοντέλο αξιολόγησης με τη βοήθεια 

και του προγράμματος PVsysts, στο οποίο έχει παρουσιαστεί το ενεργειακό ισοζύγιο για την 

επταετία λειτουργίας του πάρκου. Πιο συγκεκριμένα έχει υπολογιστεί η μέση παραγωγή 

ενέργειας και ο μέσος όρος των απωλειών που έχουν προκύψει για όλα τα έτη λειτουργίας. Πιο 

αναλυτικά τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης παρουσιάζονται στο Πίνακα 3.XI. Η 

μέθοδος με την οποία υπολογίζει το πρόγραμμα είναι αυτή που εφαρμόσαμε στη θεωρητική 

εκτίμηση, όμως σε αντίθεση χρησιμοποιήθηκαν οι πραγματικές μετρήσεις. 

 

Πίνακας 3.XI. Αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης για 2011-2017. 

Μήνες 

�̅� 

[kWh/m²] 

 

�̅�𝐝 
[kWh/m²] 

 

θa,d 

(oC) 

 

HΤ 

[kWh/

m²] 

 

 

HΤS 

[kWh/

m²] 

 

EArray 

[kWh] 

EGrid 

[kWh] 

 

 

ηs 

ΙΑΝ 71.6 29.4 13.0 101.3 98.0 1783 1752 0.873 

ΦΕΒ 89.6 33.9 13.0 117.2 113.8 2059 2024 0.873 

ΜΑΡ 141.7 46.8 14.6 167.9 163.1 2918 2874 0.865 

ΑΠΡ 189.0 50.1 17.7 203.5 198.0 3466 3412 0.847 

ΜΑΪ 231.0 54.9 21.9 228.3 221.6 3807 3749 0.829 

ΙΟΥΝ 253.5 46.2 26.0 242.0 234.9 3940 3877 0.809 

ΙΟΥΛ 260.7 43.7 29.0 252.4 245.0 4059 3997 0.800 

ΑΥΓ 235.0 39.7 28.8 243.9 237.5 3931 3870 0.801 

ΣΕΠ 184.2 35.1 25.7 211.8 206.5 3471 3419 0.815 

ΟΚΤ 132.7 34.7 21.7 170.8 166.2 2871 2829 0.836 

ΝΟΕ 79.5 30.0 17.8 110.3 107.0 1892 1857 0.850 

ΔΕΚ 63.5 27.0 14.5 93.5 90.3 1634 1603 0.866 

Ετήσια 
Συν. 

1932.0 
Συν. 

471.5 
Μ.Ο. 

20.3 
Συν. 

2142.9 
Συν. 

2081.9 
Συν. 

35831 
Συν. 

35263 
Μ.Ο. 

0.831 
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Όπου: 

 

• θa,d (
οC): η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος 

• H̅: η μέση ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο 

• H̅d: η μέση διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο 

• HT [kWh/m²]: η μέση ολική μηνιαία προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο 

συλλογής (κεκλιμένο επίπεδο) νότιου προσανατολισμού 

• HTS [kWh/m²]: απολαβή ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο συλλογής (κεκλιμένο 

επίπεδο) νότιου προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους σκιασμούς και του 

λόγου επίδοσης ηOPT = 0,97. Πιο συγκεκριμένα HTS =  HT * ηOPT 

• EArray [kWh]: η ενεργειακή παραγωγή των φωτοβολταϊκών στις συστοιχίες των πάνελ 

• EGrid [kWh]: η καθαρή ενεργειακή παραγωγή των φωτοβολταϊκών μετά την αφαίρεση 

των απωλειών 

 

 Στο σχήμα 3.16 παρουσιάζεται η συνολική μέση ημερήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία 

ΗT,D για κάθε μήνα στο διάστημα λειτουργίας του σταθμού μετρούμενη σε [kWh/m2.ημέρα].Η 

τιμή αυτή αφορά ηλιακή ακτινοβολία χωρίς απώλειες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ισοζύγιο 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε [kWh/m2.ημέρα] και σε ποσοστό [%] που 

παρουσιάζεται στο σχήμα 3.17 και 3.18 αντίστοιχα, που αφορά μέσο όρο τιμών για το 

διάστημα λειτουργίας του σταθμού.  

 

Στο ισοζύγιο της ηλιακής ακτινοβολίας αναφέρονται οι εξής παράγοντες απωλειών: 

 

• ΗTS,D [kWh/m2.ημέρα]: η συνολική απολαβή ηλιακής ενέργειας 

• HLS [kWh/m2.ημέρα]: οι απώλειες συστήματος, που αφορά την απώλεια μεταφορά 

ισχύος του inventer και των καλωδίων σύνδεσης 

• HLC [kWh/m2.ημέρα]: οι απώλειες συλλογής, είναι οι απώλειες συστοιχιών, 

συμπεριλαμβανομένων των θερμικών, καλωδίων, ποιότητας μονάδων, 

ανομοιομορφίας, σκίαση, βρωμιά, διαφοροποίηση του (ΣΛ) από το (ΣΜΙ), απώλειες 

ρύθμισης [kWh/m2.ημέρα] 

 

  
Σχήμα.3.16. Συνολική προσπίπτουσα ακτινοβολία ΗT,D [kWh/m2.ημέρα] 2011-2017 
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Σχήμα.3.17. Ισοζύγιο ενέργειας ηλιακής ακτινοβολίας σε [kWh/m2.ημέρα] 2011-2017 

 

 

 
Σχήμα.3.18. Ισοζύγιο ενέργειας ηλιακής ακτινοβολίας σε ποσοστά [%] 2011-2017 

 

 Το λόγος απόδοσης ηs ή PRs (performance ratio) είναι ένα μέγεθος για την ποιότητα μιας 
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 Στο σχήμα 3.19 παρουσιάζεται η διακύμανση του μέσου λόγου επίδοσης ηs στη διάρκεια των 

μηνών για τα έτη λειτουργίας του σταθμού. 

 

 
Σχήμα.3.19. Μηνιαία διακύμανση του λόγου απόδοσης της εγκατάστασης 2011-2017 

 

 

 
Σχήμα 3.20. Διάγραμμα απωλειών Sankey 2011-2017 
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 Μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για απώλειες προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στο 

επίπεδο συλλογής των πάνελ και για απώλειες ενεργειακής παραγωγής μας δείχνει το 

διάγραμμα Sankey που απεικονίζεται στο σχήμα 3.20. Το διάγραμμα αυτό μας παρουσιάζει τη 

διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία και τη διαθέσιμη ενεργειακή παραγωγή του υπό μελέτη 

φωτοβολταϊκού πάρκου όπως αυτή προκύπτει για τα έτη λειτουργίας του (2011-2017). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η απολαβή ενέργειας είναι ικανοποιητική δίχως μεγάλες απώλειες. 

Όλες οι απώλειες παρουσιάζονται σε ποσοστά επί τις εκατό (%) καθώς και με αριθμητικές 

τιμές. 

 

 Στο διάγραμμα Sankey απεικονίζονται η μέση ετήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο 

επίπεδο με τιμή ( �̅� = 1932 kWh/m2), έπειτα δίνεται το ποσοστό αύξησης αυτής της τιμής, 

(10,9%) που αφορά τη μέση ετήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο συλλογής και τέλος 

απεικονίζεται η μέση ετήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο συλλογής μετά και την 

αφαίρεση των σκιασμών που δημιουργούνται μεταξύ των συστοιχιών (ΗΤ = 2082  kWh/m2 με 

ποσοστό απωλειών 2,8%). 

 

 Ακόμη στο διάγραμμα Sankey απεικονίζονται η μέση ενεργειακή παραγωγή για λόγο 

απόδοσης της εγκατάστασης (ηs = 1), όπου δίνεται η τιμή (EArray = 41232 kWh). Στη συνέχεια 

εκτιμούνται οι απώλειες της εγκατάστασης οι οποίες αφορούν: (-0,5%) για απώλειες λόγω 

ανακλάσεων και (-2%) λόγω σκιασμών, φάσμα ακτινοβολίας με λόγω απόδοσης (ηOPT = 0,97), 

(-7,6%) λόγω της απόδοσης που αφορά στη μη σύμπτωση του φωτοβολταϊκού σημείου 

λειτουργίας (ΣΛ) με το σημείο μέγιστης ισχύος (ΣΜΙ) της φωτοβολταϊκής συστοιχίας ηNIT = 

0,93), (-4%) που διαμορφώνει τον λόγο απόδοσης που οφείλεται στη διαφοροποίηση της 

θερμοκρασίας του φωτοβολταϊκού στοιχείου από τη θερμοκρασία αναφοράς (ηT = 0,96) με 

επιπλέον ποσοστό (-0,3%) να εκτιμάτε για απώλειες ωμικών αντιστάσεων στις καλωδιώσεις 

σύνδεσης των πάνελ και ποσοστό απωλειών ποιότητας πάνελ να είναι (+0,8%) γεγονός που 

σημαίνει πως τα πάνελ αποδίδουν παραπάνω. Οι παραπάνω λόγοι απόδοσης διαμορφώνουν 

την μέση ενεργειακή παραγωγή των φωτοβολταϊκών στις συστοιχίες των πάνελ (EArray = 35832 

kWh). Επιπροσθέτως εκτιμούνται απώλειες της εγκατάστασης που αφορούν: (-1,6%) και 

διαμορφώνουν τον βαθμό απόδοσης της μεταφοράς ισχύος μέσων καλωδιώσεων και λοιπών 

ηλεκτρολογικών συσκευών (ηtrans = 0,98), όπου και διαμορφώνεται η καθαρή μέση ενεργειακή 

παραγωγή των φωτοβολταϊκών (ΕGrid = 35263 kWh). 
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3.8. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 

 Η αξιολόγηση του φωτοβολταϊκού πάρκου είχε ως στόχο τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας 

για τα έτη 2011-2017. Η ενεργειακή αξιολόγηση μας οδήγησε στο συμπέρασμα της καλής 

απόδοση παραγωγής και της καλής απόδοση του εξοπλισμού που επιλέχτηκε. Αρχικά 

υπολογίσαμε τη θεωρητική ενεργειακή παραγωγή και τις θεωρητικές ενεργειακές απώλειες και 

έπιτα τις συγκρίναμε με την πραγματική ενεργειακή παραγωγή και τις πραγματικές ενεργειακές 

απώλειες αντίστοιχα. 

 

 Εν συνεχεία αξιολογήσαμε τον εξοπλισμό βασιζόμενοι στο διάστημα δειγματοληψίας των 

μετρήσεων του καταγραφικού. Με τη δημιουργία του μοντέλου αξιολόγησης υπολογίσαμε τον 

λόγο επίδοσης και βρήκαμε την μέση καθαρή ενεργειακή παραγωγή των ετών λειτουργίας της 

εγκατάστασης 2011-2017. Η μέση τιμή του θεωρητικού λόγου απόδοσης  είναι (ηs = 0,895) 

ενώ ο πραγματικός έχει τιμή (ηs = 0,832), γεγονός που μας υποδηλώνει πως οι ενεργειακές 

απώλειες της εγκατάστασης είναι προβλεπόμενες για το συγκεκριμένο φ/β σταθμό. Ιδιαίτερα 

σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισε το καλό κλίμα της περιοχής με τα υψηλά επίπεδα ηλιακής 

ακτινοβολίας που όμως δημιούργησαν και μεγαλύτερες απώλειες και μείωση του λόγου 

επίδοσης κατά το διάστημα του καλοκαιριού όπου και παρατηρήθηκαν υψηλές τιμές ηλιακής 

ακτινοβολίας.  

 

 Η πραγματική μέση ενεργειακή παραγωγή για τα έτη 2011-2017 ήταν μεγαλύτερη από την 

αρχική θεωρητική εκτίμηση. Σε αυτό συνετέλεσαν τόσο τα υψηλά επίπεδα ηλιακής 

ακτινοβολίας στη περιοχή του Τυμπακίου όσο και η καλή απόδοση του εξοπλισμού. 

Μεμονωμένα εξετάζοντας την ενεργειακή παραγωγή για τα έτη 2011-2017 παρατηρούμε ότι 

έχουμε μια γενική απόκλισης από το καλύτερο έτος που ήταν και το πρώτο έτος λειτουργίας 

του πάρκου. Όμως μέσα από το μοντέλο αξιολόγησης διαπιστώσαμε τη σωστή λειτουργία του 

πάρκου. Πιθανοί λόγοι που προκάλεσαν αυτή την απόκλιση και τη μικρή μείωση ενεργειακής 

παραγωγής είναι η μη τακτική συντήρηση-καθαρισμός των πάνελ για τα έτη με μεγάλα 

ποσοστά απόκλισης, η φυσιολογική πτώση απόδοσης του εξολισμού καθώς και τα χαμηλότερα 

επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας για τα συγκεκριμένα έτη. 
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