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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Σήμερα που οι ενεργειακές ανάγκες των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα 
αυξημένες. Ο άνθρωπος φτιάχνει ενεργειακές πηγές για να 

καλύψει τις ανάγκες του, τα ορυκτά καύσιμα τελειώνουν και η 
χρήση τους έχει δημιουργήσει περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Για αυτό σήμερα η έρευνα στρέφεται στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας οι οποίες είναι ανεξάντλητες και φιλικές προς το 

περιβάλλον. 
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γενικά  

Οι ήπιες µορφές ενέργειας βασίζονται κατ' ουσίαν στην ηλιακή ακτινοβολία, µε εξαίρεση τη γεωθερµική ενέργεια, η οποία 
είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της γης, και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκµεταλλεύεται 
τη βαρύτητα. Οι βασιζόµενες στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιµες, µιας και δεν πρόκειται να 
εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για µερικά ακόµα δισεκατοµµύρια χρόνια. Ουσιαστικά είναι ηλιακή ενέργεια 
"συσκευασµένη" κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο: η βιοµάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσµευµένη στους ιστούς των φυτών µέσω 
της φωτοσύνθεσης, η αιολική εκµεταλλεύεται τους ανέµους που προκαλούνται απ' τη θέρµανση του αέρα ενώ αυτές που 
βασίζονται στο νερό εκµεταλλεύονται τον κύκλο εξάτµισης-συµπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του. Η γεωθερµική 
ενέργεια δεν είναι ανανεώσιµη, καθώς τα γεωθερµικά πεδία κάποια στιγµή εξαντλούνται. 

Χρησιµοποιούνται είτε άµεσα (κυρίως για θέρµανση) είτε µετατρεπόµενες σε άλλες µορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισµό ή 
µηχανική ενέργεια). Υπολογίζεται ότι το τεχνικά εκµεταλλεύσιµο ενεργειακό δυναµικό απ' τις ήπιες µορφές ενέργειας είναι 
πολλαπλάσιο της παγκόσµιας συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η υψηλή όµως µέχρι πρόσφατα τιµή των νέων 
ενεργειακών εφαρµογών, τα τεχνικά προβλήµατα εφαρµογής καθώς και πολιτικές και οικονοµικές σκοπιµότητες που έχουν 
να κάνουν µε τη διατήρηση του παρόντος στάτους κβο στον ενεργειακό τοµέα εµπόδισαν την εκµετάλλευση έστω και µέρους 
αυτού του δυναµικού. 

Το ενδιαφέρον για τις ήπιες µορφές ενέργειας ανακινήθηκε τη δεκαετία του 1970, ως αποτέλεσµα κυρίως των απανωτών 
πετρελαϊκών κρίσεων της εποχής, αλλά και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής από τη χρήση 
κλασικών πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερα ακριβές στην αρχή, ξεκίνησαν σαν πειραµατικές εφαρµογές. Σήµερα όµως λαµβάνονται 
υπόψη στους επίσηµους σχεδιασµούς των ανεπτυγµένων κρατών για την ενέργεια και, αν και αποτελούν πολύ µικρό 
ποσοστό της ενεργειακής παραγωγής, ετοιµάζονται βήµατα για παραπέρα αξιοποίησή τους. Το κόστος δε των εφαρµογών 
ήπιων µορφών ενέργειας πέφτει συνέχεια τα τελευταία είκοσι χρόνια και ειδικά η αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά και 
η βιοµάζα, µπορούν πλέον να ανταγωνίζονται στα ίσα παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας και η πυρηνική 
ενέργεια. Ενδεικτικά, στις Η.Π.Α. ένα 6% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2010 το 25% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές (κυρίως υδροηλεκτρικά και βιοµάζα). 

 

 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

Πλεονεκτήµατα 

 Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά µηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα. 
 ∆εν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση µε τα ορυκτά καύσιµα. 
 Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια µικρών και αναπτυσσόµενων χωρών, καθώς και να 

αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση µε την οικονοµία του πετρελαίου. 
 Είναι ευέλικτες εφαρµογές που µπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη µε τις ανάγκες του επί τόπου 

πληθυσµού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες µονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά 
και για µεταφορά της ενέργειας σε µεγάλες αποστάσεις. 

 Ο εξοπλισµός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει µεγάλο χρόνο ζωής. 
 Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις. 
Μειονεκτήµατα 

 Έχουν αρκετά µικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και χαµηλότερο. Συνεπώς απαιτείται αρκετά 
µεγάλο αρχικό κόστος εφαρµογής σε µεγάλη επιφάνεια γης. Γι' αυτό το λόγο µέχρι τώρα χρησιµοποιούνται σαν 
συµπληρωµατικές πηγές ενέργειας. 

 Για τον παραπάνω λόγο προς το παρόν δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών µεγάλων 
αστικών κέντρων. 

 Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους 
αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίµα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται. 

 Για τις αιολικές µηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κοµψές από αισθητική άποψη κι ότι προκαλούν θόρυβο και 
θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όµως της τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων εγκατάστασης 
(π.χ. σε πλατφόρµες στην ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα προβλήµατα έχουν σχεδόν λυθεί. 

 Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση µεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών που 
βρίσκονται κάτω απ' το νερό κι έτσι συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1970
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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Είδη Ανανεώσιµων µορφών ενέργειας  

 Αιολική ενέργεια. Χρησιµοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού από πηγάδια καθώς και για µηχανικές 
εφαρµογές (π.χ. την άλεση στους ανεµόµυλους). Έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται ευρέως για ηλεκτροπαραγωγή. 

 Ηλιακή ενέργεια. Χρησιµοποιείται περισσότερο για θερµικές εφαρµογές (ηλιακοί θερµοσίφωνες και φούρνοι) ενώ η 
χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρισµού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, µε την βοήθεια της πολιτικής προώθησης 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

  
 Υδραυλική ενέργεια. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των ήπιων µορφών ενέργειας 

εξειδικεύονται περισσότερο στα µικρά υδροηλεκτρικά. Είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή ανανεώσιµης ενέργειας. 
 Βιοµάζα. Χρησιµοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων της βιοµηχανίας ξύλου, τροφίµων και 

ζωοτροφών και της βιοµηχανίας ζάχαρης) µε σκοπό την αποδέσµευση της ενέργειας που δεσµεύτηκε απ' το φυτό µε τη 
φωτοσύνθεση. Ακόµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίµµατα. Μπορεί να δώσει 
βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιµα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι µια πηγή 
ενέργειας µε πολλές δυνατότητες και εφαρµογές που θα χρησιµοποιηθεί πλατιά στο µέλλον. 

 Γεωθερµική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερµότητα που παράγεται απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση των 
πετρωµάτων της γης. Είναι εκµεταλλεύσιµη εκεί όπου η θερµότητα αυτή ανεβαίνει µε φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, 
π.χ. στους θερµοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε απευθείας για θερµικές εφαρµογές 
είτε για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Η Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών της αναγκών, όσον αφορά τη 
θέρµανση, και το 20%, όσον αφορά τον ηλεκτρισµό, µε γεωθερµική ενέργεια. 

 Ενέργεια από τη θάλασσα 

 Ενέργεια από παλίρροιες. Εκµεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου και της Σελήνης, που προκαλεί 

ανύψωση της στάθµης του νερού. Το νερό αποθηκεύεται καθώς ανεβαίνει και για να ξανακατέβει αναγκάζεται να 

περάσει µέσα από µια τουρµπίνα, παράγοντας ηλεκτρισµό. Έχει εφαρµοστεί στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία 

και αλλού. 

 Ενέργεια από κύµατα. Εκµεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυµάτων της θάλασσας. 

 Ενέργεια από τους ωκεανούς. Εκµεταλλεύεται τη διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στα στρώµατα του 

ωκεανού, κάνοντας χρήση θερµικών κύκλων. Βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82&action=edit&redlink=1
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Φωτοβολταϊκό φαινόµενο 
Το Φωτοβολταϊκό φαινόµενο περιγράφεται ως η πόλωση των ηλεκτρικών φορτίων που 

συµβαίνει σε συγκεκριµένα υλικά όταν αυτά εκτεθούν σε φωτεινή ακτινοβολία. Κάτι τέτοιο 

παρατηρείται στα φυσικά στοιχεία που ανήκουν στην οµάδα των ηµιαγωγών καθώς και στις 

τεχνητές ηµιαγωγικές διατάξεις. Η πόλωση των ηλεκτρικών φορτίων µεταφράζεται ως 

δηµιουργία διαφοράς δυναµικού µεταξύ των δηµιουργούµενων πόλων, δηλαδή έχουµε µια 

υποτυπώδη ηλεκτρική γεννήτρια. 

 

Παραστατική περιγραφή του φαινοµένου 

Θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε την φωτοβολταϊκή ηλεκτρική γεννήτρια σαν µια ανεπίστροφη βαλβίδα ηλεκτρονίων, δια 
της οποίας τα ηλεκτρόνια µπορούν να διέρχονται µόνο προς την µια κατεύθυνση. Όταν λοιπόν συµβεί κάποιο φωτόνιο να 
προσκρούσει πάνω σε ηλεκτρόνιο του υλικού, τότε θα του µεταδώσει µέρος της ενέργειάς του, αναγκάζοντάς το να 
«εκσφενδονιστεί» από την θέση ηρεµίας του. Εάν τώρα, η κατεύθυνση που θα λάβει το «εκσφενδονισµένο» ηλεκτρόνιο 
συµπέσει µε την φορά της βαλβίδας ηλεκτρονίων τότε αυτό θα µετατοπισθεί σε σχέση µε την αρχική του θέση και θα 
παγιδευτεί εκεί αφού η βαλβίδα αποτρέπει την επαναφορά του στην αρχική θέση. Κατόπιν τούτου, διαπιστώνουµε ότι, σε µία 
«πλευρά» του υλικού (πλευρά παγίδευσης) θα έχουµε περίσσεια ενός ηλεκτρονίου ενώ στην άλλη πλευρά (πλευρά 
εκσφενδονισµού) θα έχουµε έλλειµµα ενός ηλεκτρονίου, που συνεπάγεται διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού. 

 

Ποιοτικές παράµετροι για την εκδήλωση του φαινοµένου  

Η ένταση του Φαινοµένου (δεδοµένου ότι εξετάζουµε υλικό το οποίο διαθέτει την ιδιότητα της ανεπίστροφης βαλβίδας), 
εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: 

 την διαθεσιµότητα ηλεκτρονίων που «µπορούν να εκσφενδονιστούν» (ηλεκτρικές ιδιότητες του υλικού) 
 την πιθανότητα σύγκρουσης φωτονίου-ηλεκτρονίου (στατιστική πιθανότητα) και 
 την ικανότητα της σύγκρουσης να προσδώσει στο ηλεκτρόνιο κατάλληλη ταχύτητα και διεύθυνση ώστε να 

µεταπηδήσει στην πλευρά παγίδευσης (επίσης στατιστική πιθανότητα). 

Από αυτές τις εξαρτήσεις, γίνεται αντιληπτό ότι ένα µικρό ποσοστό της φωτεινής ακτινοβολίας λαµβάνει µέρος επί του 
φωτοβολταϊκού φαινοµένου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7_%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Τεχνολογία  

 

 

Φωτοβολταϊκά από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο 

 

 

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο 

Ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια, ή όπως λέγονται συχνά στο εµπόριο, 
«κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή «κυψελών», ή «κυττάρων»), µαζί µε τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για 
τη µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυµητή µορφή. 

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο, µε πλευρά 120-160mm. ∆υο τύποι πυριτίου χρησιµοποιούνται για την 
δηµιουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων: το άµορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, ενώ το κρυσταλλικό πυρίτιο διακρίνεται 
σε µονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. Το άµορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήµατα, όσο και 
µειονεκτήµατα, και κατά τη µελέτη του φωτοβολταϊκού συστήµατος γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της 
εφαρµογής (κατεύθυνση και διάρκεια της ηλιοφάνειας, τυχόν σκιάσεις κλπ.) ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη τεχνολογία. 

Στο εµπόριο διατίθενται φωτοβολταϊκά πάνελ – τα οποία δεν είναι παρά πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεµένα µεταξύ 
τους, επικαλυµµένα µε ειδικές µεµβράνες και εγκιβωτισµένα σε γυαλί µε πλαίσιο από αλουµίνιο – σε διάφορες τιµές 
ονοµαστικής ισχύος, ανάλογα µε την τεχνολογία και τον αριθµό των φωτοβολταϊκών κυψελών που τα αποτελούν. Έτσι, ένα 
πάνελ 36 κυψελών µπορεί να έχει ονοµαστική ισχύ 70-85 W, ενώ µεγαλύτερα πάνελ µπορεί να φτάσουν και τα 200 W ή και 
παραπάνω. 

Η κατασκευή µιας γεννήτριας κρυσταλλικού πυριτίου µπορεί να γίνει και από ερασιτέχνες, µετά από την προµήθεια των 
στοιχείων. Το κόστος είναι άπίθανο να είναι χαµηλότερο από την αγορά έτοιµης γεννήτριας, καθώς η προµήθεια ποιοτικών 
στοιχείων είναι πολύ δύσκολη. Εκτός από το πυρίτιο χρησιµοποιούνται και άλλα υλικά για την κατασκευή των 
φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπως το Κάδµιο - Τελλούριο (CdTe) και ο ινδοδισεληνιούχος χαλκός. Σε αυτές τις κατασκευές, η 
µορφή του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από αυτή του κρυσταλλικού πυριτίου, και έχει συνήθως τη µορφή λωρίδας πλάτους 
µερικών χιλιοστών και µήκους αρκετών εκατοστών. Τα πάνελ συνδέονται µεταξύ τους και δηµιουργούν τη φωτοβολταϊκή 
συστοιχία, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει από 2 έως και αρκετές εκατοντάδες φωτοβολταϊκές γεννήτριες. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Silicon_photovoltaic_array.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Silicon_photovoltaic_array.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Silicon_photovoltaic_array_2.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Silicon_photovoltaic_array_2.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C
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Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από µια Φ/Β συστοιχία είναι συνεχούς ρεύµατος (DC), και για το λόγο αυτό οι πρώτες 
χρήσεις των φωτοβολταϊκών αφορούσαν εφαρµογές DC τάσης: κλασικά παραδείγµατα είναι ο υπολογιστής τσέπης 
(«κοµπιουτεράκι») και οι δορυφόροι. Με την προοδευτική αύξηση όµως του βαθµού απόδοσης, δηµιουργήθηκαν ειδικές 
συσκευές – οι αναστροφείς (inverters) - που σκοπό έχουν να µετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε 
εναλλασσόµενη τάση. Με τον τρόπο αυτό, το Φ/Β σύστηµα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει µια σύγχρονη εγκατάσταση 
(κατοικία, θερµοκήπιο, µονάδα παραγωγής κλπ.) που χρησιµοποιεί κατά κανόνα συσκευές εναλλασσόµενου ρεύµατος(AC). 

 

Πλεονεκτήµατα / Μειονεκτήµατα  

Τα ολταϊκά συστήµατα έχουν τα εξής πλεονεκτήµατα: φωτοβ

 Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
 δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και 
 Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανοµή, κοντά στους αντίστοιχους καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήµατα 

µπορ η του δικτύου διανοµής ούν να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυσ
 Η λειτουργία του συστήµατος είναι ολοσχερώς αθόρυβη 
 Έχουν σχεδόν µηδενικές απαιτήσεις συντήρησης 
 ν µεγάλη διάρκεια ζωής: οι κατασκευαστές εγγυώνται τα «κρύσταλλα» για 20-30 χρόνια λειτουργίας Έχου
 Υπάρχει πάντα η δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες ανάγκες των 

χρηστών 
 Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η 

πρόσοψη ενός κτιρίου, 
 , όσο και ∆ιαθέτουν ευελιξία στις εφαρµογές: τα Φ/Β συστήµατα λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνοµα συστήµατα

ως αυτόνοµα υβριδικά συστήµατα όταν συνδυάζονται µε άλλες πηγές ενέργειας (συµβατικές ή ανανεώσιµες) και 
συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόµενης ενέργειας. Επιπλέον, ένα µεγάλο πλεονέκτηµα του Φ/Β 
συστήµατος είναι ότι µπορεί να διασυνδεθεί µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης (διασυνδεδεµένο σύστηµα), καταργώντας µε 
τον τρόπο αυτό την ανάγκη για εφεδρεία και δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στον χρήστη να πωλήσει τυχόν 
πλεονάζουσα ενέργεια στον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου, όπως ήδη γίνεται στο Φράιµπουργκ της Γερµανίας. 

Ως µειονέκτηµα θα µπορούσε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά συστήµατα το κόστος τους, το οποίο, παρά τις 
τεχνολογικές εξελίξεις παραµένει ακόµη αρκετά υψηλό. Μια γενική ενδεικτική τιµή είναι 2700 ευρώ ανά 
εγκατεστηµένο κιλοβάτ (kW) ηλεκτρικής ισχύος. Λαµβάνοντας υπόψη ότι µια τυπική οικιακή κατανάλωση απαιτεί από 1,5 έως 
3,5 κιλοβάτ, το κόστος της εγκατάστασης δεν είναι αµελητέο. Το ποσό αυτό, ωστόσο, µπορεί να αποσβεστεί σε περίπου 5-6 
χρόνια και το Φ/Β σύστηµα θα συνεχίσει να παράγει δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον άλλα 25χρόνια. Ωστόσο, τα 
πλεονεκτήµατα είναι πολλά, και το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να στρέφεται όλο και πιο πολύ στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
και στα φωτοβολταϊκά ειδικότερα, για την κάλυψη ή την συµπλήρωση των ενεργειακών του αναγκών. 

 

Κίνητρα 

Στην Ελλάδα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της για το 2020 το 20% της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από 
ανανεώσιµες πηγές. Ως προς την ηλιοθερµική ενέργεια η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρος χώρα στην Ευρώπη τις τελευταίες 
δεκαετίες µε περίπου ένα εκατοµµύριο εγκατεστηµένους ηλιακούς θερµοσίφωνες, που συµβάλουν σηµαντικά στην 
εξοικονόµηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας το ανεξάντλητο ηλιακό δυναµικό. Τώρα µένει 
να γίνει το ίδιο και ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προϋποθέσεις µάλιστα για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 
είναι ακόµα καλύτερες, αφού τα Φ/Β συστήµατα παρουσιάζουν την µέγιστη παραγωγή ακριβώς εκείνες τις ώρες της ηµέρας 
που και η κατανάλωση (ζήτηση) φτάνει στο µέγιστο και η ∆ΕΗ ζητά από όλους τους καταναλωτές να περιορίσουν την ζήτηση 
ή αναγκάζεται να κάνει περικοπές (ελεγχόµενη συσκότιση). Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα επιδοτούνται από το Ελληνικό 
κράτος µέσω του νέου επενδυτικού νόµου Ν. 3522/06 και του αναπτυξιακού νόµου Ν. 3299/04 για επενδυτές µεσαίας και 
µεγάλης κλίµακας (επιδότηση αγοράς εξοπλισµού έως και 40% ανάλογα µε την περιοχή της εγκατάστασης και τα 
επιχειρηµατικά κριτήρια που ικανοποιούνται). Στη συνέχεια, µε βάση το νόµο Ν. 3468/06 για τις Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας ο επενδυτής συνάπτει δεκαετές συµβόλαιο – µε µονοµερή δυνατότητα ανανέωσης της σύµβασης από την πλευρά 
του επενδυτή για ακόµη δέκα χρόνια – για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει στον ∆ΕΣΜΗΕ (∆ιαχειριστής 
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για τις διασυνδεδεµένες περιοχές, ή απευθείας στη ∆ΕΗ για τις 
µη-διασυνδεδεµένες περιοχές. Η τιµή πώλησης κυµαίνεται από 0,40 έως 0,50 Ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh) ανάλογα µε το 
µέγεθος και την περιοχή της εγκατάστασης. Όµως, και ο ιδιώτης µπορεί να επωφεληθεί του νόµου 3468, πουλώντας την 
πλεονάζουσα ενέργεια της εγκατάστασης ιδιόχρησης που διαθέτει στις ίδιες ανταγωνιστικές τιµές, µε επιπλέον όφελος 
φοροελάφρυνση έως και 700 Ευρώ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D._3522/06
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D._3299/04
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D._3468/06
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%97%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%95%CE%97
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1
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Τα κίνητρα αυτά έχουν ήδη δείξει τα πρώ µιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σε τα αποτελέσµατα, και πλέον βλέπουµε τη δη
πολλές περιοχές της χώρας, και την εγκα νούργια ή και παλιότερα σπίτια. Με την τάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε και
τρέχουσα νοµοθεσία η Ελληνική πολιτεία στοχεύει στην δηµιουργία µεγάλων ως πολύ µεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Αιολική ενέργεια 
 

 

 

Ο ανεµόµυλος, εδώ στο Κίντερνταϊκ της Ολλανδίας, µια από τις παλιότερες µεθόδους εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. 

Γενικά αιολική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκµετάλλευση του 

πνέοντος ανέµου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια µορφή ενέργειας" και περιλαµβάνεται στις 

"καθαρές" πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέµπουν ή δεν 

προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη µορφή εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν 

τα ιστία(πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολυ αργότερα οι ανεµόµυλοι στην ξηρά. 

Ονοµάζεται αιολική γιατί στην ελληνική µυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέµου. 

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήµερα µια ελκυστική λύση στο πρόβληµα της ηλεκτροπαραγωγής. 

Το «καύσιµο» είναι άφθονο, αποκεντρωµένο και δωρεάν. ∆εν εκλύονται αέρια θερµοκηπίου και 

άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι µικρές σε σύγκριση µε τα εργοστάσια 

ηλεκτροπαραγωγής από συµβατικά καύσιµα. Επίσης, τα οικονοµικά οφέλη µιας περιοχής από την 

ανάπτυξη της αιολικής βιοµηχανίας είναι αξιοσηµείωτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Kinderdijk11.JPG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Kinderdijk11.JPG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
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Αιολικά Πάρκα 
 

 

 

Αιολικό πάρκο στο Χόλσταϊν της Γερµανίας. 

Η σηµερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεµογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων, µε αποδιδόµενη ηλεκτρική ισχύ 200 
– 400kW. Όταν εντοπιστεί µια ανεµώδης περιοχή – και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες µετρήσεις και µελέτες 
– για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναµικού τοποθετούνται µερικές δεκάδες ανεµογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα 
«αιολικό πάρκο». 

Η εγκατάσταση κάθε ανεµογεννήτριας διαρκεί 1-3 µέρες. Αρχικά ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τµηµατικά πάνω στα 
θεµέλια. Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου. Στη βάση του πύργου συναρµολογείται 
ο ρότορας ή δροµέας (οριζοντίου άξονα, πάνω στον οποίο είναι προσαρτηµένα τα πτερύγια), ο οποίος αποτελεί το κινητό 
µέρος της ανεµογεννήτριας. Η άτρακτος περιλαµβάνει το σύστηµα µετατροπής της µηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη 
συνέχεια ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε µεγάλη ακτογραµµή και τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεµοι που πνέουν 
κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη 
χώρα. Το εκµεταλλεύσιµο αιολικό δυναµικό εκτιµάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών 
της χώρας. 

Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συµβάλλει 
και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ, η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις Ήπιες µορφές 
ενέργειας. Αλλά και σε εθνική κλίµακα, ο νέος αναπτυξιακός νόµος 3299/04, σε συνδυασµό µε το νόµο για της ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας 3468/06, παρέχει ισχυρότατα κίνητρα ακόµα και για επενδύσεις µικρής κλίµακας. 

Η περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας αν και έχει µικρότερο αιολικό δυναµικό σε σύγκριση µε άλλες περιοχές, διαθέτει ένα 
ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο και το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ανεµωδών «νησίδων» (λόφοι, υψώµατα κλπ. µε 
εκµεταλλεύσιµο αιολικό δυναµικό) την καθιστούν ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. 

Αιολικά πάρκα υπάρχουν και σε πλήθος νησιών, όπως το Αιολικό Πάρκο «Μανολάτη - Ξερολίµπα» του ∆.∆. ∆ιλινάτων 
∆ήµου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Στο ίδιο νησί έχουν ήδη δηµιουργηθεί δύο ακόµη αιολικά πάρκα: το Αιολικό Πάρκο 
"Αγία ∆υνατή" του ∆ήµου Πυλαρέων, και το Αιολικό Πάρκο "Ηµεροβίγλι" στα διοικητικά όρια των ∆ήµων Αργοστολίου και 
Πυλαρέων. Με τη λειτουργία των τριών αιολικών πάρκων ο Νοµός Κεφαλληνίας τροφοδοτεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης της 
χώρας µε σύνολο 75,6 MW ηλεκτρικής ισχύος. Επιπλέον, σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται πέντε ακόµη µονάδες. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Schuelp_bilderbuchwindraeder.JPG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Schuelp_bilderbuchwindraeder.JPG
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%C2%AB%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7_-_%CE%9E%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B1%C2%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%22%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AE%22
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%22%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CE%B9%22
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%22%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CE%B9%22
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ανάγκες του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια και σε περίοδο αιχµής (Αύγουστος) ανέρχονται σε 
50MW. Η αντιστοιχία µεταξύ τη  καταναλώνει είναι ς ισχύος που αποδίδει η Κεφαλονιά στο δίκτυο και της ισχύος που
εξαιρετικά ενθαρρυντική για την εξάπλωση της αιολικής ενέργειας και σε πολλά ακόµη νησιά της επικράτειας. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

α 

ertz 
αρόλο που τα τελευταία χρόνια πολλά 

ί 

χά 
ναι 
ς 

τερα 

άζει 

Έτσι προσοχή απαιτείται τόσο στην µορφή του συστήµατος που πρόκειται να 
 τοπίου 

ι 
σµό. 

έργειας µέσα από τα ερευνητικά τους 
προγράµµατα, η Ιαπωνία και η Μεγάλη Βρετανία. Οι επίµονες προσπάθειες των 

 
ρά και τα πλωτά.

Τα σταθερά συστήµατα τα οποία τοποθετούνται στις ακτές ή στα ρηχά νερά έχουν 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των πλωτών συστη στον 
τοµέα της συντήρησης. 

    Η ενέργεια από τα κύµατα παράγεται από την κίνηση των κυµάτων στην θαλάσσι
επιφάνεια που προκαλείται από τους κατά τόπους ανέµους.  

    Η κυµατική ενέργεια αποτελεί µία µη συνηθισµένη χαµηλής συχνότητας πηγή 
ενέργειας η οποία θα πρέπει να µετατραπεί σε συχνότητα της τάξεως των 60 Η
πριν ενσωµατωθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Π
συστήµατα έχουν επινοηθεί µόνο ένα µικρό ποσοστό έχει δοκιµαστεί και αξιολογηθε
για την αξιοπιστία τους. Επιπρόσθετα, ελάχιστα από αυτά έχουν δοκιµαστεί στην 
θάλασσα υπό πραγµατικές συνθήκες εξοµοίωσης ενώ τα περισσότερα έχουν 
αξιολογηθεί σε εργαστηριακές δεξαµενές.  
'Ένα σύστηµα κυµατικής ενέργειας µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σηµείο 
στον ωκεανό και να παράγει ενέργεια, µπορεί να είναι αγκυρωµένο στο πυθµένα ή 
πλωτό ανοιχτά της θάλασσας, ή σύστηµα εγκαταστηµένο στα παράλια ή στα ρη
νερά. Ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί επίσης να είναι ολικά βυθισµένο στο νερό η να εί
τοποθετηµένο πάνω από την θαλάσσια επιφάνεια σε µία πλωτή πλατφόρµα. Παρά τι
δυνατότητες που παρουσιάζουν τα συστήµατα κυµατικής ενέργειας τα περισσό
πρωτότυπα αυτών έχουν εγκατασταθεί στις ακτές. Η αισθητική επίδραση ενός 
συστήµατος στο περιβάλλον εξαρτάται από τον τύπο που θα υιοθετηθεί, έτσι ένα 
σύστηµα µερικώς βυθισµένο ή τοποθετηµένο λίγα χιλιόµετρα µακριά δεν επηρε
την εναρµόνιση του συστήµατος στο φυσικό περιβάλλον. Αντίθετα συστήµατα 
κυµατικής ενέργειας τοποθετηµένα στις ακτές µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην 
όλη αισθητική και να µετατρέψουν ένα φυσικό περιβάλλον σε άκρως βιοµηχανικό. 

υιοθετηθεί καθώς και πως θα εναρµονιστεί µε την υπάρχουσα αρχιτεκτονική
και το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Η συνεργασία του µελετητή αρχιτέκτονα κα
µηχανολόγου µηχανικού κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική για αρµονικό σχεδια

    Κατά την δεκαετία του '70 µόνο δύο χώρες κατάφεραν να αναδείξουν τις 
δυνατότητες των συστηµάτων κυµατικής εν

ερευνητών τους κατάφεραν να βελτιώσουν την απόδοση παραγωγικότητας των 
συστηµάτων αυτών. Σε γενικές γραµµές τα συστήµατα µπορούν να διαχωριστούν σε
δύο κατηγορίες, τα σταθε  

µάτων και συγκεκριµένα 

Φωτοµοντάζ ενός συστήµατος κυµατικής ενέργειας.  

ν 

µένος. 
εις που 

 

ουθείται 
το 

ζει τον 

Ώστόσο, ο αριθµός τω
διαθέσιµων περιοχών 
κατάλληλες για σταθερά 
συστήµατα είναι περιορισ
Οι ταλαντώσ
συντελούνται στην στήλη νερού
του συστήµατος µετατρέπουν 
την κυµατική ενέργεια σε 
ηλεκτρική. 
Η διαδικασία που ακολ
γίνεται σε δύο στάδια. Καθώς 
νερό εισέρχεται στο εσωτερικό 
του συστήµατος αναγκά
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ρος το επάνω 
µέρος και να θέσει σε λειτουργία 
την τουρµπίνα η οποία

ενέργεια 
σε ηλεκτρική. 

  Η διαδικασία µετατροπής περιγράφεται σχηµατικά στην παρακάτω εικόνα.  

αέρα που υπάρχει να 
µετατοπιστεί π

 
µετατρέπει την κινητική 

Σχηµατική αναπαράσταση λειτουργίας ενός συστήµατος κυµατικής ενέργειας. 

  
επιστη
  Η έρευνα που συντελείται στον τοµέα αυτό τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρώσει το 

µονικό ενδιαφέρον της στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη στηλών νερού που 
απαιτούν λιγότερους περιορισµούς στην εγκατάσταση και συντήρηση.  
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Ένα πλοίο παράγει ενέργεια από τα κύµατα; 

 
Στη µέση της θάλασσας βρίσκονται συµβατικά υπεράκτια συστήµατα που χρησιµοποιούν τη δύναµη των κυµάτων, για να 
παράγουν ενέργεια. 

Αυτή είναι η πιο κοινή και σταθερή µέθοδος για την αξιοποίηση της κυµατικής ενέργειας από ωκεανούς σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Αλλά τώρα έχει σχεδιαστεί ένα νέο σκάφος που θα βγει στη θάλασσα και θα έχει την δυνατότητα να παράγει ενέργεια από τα 
κύµατα, θα την αποθηκεύει µέσα στα συστήµατα του και θα την φέρνει στην ακτή για οποιαδήποτε χρήση. 

To Κέντρο Βιοµηχανικής Καινοτοµίας Fraunhofer (Fraunhofer Centre for Manufacturing), έχει σχεδιάσει ένα σκάφος µήκους 
περίπου 50 µέτρων, το οποίο θα διαθέτει σύστηµα συγκοµιδής ανανεώσιµης ενέργειας που θα χρησιµοποιεί τη δύναµη των 
κυµάτων για να παράγει  ηλεκτρική ενέργεια. 
Το πλοίο θα αποτελείται από πλωτές σηµαδούρες που θα κρέµονται από µεντεσέδες περιµετρικά του σκάφους. Καθώς το 
σκάφος θα κινείται µέσω του νερού, θα δηµιουργείται ταλάντωση στις σηµαδούρες και έτσι θα παράγει κύµατα. Αυτά τα 
κύµατα θα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας στο τοποθετηµένο σύστηµα του πλοίου. 

Το σύστηµα αυτό θα µπορεί να παράγει ενέργεια ακόµη και αν το σκάφος είναι αγκυροβοληµένο στη θάλασσα. Σε περίπτωση 
κακοκαιρίας, το σκάφος µπορεί να γυρίσει πίσω στο λιµάνι µε όλο το σύνολο που έχει συσταθεί. 

Η αποθηκευµένη παραγόµενη ενέργεια, µπορεί να µεταφερθεί από το σύστηµα µπαταρίας του σκάφους σε οποιαδήποτε 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αναµένεται ότι θα έχει αποθηκευτική δυναµική ενέργειας 20MW ανά ώρα, και θα µπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια µε 
κόστος 15 σεντς ανά κιλοβατώρα. Αποτελώντας έτσι έναν οικονοµικότερο τρόπο συγκριτικά µε άλλα συµβατικά υπεράκτια 
συστήµατα ηλεκτρικής παραγωγής κυµάτων. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fraunhofer.de/
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ΕΡΕΥΝΑ  
 

Μια µορφή ανανεώσιµης πηγής είναι και η ηλιακή, ενέργεια η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί 

µε τη χρήση φωτοβολταϊκών κυψελών ή συστοιχιών. Φωτοβολταϊκό φαινόµενο ονοµάζεται 

η άµεση µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική τάση. Το ηλιακό φως αποτελείται 

από φωτόνια, τα οποία προσκρούουν σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο και είτε αντανακλώνται 

είτε διαπερνούν το στοιχείο είτε απορροφώνται. Τα φωτόνια που απορροφώνται παράγουν 

ηλεκτρικό ρεύµα, αφού αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού να µετακινηθούν και 

να δηµιουργήσουν ηλεκτρικό ρεύµα. 

Όταν τα φωτοβολταϊκά συστήµατα ενέργειας εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, 

µετατρέπουν ένα ποσοστό της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το ποσό αυτό ονοµάζεται 

βαθµός απόδοσης και εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που µετατρέπεται 

σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. Στη σηµερινή εποχή ο τυπικός βαθµός 

απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου βρίσκεται στο 13 – 15%, ο οποίος συγκρινόµενος 

µε την απόδοση άλλων συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παραµένει ακόµα αρκετά 

χαµηλός. Αυτό σηµαίνει ότι το φωτοβολταϊκό σύστηµα καταλαµβάνει µεγάλη επιφάνεια 

προκειµένου να αποδώσει την επιθυµητή ηλεκτρική ισχύ. 

Η ελάχιστη συντήρηση που απαιτείται, η ευελιξία που υπάρχει στην εφαρµογή και 

εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, η αθόρυβη λειτουργία, η δυνατότητα 

επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες, η δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόµενης ενέργειας 

στο δίκτυο ή σε συσσωρευτές είναι ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων. 

Στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης πραγµατοποιούνται τεράστιες επενδύσεις µε στόχο 

την αύξηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, τη µείωση του κόστους 

κατασκευής τους, την αύξηση της ζωής τους, καθώς και το σχεδιασµό τεχνολογιών 

εξισορρόπησης και αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση των φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων σε µεγάλη κλίµακα. 

Στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας της κατασκευής, λειτουργίας και εγκατάστασης 

των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

(CENELEC) δηµιούργησε την Τεχνική Επιτροπή 82 (TC 82), η οποία ασχολείται µε την εκπόνηση 

προτύπων που αφορούν τα φωτοβολταϊκά συστήµατα ενέργειας. Τα πρότυπα που εκπονούνται 

βασίζονται στις Οδηγίες για την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα, τη Χαµηλή Τάση, τα ∆οµικά 

Προϊόντα και τις Μηχανές. Η CLC/TC 82 συνεργάζεται στενά µε την αντίστοιχη Επιτροπή 

της ∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC). Ο Κυπριακός Οργανισµός Τυποποίησης (CYS), 

ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου, συµµετέχει στις συναντήσεις που πραγµατοποιεί 

η TC 82 και παρακολουθεί στενά τον κύκλο εργασιών της ενώ παράλληλα συµµετέχει στην 

εκπόνηση, θέτει σε δηµόσια κρίση και υιοθετεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ως Κυπριακά. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1) ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;  

                         

 

                   ΝΑΙ 5%                       ΟΧΙ 95% 

 

2) Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ; 

 

                     ΝΑΙ 55%                      ΟΧΙ 45% 
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3) ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ; 

 

               ΝΑΙ 30%                                        ΟΧΙ 70% 

 

4) ΘΑ ΞΟΔΕΥΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ; 

 

                 ΝΑΙ 80%                                  ΟΧΙ 20% 
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5) ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΠΛΩΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ; 

                   ΝΑΙ 100%                                 ΟΧΙ 0% 

6) ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΘΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; 

 

                   ΝΑΙ 20%                                ΟΧΙ 80% 

7) ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ; 

                        ΝΑΙ 65%                                    ΟΧΙ 35% 
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8) ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; 

 

                   ΝΑΙ 80%                                ΟΧΙ 20% 

9) ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ Η ΗΛΙΑΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ; 

 

                      ΝΑΙ 100%                                ΟΧΙ 0% 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Ο Οδηγός διαδικασιών Ωρίµανσης Έργων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) περιλαµβάνει τη λεπτοµερή καταγραφή όλων των διαδικασιών και ενεργειών που 
απαιτούνται για την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., από την 
σύλληψη του έργου µέχρι και την έναρξη λειτουργίας του, σε συσχέτιση µε τους αντίστοιχους για 
κάθε ενέργεια φορείς και τη σχετική Νοµοθεσία που ρυθµίζει τις διαδικασίες αυτές. Παράλληλα 
επιχειρείται  µια προσεγγιστική εκτίµηση των απαιτουµένων χρόνων για κάθε ένα από τα επιµέρους 
διακριτά βήµατα προόδου, µέσα από την αναλυτική παρουσίαση της αλληλουχίας  µεταξύ των 
διαδικασιών,  καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιµασίας του έργου.  Επισηµαίνεται ότι,  οι 
αναφερόµενοι χρόνοι διάρκειας κάθε φάσης‐σταδίου, βασίζονται στους κατ’ αρχήν προβλεπόµενους 
από τη νοµοθεσία ελάχιστους χρόνους  (όπου υπάρχουν) αλλά διαµορφώνονται  µε βάση τις 
εκτιµήσεις που έχουν προκύψει από την υλοποίηση ανάλογων έργων.  Η  µέχρι σήµερα εµπειρία έχει 
δείξει ότι τα χρονικά διαστήµατα ολοκλήρωσης κάθε επιµέρους φάσης,  ανάλογα  µε την ιδιοµορφία 
και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης, µπορούν να κυµανθούν σηµαντικά προς τα πάνω  
(ιδιαίτερα οι χρόνοι εκείνοι που αφορούν την εξασφάλιση κάποιων κρίσιµων εγκρίσεων ή 
υπουργικών αποφάσεων),  ενώ σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που η ολοκλήρωση κάποιας επιµέρους 
διαδικασίας επιτυγχάνεται σε λιγότερο χρόνο από το αναφερόµενο κάτω χρονικό όριο ή στον 
προβλεπόµενο από τη νοµοθεσία χρόνο. Ο παρών Οδηγός,  αφορά το σύνολο των διαδικασιών 
αδειοδότησης έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται 
στο Ν.3468/2006 και επικεντρώνεται στην ανάλυση των περιπτώσεων που αφορούν την ανάπτυξη 
Αιολικών Πάρκων, Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων ισχύος µικρότερης των 15MW και 
Φωτοβολταϊκών Σταθµών. Στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο αναγνώστης‐επενδυτής  µε τη 
διαδικασία ανάπτυξης ενός έργου ΑΠΕ, η όλη διαδικασία, χωρίσθηκε, στον παρόντα Οδηγό, σε οκτώ 
(8) ΣΤΑ∆ΙΑ. Κάθε ΣΤΑ∆ΙΟ   έχει χωρισθεί σε µία ή περισσότερες ΦΑΣΕΙΣ και κάθε ΦΑΣΗ περιλαµβάνει 
τις επί  µέρους ενέργειες στις οποίες πρέπει να  προβεί ο Φορέας του έργου στα πλαίσια αυτής της 
διαδικασίας. Συνοπτικά τα ΣΤΑ∆ΙΑ, οι ΦΑΣΕΙΣ και οι επι  µέρους ενέργειες, αναφέρονται παρακάτω. 
Παράλληλα στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Οδηγού παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση των έργων ΑΠΕ,  το 
νοµοθετικό πλαίσιο υπό το οποίο αναπτύσσονται και λειτουργούν τα έργα αυτά και εξηγείται 
αναλυτικότερα το αντικείμενο του παρόντος οδηγού. 
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ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 
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