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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ παξαγωγή ελέξγεηαο, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο. Η εθκεηάιιεπζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) νδεγεί ζε 

κείωζε ηωλ εθπνκπώλ ηωλ αεξίωλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ είλαη ε θύξηα αηηία αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηα θξηηήξηα ρωξνζέηεζεο πνπ ζέηεη 

ην Δηδηθό Πιαίζην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο (ΔΠΥΑΑ-ΑΠΔ) θαη βάζεη απηώλ, λα δηεξεπλήζεη θαη λα θαηαδείμεη ηε 

δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο θωηνβνιηαϊθώλ πάξθωλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο, πξνζδηνξίδνληαο ηόζν ηηο πεξηνρέο ρωξνζέηεζεο όζν θαη ηε κέγηζηε δπλακηθόηεηα 

ηνπο ωο πξνο ηελ παξαγωγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνύ ελόο 

κνληέινπ ρωξνζέηεζεο θωηνβνιηαϊθώλ ζπζηεκάηωλ, κε ηε κέζνδν ηωλ πνιιαπιώλ θξηηεξίωλ 

θαη εθαξκνγήο απηνύ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. 

 

Λέξεις κλειδιά: Φωηνβνιηαϊθά Πάξθα, Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ειηαθή ελέξγεηα, 

πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε, δώλεο θαηαιιειόηεηαο, δώλεο απνθιεηζκνύ. 
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ABSTRACT 

 

In recent years issues relating to production of energy are the focus of attention. The exploitation 

of Renewable Energy Sources (RES) leads to the reduction of the greenhouse gases emission, 

which is the main cause of climate change. This essay aims at the investigation of the siting 

criteria set by the Special Framework of Spatial Planning and Sustainable Development for RES, 

and the examination of the possibly of RES establishment solar parks, specifying the regions 

where RES could be established as well as the electricity production capacity in the Region of 

Thessaly. There is an effort to plan a model of solar systems installation with the method of 

multiple criteria, and apply the model in the Region of Thessaly.  

 

Key words: Solar Parks, Renewable Energy Resources, solar energy, multicriteria analysis, 

appropriate zones, exclusion zones.  
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Δ..Τ.Δ. :   Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο 

Ε.Ο.Δ. :   Εώλε Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ 

Κ.Α.Π.Δ. :   Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ θαη Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο 

Κ.Τ.Α. :   Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 

Μ.Κ.Ο:  Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε 

Ο.Π.Α.Α.Υ. :   Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνύ Υώξνπ  

Ο.Σ.Α. :   Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Π.Γ. :    Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 

ΠΔ:    Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο 

Π.Δ.Π. :   Πεξηβαιινληηθό Δηδηθό Πιαίζην 

Ρ.Α.Δ. :   Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 

.Υ.Ο.Ο.Α.Π. :  ρέδηα Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πόιεο 

Σ.Μ.Υ.Π.Π.Α. :  Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. :  Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Φ/Β :    Φώην - Βνιηατθό 

Φ.Δ.Κ. :   Φύιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο 

Φ/ :    Φσηνβνιηατθό ύζηεκα 

Υ.Τ.ΣΑ. :   Υώξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 

F.I.G. :   Federation Internationale des Geometres  

G.I.S. :   Geographic Information System 

Ν.Η.Α.Β.Τ. :   Not In Any Back Yard 

Ν.Η.Μ.Β.Τ. :   Not In My Back Yard 

S.Q.L. :   Structured Query Language 

U.P.S. :   Uninterrupted Power Supply 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο ζηάζεθαλ δίπια κνπ θαη κε 

βνήζεζαλ, έηζη ώζηε λα δηεθπεξαησζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή κεηαπηπρηαθή εξγαζία. 

Καηαξρήλ, ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Φώηε Γεώξγην, ν νπνίνο κε βνήζεζε έηζη ώζηε λα 

ππάξμεη απηό ην απνηέιεζκα ζηελ εξγαζία, πξνζθέξνληαο κνπ αξθεηέο γλώζεηο θαη δίλνληαο 

ιύζεηο ζε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ κνπ παξνπζηάζηεθαλ. Δλ ζπλερεία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηνπο δηδάθηνξεο ηνπ “Δξγαζηεξίνπ Υσξηθήο Αλάιπζεο, GIS θαη Θεκαηηθήο Υαξηνγξαθίαο”, 

ηέιην θαη Παλαγηώηε, νη νπνίνη κνπ έιπζαλ όιεο ηηο απνξίεο πνπ πξνέθπςαλ επάλσ ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ, ζην ινγηζκηθό πξόγξακκα ArcGIS 9.3. Δπίζεο, δελ ζα κπνξνύζα λα 

κελ αλαθέξσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο πξνο όινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

πξνο ηηο δύν “Ζιηάλεο”, νη νπνίεο κε βνήζεζαλ ηόζν ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ πξαθηηθνύ κέξνπο 

ηεο εξγαζίαο όζν θαη ζηνλ ςπρνινγηθό ηνκέα. Δλ ηέιεη, είλαη δεδνκέλε ε επγλσκνζύλε κνπ 

πξνο ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ε νπνία έδσζε ηα πάληα γηα λα κπνξέζσ λα ζπκκεηάζρσ ζε απηό ην 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ θαη κνπ πξνζέθεξε όια ηα ερέγγπα γηα λα απνθηήζσ ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο γλώζεηο ηεο δσήο κνπ ηόζν θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο κνπ, όζν θαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο κνπ θνηηεηηθήο δσήο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ηαρύηεηα αύμεζεο ησλ αλζξώπσλ παγθνζκίσο αιιά θαη ηα λέα πξόηππα δσήο πνπ 

επηβάιινληαη, πξνθαινύλ κία ηεξάζηηα αύμεζε ζηελ θαηαλάισζε νξπθηώλ θαπζίκσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ ηαρύηαηε εμάληιεζή ηνπο. Δπηπιένλ, έλα άιιν πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη 

από ηελ ζπλερή θαηαλάισζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ είλαη νη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

πξνο ην πεξηβάιινλ. Σπλεπώο πνιιέο ρώξεο παγθνζκίσο πξνζπαζνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ 

ζπζηήκαηα αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηελ θξαηηθή ηνπο λνκνζεζία κε ζθνπό λα 

εμαζθαιίζνπλ έλα θαιύηεξν ελεξγεηαθό κέιινλ ζηελ ρώξα ηνπο. Αθνινπζώληαο, ηελ παγθόζκηα 

απηή ηάζε θαη ε Διιάδα, πξνζπάζεζε λα ελζσκαηώζεη ζηελ λνκνζεζία ηεο θξηηήξηα ηα νπνία 

ζα δηεπθνιύλνπλ αιιά θαη ζα πξνζδηνξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο.  

Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ειιεληθά 

λνηθνθπξηά θαη ζηελ ειιεληθή παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα πξνέξρεηαη ηόζν από ην θπζηθό 

αέξην όζν θαη από ηελ θαύζε νξπθηώλ θαπζίκσλ. Έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό όκσο ησλ 

παξαπάλσ ρξεζηκνπνηεί ελέξγεηα ε νπνία παξάγεηαη από αλαλεώζηκέο πεγέο ελέξγεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Η Διιάδα βξίζθεηαη ζε κηα από ηηο πιένλ επλνεκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ηόζν όζνλ αθνξά ζηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία όζν θαη ζηελ 

δηαζεζηκόηεηα απηήο, αθνύ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ρώξαο ε ειηνθάλεηα δηαξθεί 

πεξηζζόηεξεο από 2.700 ώξεο ην ρξόλν. Σπλεπώο, ζηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

είλαη ε νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο 

εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ. Η πεξηνρή, πνπ εθιέρζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κειέηεο ρσξνζέηεζεο θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ είλαη απηή ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. 

Η πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο ζπγθεθξηκέλα είλαη πεξηνρή αξθεηά ειηόινπζηε θαη έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα αμηνπνηήζεη κεγάιν πνζνζηό ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα παξαγσγή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο. Δπίζεο, είλαη κία πεξηνρή πνπ ζπγθεληξώλεη ραξαθηεξηζηηθά (γεσγξαθηθά θαη γεώ – 

κνξθνινγηθά) από όιεο ηηο πεξηνρέο ηηο Διιάδαο θαη σο εθ ηνύηνπ, ζεσξείηαη κία 

αληηπξνζσπεπηηθή ιύζε όισο ησλ Πεξηθεξεηώλ.  
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Η αμηνπνίεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ηνπ 

ειιεληθνύ Κξάηνπο θαη γηα απηό ην ιόγν θαίλεηαη όηη ζα δηαδξακαηίζνπλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν 

ζην ελεξγεηαθό κέιινλ ηεο Διιάδαο. Οη ζηόρνη απηήο ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Ο θαζνξηζκόο ησλ θαηεγνξηώλ ρξήζεσλ γεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε πςειό δπλακηθό 

ειηαθήο ελέξγεηαο έηζη ώζηε ε ρσξνζέηεζε ησλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ λα είλαη βηώζηκε 

θαη 

 Ο εληνπηζκόο πεξηνρώλ πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα πνιύ – θξηηεξηαθό ηερληθό κνληέιν ζε πεξηβάιινλ GIS. 

Δμεηάδνληαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηνηρεία δπλακηθνύ ηεο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο (εηήζηα 

ζηνηρεία ειηνθάλεηαο), ρξήζεσλ γεο, θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο, πιεζπζκνύ πεξηνρώλ κε 

αξραηνινγηθό ελδηαθέξνλ θαη ζηνηρεία απνζηάζεσλ από δξόκνπο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ θαη 

νηθηζκνύο θαη ελ ηέιεη αλαηαμηλνκνύληαη νη πεξηνρέο αλάινγα κε ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο. Όια 

ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, εηζάγνληαη ζε έλα ηερληθό κνληέιν ηνπ GIS θαη αλάινγα κε ηνπο 

πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, εμάγεηαη έλα απνηέιεζκα ην νπνίν 

καο εκθαλίδεη ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ όια ηα λνκηθά θξηηήξηα αιιά θαη ηα 

θπξηόηεξα βηώζηκα θξηηήξηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ. 

Τν ηερληθό κνληέιν πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ εξγαζία απηή, ζα έρεη ζαλ ζθνπό ηελ 

δηεπθόιπλζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ θαη θνξέσλ γηα ηελ γξήγνξε αλεύξεζε όισλ ησλ 

θαηάιιεισλ πεξηνρώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο πνπ λα θαιύπηνπλ ηαπηόρξνλα όια ηα 

θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ. Έηζη ζα απνθεπρζνύλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο 

ηδησηώλ λα εγθαηαζηήζνπλ ειηαθά πάξθα ζε εθηάζεηο νη νπνίεο δελ θξίλνληαη λνκηθά 

θαηάιιειεο πξνο ρσξνζέηεζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ.   

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πεξηνρώλ ρσξνζέηεζεο Φ/Β πάξθσλ εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο 

ησλ πνιιαπιώλ θξηηεξίσλ πνπ απνζθνπεί ζε έλα ζηαδηαθό ραξηνγξαθηθό θηιηξάξηζκα, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ δσλώλ θαηαιιειόηεηαο θαη απνθιεηζκνύ, ώζηε λα βξεζνύλ νη πεξηνρέο (ηειηθά 

γεσηεκάρηα) πνπ θαιύπηνπλ όια ηα θξηηήξηα. 

Τν πξόβιεκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε Δμεύξεζε κηαο Καηάιιειεο Πεξηνρήο γηα 

ηελ Δγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθνύ Πάξθνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Η πεξηνρή απηή 

ινηπόλ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε σο πξνο ηα γεσκνξθνινγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη λα 

ηθαλνπνηεί ηα δηάθνξα ρσξνηαμηθά θξηηήξηα πνπ έρεη ζεζπίζεη ην ΥΠΔΦΩΓΔ γηα ηηο 
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Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.). Δπίζεο, λα ιακβάλεη ππόςε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία 

γηα ηελ πξνζηαζία δηαθόξσλ πεξηνρώλ (π.ρ. NATURA, αξραηνινγηθνί ρώξνη θ.η.ι.). 

Η δνκή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, είλαη ηέηνηα ώζηε λα δηεπθνιύλεη 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα θαηαλνήζνπλ ην πξόβιεκα ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ 

πάξθσλ, ην νπνίν δελ έρεη λα θάλεη κόλν κε ηα θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ δνζεί αιιά θαη κε ηνλ 

νπζηαζηηθό ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ.  

Σπγθεθξηκέλα, ζην επόκελν θεθάιαην, γίλεηαη κία εθηελήο αλαθνξά ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

πθίζηαηαη ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά θαη ηηο 

πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα αμηνπνίεζε ηνπ ειηαθνύ δπλακηθνύ, πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ 

ρώξα καο. Βέβαηα, ε αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο βξίζθεη κπξνζηά ηεο θαη 

πνιιά εκπόδηα, όπσο ηνπ δεηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ηνπ ζπλδξόκνπ ΝΙΜΒΥ (Not 

In My Back Yard) ηα νπνία αλαιύνληαη κε ζηόρν ηελ κειινληηθή επίιπζή ηνπο. 

Δλ ζπλερεία, ζην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ησλ 

θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ, ζηνηρεία ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηξόπνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο, κε ζηόρν ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ αλαγλώζηε γηα ζηνηρεία ηα νπνία 

είλαη πνιύ ζεκαληηθά λα γλσξίδεη έηζη ώζηε λα είλαη θαηαλνεηόηεξε ε ινγηθή πνπ ζα 

εθαξκνζηεί γηα ηελ ρσξνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ. 

Η όπνηα ρσξνζέηεζε, όκσο, θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ επί ηνπ εδάθνπο, ζα ήηαλ 

ιαλζαζκέλε, εάλ δελ αθνινπζνύζε ηελ Ννκνζεζία πνπ έρεη εθαξκνζηεί θαηά θαηξνύο, γηα ηελ 

αδεηνδόηεζε ηεο νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζεο. Σπλεπώο, ζην ηέηαξην θεθάιαην, αλαθέξνληαη 

ιεπηνκεξώο, ηόζν ην ππάξρνλ Θεζκηθό Πιαίζην πνπ ππάξρεη γηα ηελ λόκηκε εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ όζν θαη θάπνηα ζηνηρεία επελδπηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη πηζαλνύ 

θέξδνπο από ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεύζεξα 

νηθόπεδα. 

Σην πέκπην θεθάιαην, αλαιύεηαη εθηελώο ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο πνιύ – θξηηεξηαθήο 

αλάιπζεο ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ. Σπγθεθξηκέλα, αλαιύνληαη 

ηόζν θάπνηα γεληθά, γεώ – κνξθνινγηθά θαη θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο, πνπ 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο όζν θαη νη δώλεο θαηαιιειόηεηαο 

θαη απνθιεηζκνύ, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηερληθνύ κνληέινπ. Δλ 

ζπλερεία, αλαθέξεηαη ν ηξόπνο επεμεξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηερληθνύ κνληέινπ, πνπ έρεη 
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ζαλ ζθνπό ηελ εμαγσγή όισλ εθείλσλ ησλ πεξηνρώλ, πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ. 

Δλ ηέιεη, ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, αλαιύνληαη ηόζν ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεθαλ 

από ην ηερληθό κνληέιν, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε, όζν θαη ε ρξεζηκόηεηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο κειέηεο πνπ έγηλε, κε ζηόρν ηελ αλεύξεζε όισλ ησλ θαηάιιεισλ ζέζεσλ. Βέβαηα, δελ ζα 

ήηαλ ζσζηό λα παξαιεηθζνύλ θαη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο επέθηαζεο ηνπ ηερληθνύ κνληέινπ 

από άιιεο εξεπλεηηθέο νκάδεο, πνπ ζα έρνπλ σο ζηόρν ηελ θαιύηεξε θαη πην αληηπξνζσπεπηηθή 

αλίρλεπζε όισλ ησλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ λα ρσξνζεηεζνύλ λόκηκα θαη βηώζηκα 

θσηνβνιηατθά πάξθα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

 

Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

2.1. ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ  

 

Ο ιηγλίηεο απνηειεί ηελ θχξηα ελεξγεηαθή πεγή ζηελ Διιάδα φπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

εμ νινθιήξνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν πεηξέιαην, ν ιηγλίηεο θαη ην 

θάξβνπλν εμαζθαιίδνπλ πεξίπνπ ην 90% ηεο πξνκήζεηαο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Σν 1996 ην 

έξγν εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ Διιεληθφ ελεξγεηαθφ ηνκέα νινθιεξψζεθε. ηα ηέιε ηνπ 

1990 νη ΑΠΔ (θαη θπξίσο ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά έξγα) αλαγλσξίζηεθαλ σο κηα επηπξφζζεηε 

πεγή παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη ελεξγεηαθέο εηζαγσγέο ην 2000 ήηαλ 69.6% 

νθεηιφκελεο θπξίσο ζηηο εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θπξίσο απφ ηελ Ρσζία. 

(Agoris et al 2004) 

Μέρξη πξφζθαηα ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα γηλφηαλ απφ ηε 

Γεκφζηα Δπηρείξεζεο Ηιεθηξηζκνχ (ΓΔΗ) ε νπνία απνηεινχζε κνλνπψιην ηφζν ζηελ 

παξαγσγή, κεηαθνξά φζν θαη ζηε δηαλνκή, κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο, ζχκθσλα κε ηνπο Διιεληθνχο νηθνλνκηθνχο θαη ελεξγεηαθνχο θαλνληζκνχο. Η 

θνηλνηηθή νδεγία γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (96/92/EC) θαη ε 

εζληθή ελαξκφληζε ηεο κε ην Νφκν 2773, δξνκνιφγεζε ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΗ ζε ΓΔΗ 

Α.Δ., ηελ δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ θνξέα γηα ηελ ελέξγεηα, ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 

(ΡΑΔ), θαη θαζφξηζε ηνλ ηξφπν εκπινθήο ησλ ηδησηψλ ζηηο επελδχζεηο γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. (Agoris et al 2004) 

Καζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

εγρψξην ιηγλίηε θαη νη δχν θχξηεο ηνπνζεζίεο εμφξπμεο ηνπο βξίζθνληαη ζηελ Βφξεηα Διιάδα 

(Πηνιεκαΐδα) θαη ηελ Πεινπφλλεζν (Μεγαιφπνιε), κνηξαία ζε απηέο ηηο πεξηνρέο 

αλαπηχρζεθαλ κεγάιεο εξγνζηαζηαθέο εγθαηαζηάζεηο εμφξπμεο θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. ην βφξεην θέληξν παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ππάξρνπλ 17 κνλάδεο κε ζπλνιηθή ηζρχ 

4050 MW, ελψ ζην λφηην ηκήκα βξίζθνληαη 4 κνλάδεο ζπλνιηθήο ηζρχνο 850 MW. Άιιεο 

κηθξφηεξεο κνλάδεο παξαγσγήο βξίζθνληαη φπνπ είλαη απαξαίηεην απφ ηηο αλάγθεο δήηεζεο. Σα 
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πεξηζζφηεξα λεζηά δηαζέηνπλ απηφλνκνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε καδνχη θαζψο ε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα δελ είλαη αθφκα 

νηθνλνκηθά εθηθηή. Σα κεγάια πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ζπλεηζθέξνπλ θαη απηά ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη ηδησηηθέο κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο θαζψο θαη 

ηδησηηθέο αηνιηθέο επελδχζεηο. 

Σν 2000 ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ζηελ Διιάδα ήηαλ 49 TWh κε ην 62% λα πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ ιηγλίηε, ην 17% απφ πξντφληα πεηξειαίνπ, ην 12 % απφ ην θπζηθφ αέξην, ην 8% απφ ηα 

πδξνειεθηξηθά θαη 1% απφ αηνιηθή ελέξγεηα (ρήκα 1). Οη ζπλδέζεηο ηνπ Διιεληθνχ δηθηχνπ 

κεηαθνξάο πξνο βνξξά θαη δχζε εμαζθαιίδνπλ κηα ζπλνιηθή κεηαθνξηθή ηζρχο ηεο ηάμεο ησλ 

1200 MW. πλεπψο, θξίζεθε αλαγθαία ε αλεχξεζε θη άιιεο κίαο ιχζεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη θαη ζηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο καο. (Agoris et al 2004) 

 

Γξάθεκα 1: Πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

Σν ππάξρνλ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη ζε κεγάιεο 

κνλάδεο παξαγσγήο, θπξίσο ζηνπο ηφπνπο εμαγσγήο ηνπ ιηγλίηε, απνηεινχκελν απφ ρηιηάδεο 

ρηιηφκεηξα δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, φπνπ, θαη κε ηελ απνπζία νπζηαζηηθνχ 

ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, δεκηνπξγήζεθαλ καθξνρξφληα πξνβιήκαηα: 

 πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο ηνπηθήο θιίκαθαο ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο, 

 κεγάιν πνζνζηφ εθιπφκελσλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θπξίσο ιφγσ ηνπ 

ιηγλίηε 

 νηθνλνκηθή εμάξηεζε ιφγσ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ, 

 απεξραησκέλα δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

62%12%

17%
8%

1%

Λιγνίτης

Φυσ. Αζριο

Πετρζλαιο

Υδροηλεκτρική Ενζρ.

Αιολική Ενζρ.
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 ζεκαληηθέο απψιεηεο ειεθηξηζκνχ ιφγσ κεηαθνξάο, θαη 

 επηπιένλ θφζηνο ιφγσ κεηαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ ζηα ηνπηθά εξγνζηάζηα παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ ζηα δηάζπαξηα πνιππιεζή Διιεληθά λεζηά. 

 

2.2. ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (ΑΠΔ) – ΗΛΙΑΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Με ηνλ φξν Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζεσξνχκε ηηο θπζηθά 

επαλαιακβαλφκελεο θπζηθέο ελεξγεηαθέο ξνέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαγσγή 

ρξήζηκεο ελέξγεηαο. Κχξηα πξνέιεπζε είλαη άκεζα ν ήιηνο θαη έκκεζα ε βαξχηεηα θαη ε 

πεξηζηξνθή ηεο γεο. Οη ΑΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη 

ζεξκφηεηαο (Boyle 1996). ηηο ΑΠΔ ζπγθαηαιέγνληαη ε ειηαθή, ε αηνιηθή, ε γεσζεξκία, ε 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε βηνκάδα, θαη ε ελέξγεηα απφ ηελ θίλεζε ησλ ξεπζηψλ 

(πδξνειεθηξηθή < 10 MW, θπκαηηθή, ελέξγεηα απφ ην θαηλφκελν ηεο παιίξξνηαο). 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηαθή ελέξγεηα σο κία αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε ειηαθή ελέξγεηα ραξαθηεξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Ήιην. Σέηνηεο είλαη ην θσο ή θσηεηλή ελέξγεηα, ε ζεξκφηεηα ή 

ζεξκηθή ελέξγεηα θαζψο θαη δηάθνξεο αθηηλνβνιίεο ή ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο. Η ειηαθή ελέξγεηα 

ζην ζχλνιφ ηεο είλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηε, αθνχ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ήιην, θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ρψξνπ θαη ρξφλνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

Η εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ρσξίδεηαη ζηελ ρψξα 

καο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ: ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ηα ελεξγεηηθά ειηαθά 

ζπζηήκαηα, θαη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Σα παζεηηθά θαη ηα ελεξγεηηθά ειηαθά 

ζπζηήκαηα εθκεηαιιεχνληαη ηε ζεξκφηεηα πνπ εθπέκπεηαη κέζσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ελψ 

ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηεξίδνληαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε 

ειεθηξηθφ ξεχκα κέζσ ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 
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ρήκα 1: Γηαρσξηζκφο εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

 

2.3. Η ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

H Διιάδα, ρψξα κε κεγάιε ειηνθάλεηα, πξνζθέξεηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η κέζε εκεξήζηα ελέξγεηα πνπ δίλεηαη 

απφ ηνλ ήιην ζηελ Διιάδα είλαη 4,6 KWh/m². H επηθάλεηα ησλ εγθαηαζηεκέλσλ ζπιιεθηψλ ζηε 

ρψξα καο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 2.000.000 m². Η ηηκή απηή απνηειεί πνζνζηφ 50% πεξίπνπ, ηεο 

επηθάλεηαο ζπιιεθηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Οη ζπιιέθηεο απηνί, θχξηα 

αθνξνχλ ζε κηθξά νηθηαθά ζπζηήκαηα. 

Η δπλαηφηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηφζν ζε απνκαθξπζκέλεο φζν θαη ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ρσξίο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, θάλεη ειθπζηηθή ηε ρξήζε 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Διιάδα. Tα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. Έλα ηππηθφ Φ/Β ζχζηεκα απνηειείηαη απφ : 

 ην Φ/Β πιαίζην (είδνο ειηαθνχ ζπιιέθηε) 

 ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο (κπαηαξίεο) 

 ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεη ε Φ/Β 

ζπζηνηρία. 

Σα θσηνβνιηατθά, ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε ειεθηξηθφ ξεχκα, 

ζεσξνχληαη ηα ηδαληθά ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο κεηαηξνπήο θαζψο: (ΔΛΤΣ ΑΠΔ) 

i. ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιένλ δηαζέζηκε πεγή ελέξγεηαο ζηνλ πιαλήηε,  

ii. δελ έρνπλ θηλνχκελα κέξε, θαη  

iii. παξάγνπλ ειεθηξηζκφ, πνπ απνηειεί ηελ πην ρξήζηκε κνξθή ελέξγεηαο.  
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Όηαλ ηα θσηνβνιηατθά εθηεζνχλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κεηαηξέπνπλ έλα 5-17% ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. Όια ηα θσηνβνιηατθά κνηξάδνληαη ηα παξαθάησ 

πιενλεθηήκαηα: (ΔΛΤΣ ΑΠΔ) 

 κεδεληθή ξχπαλζε 

 αζφξπβε ιεηηνπξγία 

 αμηνπηζηία θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο (πνπ θζάλεη ηα 30 ρξφληα) 

 απεμάξηεζε απφ ηελ ηξνθνδνζία θαπζίκσλ γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

 δπλαηφηεηα επέθηαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

 ειάρηζηε ζπληήξεζε  

Σα θσηνβνιηατθά είλαη κία απφ ηηο πνιιά ππνζρφκελεο ηερλνινγίεο ηεο λέαο επνρήο πνπ 

αλαηέιιεη ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο. Σα πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ θσηνβνιηατθψλ είλαη 

αδηακθηζβήηεηα. Κάζε θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθά, θαη άξα φρη απφ 

ζπκβαηηθά θαχζηκα, ζπλεπάγεηαη ηελ απνθπγή έθιπζεο 1,1 θηιψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκφζθαηξα (κε βάζε ην ζεκεξηλφ ελεξγεηαθφ κείγκα ζηελ Διιάδα θαη ηηο κέζεο απψιεηεο ηνπ 

δηθηχνπ). Έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ηνπ ελφο θηινβάη, απνηξέπεη θάζε ρξφλν ηελ 

έθιπζε 1,4 ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φζν δειαδή ζα απνξξνθνχζαλ δχν ζηξέκκαηα 

δάζνπο. Δπηπιένλ, ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξεο εθπνκπέο άιισλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ (φπσο ηα 

αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, νη ελψζεηο ηνπ ζείνπ, θ.ιπ). Οη εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ππξνδνηνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αιιάδνπλ ην θιίκα ηεο 

Γεο, ελψ ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη πνπ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 

1. Έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ κε θσηνβνιηατθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ (δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα). ηελ πεξίπησζε απηή, 

πνπιάεη θαλείο ην ειηαθφ ξεχκα ζηε ΓΔΗ έλαληη κηαο νξηζκέλεο απφ ην λφκν ηηκήο θαη 

ζπλερίδεη λα αγνξάδεη ξεχκα απφ ηε ΓΔΗ φπσο θαη ζήκεξα. Έρεη δειαδή έλα δηπιφ 

κεηξεηή γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο ελέξγεηαο. (ΔΛΤΣ 

ΑΠΔ) 

2. Δλαιιαθηηθά, κηα θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε κπνξεί λα απνηειεί έλα απηφλνκν 

ζχζηεκα πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ελφο θηηξίνπ ή κηαο 
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επαγγεικαηηθήο ρξήζεο. Γηα ηε ζπλερή εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή, ε εγθαηάζηαζε 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη κηα κνλάδα απνζήθεπζεο (κπαηαξίεο) θαη δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο. (ΔΛΤΣ ΑΠΔ) 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα θσηνβνιηατθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξνρή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο εθεδξείαο (δειαδή σο ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο - UPS). ηελ πεξίπησζε απηή, 

ην ζχζηεκα είλαη κελ δηαζπλδεδεκέλν κε ηε ΓΔΗ, αιιά δηαζέηεη θαη κπαηαξίεο (ζπλ φια ηα 

απαξαίηεηα ειεθηξνληθά) γηα λα αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ηνπ ξεχκαηνο θαη γηα φζν δηαξθεί απηή. (ΔΛΤΣ ΑΠΔ) 

 

2.4. ΣΟ ΤΝΓΡΟΜΟ N-I-M-B-Y (NOT IN MY BACK YARD) 

 

Σν πην θνηλφ ιάζνο ζηε ηνπνζέηεζε νπνηνλδήπνηε εγθαηαζηάζεσλ είλαη φηη ζεσξείηαη 

δεδνκέλε ε γεληθή απνδνρή ηνπο απφ ηελ θνηλσλία θαη φηη αλακέλεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο λα 

ππνδέρνληαη εγθάξδηα ηέηνηεο εθαξκνγέο ηηο νπνίεο ππάξρεη ε εληχπσζε φηη ππνζηεξίδνπλ 

ζεηηθά.  

Οη αληηδξάζεηο φζνλ αθνξά ηε ρσξνζέηεζε δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ ζπλεπάγεηαη 

ζπλήζσο κε ην ζχλδξνκν NIMBY (Not-In-My-Backyard=Όρη ζηελ απιή κνπ = φζν πην καθξπά 

απφ κέλα). Σν θαηλφκελν απηφ έρεη αλαιπζεί ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο 

ππνδνκέο θηηξίσλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο ηε ρσξνζέηεζε επηθίλδπλσλ, ππξεληθψλ θαη 

ζπκβαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ππξεληθψλ θαη ζπκβαηηθψλ εξγνζηαζίσλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο), θαζψο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο (φπσο θέληξα ςπρηθήο πγείαο, εξγαηηθέο 

θαηνηθίεο, θέληξα πεξίζαιςεο AIDS θηι). (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

Ο Lake (1993) ζπλνςίδεη φηη ην ζχλδξνκν απηφ θαηεγνξείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα 

φιεο ηηο αδπλακίεο λα επηιπζνχλ θξίζηκα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Η αληθαλφηεηα λα κεησζεί ε 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, ε έιιεηςε ζηέγεο, ε 

εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε αλέρεηα, απνδίδνληαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζην ζχλδξνκν NIMBY. 

Δίλαη πηζαλφ φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ κεγάια βήκαηα ζε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο, εάλ νη ηνπηθέο 

θνηλσλίεο εγθαηέιεηπαλ εγσηζηηθέο ελαληηψζεηο φζνλ αθνξά ηνπο απνηεθξσηήξεο απνβιήησλ, 

ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, ηα πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο, ηηο θπιαθέο, ηα δηάθνξα άζπια θαη 

θιηληθέο πνπ ρξεηάδεηαη κηα θνηλσλία, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε απηψλ ησλ θξίζηκσλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 
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ηε βηβιηνγξαθία φπνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ρσξνζέηεζεο θαίλεηαη φηη ην ζχλδξνκν 

NIMBY δελ είλαη μεθάζαξα νξηζκέλν, θαζψο κπνξεί λα ζεσξείηαη σο πξφβιεκα θνηλήο ινγηθήο 

αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηπξνζσπεχεη έλα «θνηλσληθφ δίιεκκα» ή κηα θαηάζηαζε πνπ 

αλάγεηαη ζηε «ζεσξία παηγλίσλ» (Wolsink 2000). Απηέο νη έλλνηεο είλαη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη θαη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο (φπνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεσξία παηγλίσλ) θαη ηνπο 

ςπρνιφγνπο (ζεσξία θνηλσληθνχ δηιήκκαηνο.) Οη παξαπάλσ ζεσξίεο εμεγνχλ γηαηί θάπνηα 

θνηλσληθά αγαζά δελ παξάγνληαη ζηελ θνηλσλία, παξφιν πνπ φια ηα άηνκα κέζα ζηελ θνηλσλία 

ζα ήζειαλ λα ηνπο παξέρνληαη. Σν απνηέιεζκα ηνπ ζπλδξφκνπ NIMBY ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ζε πξψην επίπεδν θαη ζαλ έλαο εγσηζηηθφο ηνπηθηζκφο πνπ παξάγεη ηνπηθή 

δηακάρε. Δμεηάδνληαο φκσο ζε βάζνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ αλαθχπηνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, 

πξνθχπηνπλ νη πξαγκαηηθνί ιφγνη αληίδξαζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

 

2.5. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Γπλακηθέο αληηδξάζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηψλ ΑΠΔ είλαη ζπρλά εκθαλείο, 

θαζψο ν ήιηνο σο κηα θαζαξή κνξθή ελέξγεηαο απαηηεί πνιιέο θνξέο ηελ ηνπνζέηεζε 

θσηνβνιηατθψλ ζε πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο αμίαο. ε πνιιέο ρψξεο, ην ειηαθφ δπλακηθφ 

ζπγθεληξψλεηαη γεσγξαθηθά ζε νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο. Απηέο νη νηθνινγηθέο 

δηαζηάζεηο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ειηαθέο 

εθαξκνγέο. πλεπψο, νη πεξηβαιινληνιφγνη ζεσξνχλ ζπρλά ηελ εμάπισζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο πξνβιεκαηηθή, εμεηάδνληαο ην φκσο απφ κηα «ζπληεξεηηθή» ζθνπηά. (Διεπζεξηάδνπ, 

2007) 

Παξάιιεια, ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο ζεσξνχληαη ζπλήζσο πξσηνβάζκηνη 

(primary) δείθηεο ππνζηήξημεο εθαξκνγψλ ειηαθήο ελέξγεηαο εληφο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ειηαθή ελέξγεηα έρεη γεληθά ηζρπξή θνηλσληθή ππνζηήξημε, σζηφζν 

πνιιέο πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο ηεο θαίλεηαη λα ππνθέξνπλ απφ ην ζχλδξνκν NIMBY (Wolsink 

2000). 

Απφ ηελ αξρή ησλ εθαξκνγψλ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, νη αλάδνρνη αληηκεηψπηζαλ 

αληίζηαζε ζηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ θαη έθηνηε απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ απνδνζεί 

φηη νθείινληαη ζην ζχλδξνκν NIMBY. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη άιινη θξαγκνί ζηελ εθαξκνγή 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πέξα απφ ηελ ππάξρνπζα λννηξνπία ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο είλαη ζεζκηθνί 
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παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη φηη έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζηε ρσξνζέηεζε ειηαθψλ ελεξγεηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Η θπξίαξρε ζέζε ησλ θξαηηθψλ εηαηξηψλ θνηλήο σθειείαο, δεκηνπξγεί κηθξέο 

ζεζκηθέο δπλαηφηεηεο γηα επηηπρή ρσξνζέηεζε ησλ ειηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη 

εμάξηεζε ησλ επελδπηψλ ειηαθήο ελέξγεηαο ζηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο. Έηζη θαίλεηαη λα 

εληζρχεηαη ην ζθάικα ζηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ πεξηνξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ αθνξά ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

Η κεγαιχηεξε αληίδξαζε ζηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ έρεη λα θάλεη 

θπξίσο κε ηελ αηζζεηηθή αμία. Η επηθξαηνχζα αληίιεςε γηα ηελ επίδξαζε ζην ηνπίν, ε νπηηθή 

φριεζε φζνλ αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ φπσο θαη νη ζεηηθέο θξίζεηο είλαη ε 

θαιχηεξε πξφβιεςε γηα ηελ επηθξαηνχζα ηάζε απέλαληη ζηα θσηνβνιηατθά.  

Παξφιν πνπ ε ρσξνζέηεζε αλαγλσξίδεηαη σο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, απηνί πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ειεθηξηθφ ηνκέα έρνπλ ηελ ηάζε 

λα ην αληηιακβάλνληαη απηφ ζαλ κεξηθή «αδπλακία ηεο αγνξάο» ή «γξαθεηνθξαηηθφ εκπφδην» 

(Slingerland 1999). 

Οη αληηδξάζεηο, πνπ είραλ αξρηθά πηνζεηεζεί θαη πεξηγξαθεί γηα ηε ρσξνζέηεζε 

εξγνζηαζίσλ αλαθχθισζεο, ΥΤΣΑ, θαη άιισλ θαηαζθεπψλ βηνκεραληθψλ θαη κε, έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί θαη γηα ην ειηαθφ ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ. Σα παξαθάησ απνηεινχλ 

θαηεγνξηνπνίεζε εηδψλ αληίδξαζεο, (Wolsink 1994) πνπ αξρηθά εκθαλίζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ 

γηα εγθαηαζηάζεηο εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πξντφλησλ (Tellegen, 

Wolsink 1998), θαη πνπ απνδίδνληαη ηψξα θαη γηα ην ειηαθφ ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ: 

 Αληίδξαζε ηχπνπ Α: Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ειηαθή ελέξγεηα, ζπλδπαζκέλε κε 

ελαληίσζε φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ειηαθνχ πάξθνπ νπνπδήπνηε κέζα ζηε γεηηνληθή 

πεξηνρή. Απηφο ν ζπλδπαζκφο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεο αληηθαηνπηξίδεη ηε κφλε 

αιεζηλή NIMBY ζθνπηά. 

 Αληίδξαζε ηχπνπ Β: Απφξξηςε θαη ελαληίσζε ζηε δεκηνπξγία ειηαθνχ πάξθνπ ζηε 

γεηηνληθή πεξηνρή δηφηη θάπνηνο απνξξίπηεη ηελ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ γεληθά. 

Απηή ε ζέζε νλνκάδεηαη NIABY ή Not In Any Backyard (Όρη ζε θακία απιή). Απηνχ 

ηνπ είδνπο ε αληίδξαζε βαζίδεηαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ηηο γεληθέο ζπλέπεηεο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζην ηνπίν θαη ηνλ πεξηβάιινλ ρψξν. 

 Αληίδξαζε ηχπνπ Γ: Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ειηαθή ελέξγεηα, φπνπ γίλεηαη 

αξλεηηθή σο απνηέιεζκα ζπδήηεζεο πνπ αθνξά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή ηνπ 
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θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αληίδξαζε δείρλεη ηε βαξχηεηα ηεο 

δπλακηθήο ζηε ζπκπεξηθνξά, θαζψο αληηθαηνπηξίδεη ηε ζηάζε NIABY σο απνηέιεζκα 

αιιαγήο ησλ αληηιήςεσλ πεξί επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ιήςεο απφθαζεο. 

 Αληίδξαζε ηχπνπ Γ: Αληίδξαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νξηζκέλεο 

εθαξκνγέο ζεσξνχληαη απνηπρεκέλεο, ρσξίο φκσο νιηθή απφξξηςε ηεο ηερλνινγίαο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο αληίδξαζε ζπλεγνξεί ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηελ ειηαθή, θάησ 

φκσο απφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, πεξηνξίδεηαη ηδηαίηεξα ζε πξνηεηλφκελα θσηνβνιηατθά 

πάξθα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, θαζψο βαζίδεηαη ζε πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αθνξνχλ 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, θπξίσο ζην ηνπίν. 

Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη γηα ηελ εθαξκνγή ειηαθψλ ηερλνινγηψλ ζε κηα πεξηνρή πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ θαη ε γλψκε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηφζν ησλ ηνπηθψλ αξρψλ φζν θαη 

ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ ζε απηή ηελ πεξηνρή, θαζψο είλαη νη άκεζνη απνδέθηεο ησλ ζεηηθψλ ή 

αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηέηνησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

3.1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Ζ πεξίνδνο ε νπνία δηαλχνπκε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηφγθσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμάληιεζε ησλ νξπθηψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηα 

ηεξάζηηα βήκαηα ζηελ ηερλνινγία ησλ Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ (Φ/Β) θάλνπλ πιένλ εθηθηή 

ηελ ρξήζε ηνπο, κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Σα Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

δελ είλαη, φκσο, κία θαηλνχξηα αλαθάιπςε. Αλ δηαηξέμνπκε δεθαεηίεο πίζσ ζα απνθαιπθζεί φηη 

ε ζχιιεςή ηνπο ζαλ ηδέα είλαη αξθεηά παιηά. (HelioSystems ΑΔ) 

Ζ πξψηε γλσξηκία ηνπ αλζξψπνπ κε ην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν έγηλε ην 1839 φηαλ ν 

Γάιινο θπζηθφο Edmond Becquerel (1820 - 1891) αλαθάιπςε ην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν θαηά 

ηελ δηάξθεηα πεηξακάησλ ηνπ κε κηα ειεθηξνιπηηθή επαθή θηηαγκέλε απφ δχν κεηαιιηθά 

ειεθηξφδηα. 

 

Δηθφλα 1: Edmond Becquerel 

Σν επφκελν ζεκαληηθφ βήκα έγηλε ην 1876 φηαλ νη Adams (1836 - 1915) θαη ν θνηηεηήο 

ηνπ Day παξαηήξεζαλ φηη κηα πνζφηεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο παξαγφηαλ απφ ην ζειήλην (Se) 

φηαλ απηφ ήηαλ εθηεζεηκέλν ζην θσο. (HelioSystems ΑΔ) 
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Δηθφλα 2: Grylls Adams 

Σν 1918 ν Πνισλφο Czochralski (1885 - 1953) πξφζζεζε ηελ κέζνδν παξαγσγήο 

εκηαγσγνχ κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ (Si) κε ηελ ζρεηηθή έξεπλα ηνπ θαη ε νπνία κάιηζηα 

ρξεζηκνπνηείηαη βειηηζηνπνηεκέλε αθφκα θαη ζήκεξα. (HelioSystems ΑΔ) 

 

Δηθφλα 3: Czochralski 

Μηα ζεκαληηθή αλαθάιπςε έγηλε επίζεο ην 1949 φηαλ νη Mott θαη Schottky αλέπηπμαλ 

ηελ ζεσξία ηεο δηφδνπ ζηαζεξήο θαηάζηαζεο. ην κεηαμχ ε θβαληηθή ζεσξία είρε μεδηπισζεί. Ο 

δξφκνο πιένλ γηα ηηο πξψηεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο είρε αλνίμεη. Σν πξψην ειηαθφ θειί ήηαλ 

γεγνλφο ζηα εξγαζηήξηα ηεο Bell ην 1954 απφ ηνπο Chapin, Fuller θαη Pearson. Ζ απφδνζε ηνπ 

ήηαλ 6% εθκεηάιιεπζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. (HelioSystems ΑΔ) 
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3.1.1. ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ 

 

Σέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ειηαθνχ θειηνχ ζηα εξγαζηήξηα ηεο 

Bell, ην 1958 ε ηερλνινγία ησλ Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πξνζαξηάηαη ζηνλ ρψξν ησλ 

δηαζηεκηθψλ εθαξκνγψλ φηαλ ηνπνζεηήζεθε έλα απηφλνκν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηνλ 

δνξπθφξν Vanguard I . 

 

Δηθφλα 4: Ο δνξπθφξνο Vanguard I 

Σν ζχζηεκα απηφ ιεηηνχξγεζε επηηπρψο γηα 8 νιφθιεξα ρξφληα θαη ήηαλ έλα απφ ηα 

πξψηα Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Απφ ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν θαη κεηά, ηα Φσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα άξρηζαλ λα ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη ε ηερλνινγία λα 

βειηηψλεηαη ζπλερψο. (HelioSystems ΑΔ) 

Σν 1962 ε κεγαιχηεξε Φ/Β εγθαηάζηαζε ζηνλ θφζκν γίλεηαη ζηελ Ηαπσλία απφ ηελ 

Sharp, ζε έλαλ θάξν. Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 242Wp. Σα Φσηνβνιηατθά 

μεθίλεζαλ ινηπφλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο αιιά ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο ε 

εθαξκνγή ηνπο ήηαλ δπλαηή κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ. Ζ έξεπλα 

φκσο πξνρσξνχζε θαη ε απφδνζε ησλ Φ/Β ζπλερψο βειηησλφηαλ. Κπξηφηεξνο πειάηεο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ είλαη ε NASA. (HelioSystems ΑΔ) 

Οη πςειέο ηηκέο ζηα Φσηνβνιηατθά ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ δελ ππήξρε 

πεξηζζφηεξν ελζνπζηψδεο απνδνρή απφ ηελ αγνξά. Δλδεηθηηθά ε ηηκή ησλ θσηνβνιηατθψλ 

μεθηλάεη απφ ηα 500$ αλά εγθαηεζηεκέλν Watt ην 1956, ελψ κεηά απφ 14 ρξφληα , ην 1970 

αγγίδεη ηα 100$/Watt. To 1973 νη βειηηψζεηο ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο θέξλνπλ ην θφζηνο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηα 50$/Watt. Ζ πξψηε εγθαηάζηαζε PV πνπ θηάλεη ζηα επίπεδα ηνπ 1MW 
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(κεγαβαη) γίλεηαη ζηελ Καιηθφξληα ην 1980 απφ ηελ ARCO Solar ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα 

θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ηξνρηάο ηνπ ειίνπ 2 αμφλσλ (dual-axis trackers). Ζ εμέιημε 

αξρίδεη πιένλ λα γίλεηαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. Σν 1983 ε παγθφζκηα παξαγσγή Φ/Β θηάλεη ηα 

22MW θαη ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ηα 250.000.000 $. Σν 1999 ε εηαηξία Spectrolab ζε ζπλεξγαζία 

κε ην NREL αλαπηχζζνπλ έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν κε απφδνζε 32,3%!!!. Σν ζηνηρείν απηφ 

είλαη ζπλδπαζκφο ηξηψλ πιηθψλ (ζηξψζεσλ) θαη εηδηθφ γηα εθαξκνγέο ζε ζπγθεληξσηηθά 

ζπζηήκαηα CPV. Σελ ίδηα ρξνληά ην ξεθφξ ζηελ απφδνζε ησλ Thin Films θηάλεη ζην 18.8%. Ζ 

παξαγσγή φισλ ησλ ηερλνινγηψλ ησλ Φ/Β πάλει θηάλεη ζπλνιηθά ηα 200 MegaWatt. 

Φηάλνληαο ζηελ ζεκεξηλή επνρή, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θνληηλφ 2004, ε πνξεία πηα είλαη 

αζηακάηεηε. Ζ καδηθή είζνδνο κεγάισλ εηαηξεηψλ ζηνλ ρψξν ησλ Φ/Β θέξλεη ηελ καδηθή 

παξαγσγή θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ ηηκή ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζηεκάησλ ζηα 6,5 

επξψ/Wp. Γεξκαλία θαη Ηαπσλία θπξηαξρνχλ ζηελ θαηαζθεπή Φ/Β πάλει θαη πιένλ ζε φιεο ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο αξρίδνπλ, κε ηνλ έλαλ (παξαγσγή εμνπιηζκνχ) ή ηνλ άιινλ ηξφπν 

(θαηαζθεπή Φ/Β εγθαηαζηάζεσλ), λα πηνζεηνχλ ηηο ηερλνινγίεο ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη λα ηηο 

παγηψλνπλ ζηελ ζπλείδεζε ησλ επελδπηψλ αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ ελέξγεηαο. Ζ ζπλνιηθή 

παξαγσγή ην 2004 έθηαζε ηα 1.200 MegaWatt Φ/Β ζηνηρείσλ ελψ ν ηδίξνο ηεο ίδηαο ρξνληάο 

άγγημε ηα 6.500.000.000 $. (HelioSystems ΑΔ) 

ήκεξα κε νηθνλνκίεο κεγάιεο θιίκαθαο έρνπλ επηηεπρζεί κεγάιεο απνδφζεηο ζηα 

θξπζηαιιηθά θπξίσο πιηθά θαη αξθεηέο ρψξεο κε πξσηνπφξεο ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Ηαπσλία 

έρνπλ ήδε επελδχζεη ηεξάζηηα θνλδχιηα κε ζθνπφ ηελ επξχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο 

θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο. Ήδε βέβαηα νη ρψξεο απηέο έρνπλ αξρίζεη θαη απνιακβάλνπλ ηνπο 

θαξπνχο ηεο εμειηγκέλεο ηερλνγλσζίαο ηνπο. (HelioSystems ΑΔ) 

 

3.1.2. ΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Πάλησο ηίπνηα απφ φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί δελ ζα γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα εάλ δελ 

είρε επηθπξσζεί ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαη άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ αθνινχζεζαλ 

θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ νπζηαζηηθή ψζεζε γηα ηα 

Φσηνβνιηατθά φπσο θαη γηα ηηο ππφινηπεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, δφζεθε κέζα απφ 

θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα κε ηελ κνξθή επηδνηήζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο 

ελέξγεηαο (θπξίσο ειεθηξηθήο) κε ηελ ρξήζε "πξάζηλσλ" ηερλνινγηψλ (ΑΠΔ). Ζ πεξηζζφηεξν 
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γλσζηή απφ απηέο είλαη ε επλντθή ηηκνιφγεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, γλσζηή θαη σο feed - in - tarrif. (HelioSystems ΑΔ) 

Ζ Διιάδα έρεη πηνζεηήζεη θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηα νπνία κάιηζηα ήηαλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθά γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο επελδπηέο. Όκσο ε παξνηκηψδεο γξαθεηνθξαηία, αληθαλφηεηα θαη δηαθζνξά πνπ 

καζηίδεη ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, θαηάθεξε ηελ πην ειπηδνθφξα ηερλνινγία ηεο επνρήο καο λα 

ηελ θάλεη λα ραξαθηεξηζηεί σο "θνχζθα" (θαη κάιηζηα απφ ηελ νπηηθή γσλία θάπνησλ, 

δπζηπρψο δηθαηνινγεκέλα). Δθαηνληάδεο αηηήζεηο γηα άδεηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ ΡΑΔ 

θαη άιιεο ηφζεο αηηήζεηο αδεηψλ - εμαηξέζεσλ πξνο επηδφηεζε απφ ηνλ επελδπηηθφ λφκν, 

πεξηκέλνπλ θαξηεξηθά ζε θάπνηα ζπξηάξηα ηελ ψξα (ή .... ηελ ρξνληά) ηεο θξίζεο ηνπο. 

Παξφια απηά, επηπρψο δελ θαίλεηαη λα "θαηφξζσζε" ν θξαηηθφο κεραληζκφο λα 

αλαραηηίζεη ζηελ ρψξα καο ηελ παγθφζκηα δπλακηθή ησλ θσηνβνιηατθψλ, αθνχ ε 

εθεπξεηηθφηεηα ηνπ έιιελα θαηαζθεπαζηή αιιά θαη ε "πξνλνεηηθφηεηα" θάπνησλ επελδπηψλ 

έρνπλ ήδε "ζηείιεη" θάπνηεο κεγαβαηψξεο ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Σέινο, πέξα απφ ηηο επελδχζεηο 

ζε δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα κηα άιιε αγνξά Φ/Β πνπ αλαπηχζζεηαη είλαη απηή ησλ 

απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ , αθνχ ε ηηκή ηεο θσηνβνιηατθήο θηινβαηψξαο πιένλ αληαγσλίδεηαη κε 

αμηψζεηο απηήλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη κάιηζηα παξνπζηάδεη θαη αξθεηά πιενλεθηήκαηα έλαληη 

απηήο. Σα πεξηζζφηεξα απηφλνκα ζπζηήκαηα πξνο ην παξφλ βξίζθνληαη ζην Άγην Όξνο, αιιά 

πιένλ ππάξρνπλ πνιιέο Φ/Β εγθαηαζηάζεηο ζε εμνρηθέο θαηνηθίεο , απνκαθξπζκέλνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνχο ζηαζκνχο, θάξνπο, θηελνηξνθηθέο κνλάδεο θιπ. (HelioSystems ΑΔ) 

 

3.1.3. ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

Πνιινί εκπιεθφκελνη παξφια ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θξίλνπλ φηη ε δηείζδπζε 

ησλ θσηνβνιηατθψλ έγηλε κε πνιχ αξγφ ξπζκφ παίξλνληαο κάιηζηα αθνξκή απφ ηνλ εθξεθηηθφ 

ηξφπν πνπ εμειίρζεθε κηα άιιε βηνκεραλία εκηαγσγψλ πιηθψλ, απηή ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Απηή ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ηερληθέο (θαη νηθνλνκηθέο) δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

λα δεκηνπξγήζνπλ θαζαξά εκηαγσγά πιηθά (θξπζηαιιηθφ ππξίηην). (HelioSystems ΑΔ) 

ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ν φγθνο ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ (θξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ) είλαη πνιχ κεγάινο θαη ε παξαγσγή ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ελεξγνβφξνο. Δπίζεο 
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απαηηνχληαη ππέξνγθα θεθάιαηα γηα ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ άιισζηε ε ηάζε πνπ 

θαίλεηαη φηη ζα θαηαιάβεη έλα κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά ησλ θσηνβνιηατθψλ κεηά απφ θάπνηα 

ρξφληα (ζε ζρέζε κε απηφ πνπ έρεη ζήκεξα) είλαη νη ηερλνινγίεο ιεπηνχ πκελίνπ (thin film) ζηηο 

νπνίεο επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ φγθνπ ππξηηίνπ (ή ησλ άιισλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη) θαη ζπλεπψο κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ θσηνβνιηατθψλ. 

(HelioSystems ΑΔ) 

ε θακία πεξίπησζε πάλησο δελ πξφθεηηαη λα ακθηζβεηεζνχλ ηα πξσηεία ησλ 

ηερλνινγηψλ θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα 

επξψ - δνιάξηα - γελ θαη γηνπάλ, πνπ έρνπλ επελδπζεί παγθνζκίσο γηα ηελ θαηαζθεπή 

εξγνζηάζησλ παξαγσγήο: 

 πνιππηξηηίνπ (polysilicon) 

 ξάβδσλ (κφλν θαη πνιχ) θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ (solar ingot) 

 θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ (solar wafers) 

 θσηνβνιηατθψλ θπςειψλ (solar cells) θαη  

 θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ (solar panels - modules) ή αιιηψο (πάλει - ηδακηψλ - 

θαζξεπηψλ θιπ). 

Οη πξνβιέςεηο γηα ην άκεζν κέιινλ φζνλ αθνξά ηελ αγνξά ησλ θσηνβνιηατθψλ είλαη 

ηδηαίηεξα επνίσλεο, ηφζν γηα ηελ θαζνιηθή εμάπισζε ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο 

παγθνζκίσο, φζν θαη γηα ηελ θαζνδηθή πνξεία ζηηο ηηκέο ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ. 

(HelioSystems ΑΔ) 

 

3.2. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Γηα λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλνο αιιά θαη πην θαηαλνεηφο, ν ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κηα εθηελήο αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη επθνιφηεξα αληηιεπηή ε ινγηθή 

πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ φπνηα ρσξνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ αιιά ζα γίλεη θαη πην 

θαηαλνεηή ε ινγηθή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. (HelioSystems ΑΔ) 
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3.2.1. ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηεξίδεηαη εμ’ νινθιήξνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ. Σν θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηε ζηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ εκηαγσγψλ πιηθψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν. Αο 

πάξνπκε φκσο ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. Όηαλ ην θσο πξνζπίπηεη ζε κηα επηθάλεηα είηε 

αλαθιάηαη, είηε ηελ δηαπεξλά (δηαπεξαηφηεηα) είηε απνξξνθάηαη απφ ην πιηθφ ηεο επηθάλεηαο. Ζ 

απνξξφθεζε ηνπ θσηφο νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε κηα άιιε κνξθή ελέξγεηαο 

(ζχκθσλα κε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο) ε νπνία ζπλήζσο είλαη ε ζεξκφηεηα. 

(HelioSystems ΑΔ) 

Παξφια απηά φκσο ππάξρνπλ θάπνηα πιηθά ηα νπνία έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα κεηαηξέπνπλ 

ηελ ελέξγεηα ησλ πξνζπηπηφλησλ θσηνλίσλ (παθέηα ελέξγεηαο) ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Απηά ηα 

πιηθά είλαη νη εκηαγσγνί θαη ζε απηά νθείιεηαη επίζεο ε ηεξάζηηα ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ έρεη 

ζπληειεπηεί ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο θαη ζπλεπαθφινπζα ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Γεληθφηεξα ηα πιηθά ζηελ θχζε ζε ζρέζε κε ηα 

ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο εκπίπηνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηνπο αγσγνχο ηνπ ειεθηξηζκνχ, 

ηνπο κνλσηέο θαη ηνπο εκηαγσγνχο. Έλαο εκηαγσγφο έρεη ηελ ηδηφηεηα λα κπνξεί λα ειεγρζεί ε 

ειεθηξηθή ηνπ αγσγηκφηεηα είηε κφληκα είηε δπλακηθά. (HelioSystems ΑΔ) 

 

3.2.1.1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΖΜΗΑΓΩΓΩΝ 

 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ελφο εκηαγσγνχ πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα πιηθά 

είλαη ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ ελφο αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηνηβάδα 

(ζζέλνπο). Ο πεξηζζφηεξν γλσζηφο εκηαγσγφο είλαη ην ππξίηην (Si) γηα απηφ θαη ζα 

επηθεληξσζνχκε ζε απηφ. Σν ππξίηην έρεη αηνκηθφ αξηζκφ 14 θαη έρεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ 

ζηνηβάδα 4 ειεθηξφληα. Όια ηα άηνκα πνπ έρνπλ ιηγφηεξα ε πεξηζζφηεξα ειεθηξφληα ζηελ 

εμσηεξηθή ζηνηβάδα (είλαη "γεληθά" ζπκπιεξσκέλε κε 8 e) ςάρλνπλ άιια άηνκα κε ηα νπνία 

κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ειεθηξφληα ή λα κνηξαζζνχλ θάπνηα κε ζθνπφ ηειηθά λα απνθηήζνπλ 

ζπκπιεξσκέλε εμσηεξηθή ζηνηβάδα ζζέλνπο. ε απηήλ ηελ ηάζε νθείιεηαη θαη ε θξπζηαιιηθή 

δνκή ηνπ ππξηηίνπ αθνχ φηαλ ζπλππάξρνπλ πνιιά άηνκα καδί δηαηάζζνληαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ειεθηξφληα κε φια ηα γεηηνληθά ηνπο άηνκα θαη ηειηθά κε απηφλ ηνλ 
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ηξφπν λα απνθηνχλ κηα ζπκπιεξσκέλε εμσηεξηθή ζηνηβάδα θαη θξπζηαιιηθή δνκή. Απηή είλαη 

θαη ε θαζνξηζηηθή ηδηφηεηα πνπ έρνπλ ηα θξπζηαιιηθά πιηθά. ηελ θξπζηαιιηθή ηνπ κνξθή 

φκσο ην ππξίηην είλαη ζηαζεξφ. Γελ έρεη αλάγθε νχηε λα πξνζζέζεη νχηε λα δηψμεη ειεθηξφληα 

θάηη πνπ νπζηαζηηθά ηνπ δίλεη ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνιχ θνληά ζε απηά ελφο κνλσηή 

αθνχ δελ ππάξρνπλ ειεχζεξα ειεθηξφληα γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. (HelioSystems ΑΔ) 

 

3.2.1.2. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΦΟΡΣΗΜΔΝΩΝ ΖΜΗΑΓΩΓΩΝ 

 

Σηο εκηαγσγέο ηδηφηεηεο ηνπ ην ππξίηην ηηο απνθηά κε ηερληθφ ηξφπν. Απηφ πξαθηηθά 

γίλεηαη κε ηελ πξφζκεημε κε άιια ζηνηρεία ηα νπνία είηε έρνπλ έλα ειεθηξφλην πεξηζζφηεξν είηε 

έλα ιηγφηεξν ζηελ ζηνηβάδα ζζέλνπο ησλ. Απηή ε πξφζκεημε ηειηθά θάλεη ηνλ θξχζηαιιν 

δεθηηθφ είηε ζε ζεηηθά θνξηία (πιηθφ ηχπνπ p) είηε ζε αξλεηηθά θνξηία (πιηθφ ηχπνπ n). Γηα λα 

θηηαρηεί ινηπφλ έλαο εκηαγσγφο ηχπνπ n ή αιιηψο έλαο αξλεηηθά θνξηηζκέλνο θξχζηαιινο 

ππξηηίνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πξφζκεημε ελφο πιηθνχ κε 5e ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηνηβάδα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην Αξζεληθφ (As). Αληίζηνηρα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ εκηαγσγφ ηχπνπ p ε 

αιιηψο ζεηηθά θνξηηζκέλνο θξχζηαιινο ππξηηίνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη πξφζκεημε ζηνλ θξχζηαιιν 

θάπνηνπ πιηθνχ φπσο ην βφξην (Β) πνπ έρεη 3e ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηνηβάδα. (HelioSystems 

ΑΔ) 

 

3.2.1.3. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΑΦΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ 

 

Δάλ θέξνπκε ζε επαθή δχν θνκκάηηα ππξηηίνπ ηχπνπ n θαη ηχπνπ p ην έλα απέλαληη απφ 

ην άιιν δεκηνπξγείηαη κηα δίνδνο ε αιιηψο έλα ειεθηξηθφ πεδίν ζηελ επαθή ησλ δχν πιηθψλ ην 

νπνίν επηηξέπεη ηελ θίλεζε ειεθηξνλίσλ πξνο κηα θαηεχζπλζε κφλν. Σα επηπιένλ ειεθηξφληα 

ηεο επαθήο n έιθνληαη απφ ηηο «νπέο» ηηο επαθήο p. Απηφ ην δεπγάξη ησλ δχν πιηθψλ είλαη ην 

δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ θσηνβνιηατθνχ θειηνχ θαη ε βάζε ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο. 

(HelioSystems ΑΔ) 
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3.2.1.4. Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

 

Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία έξρεηαη κε ηελ κνξθή παθέησλ ελέξγεηαο ή θσηνλίσλ. Σα θσηφληα 

φηαλ πξνζπίπηνπλ ζε κηα δηάηαμε θ/β θειηνχ πεξλνχλ αδηαηάξαρηα ηελ επαθή ηχπνπ n θαη 

ρηππνχλ ηα άηνκα ηεο πεξηνρήο ηχπνπ p. Σα ειεθηξφληα ηεο πεξηνρήο ηχπνπ p αξρίδνπλ θαη 

θηλνχληαη κεηαμχ ησλ νπψλ ψζπνπ ηειηθά θηάλνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο δηφδνπ φπνπ θαη έιθνληαη 

πιένλ απφ ην ζεηηθφ πεδίν ηεο εθεί πεξηνρήο. Αθνχ μεπεξάζνπλ ην ελεξγεηαθφ ράζκα απηήο ηεο 

πεξηνρήο κεηά είλαη αδχλαηνλ λα επηζηξέςνπλ. ην θνκκάηη ηεο επαθήο n πιένλ έρνπκε κηα 

πεξίζζεηα ειεθηξνλίσλ πνπ κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε. Απηή ε πεξίζζεηα ησλ ειεθηξνλίσλ 

κπνξεί λα παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα εάλ ηνπνζεηήζνπκε κηα δηάηαμε φπσο έλαο κεηαιιηθφο 

αγσγφο ζην πάλσ κέξνο ηεο επαθήο n θαη ζην θάησ ηεο επαθήο p θαη έλα θνξηίν ελδηάκεζα κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θιείζεη έλαο αγψγηκνο δξφκνο γηα ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξάγεηαη. 

Απηή είλαη απινπνηεκέλα ε γεληθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλφκελνπ. 

(HelioSystems ΑΔ) 

 

3.2.1.5. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ 

 

Ο ιφγνο πνπ δελ κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε φιε ηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή ελέξγεηα 

είλαη φηη ην θάζε εκηαγσγφ πιηθφ αληηδξά ζε δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο. 

Κάπνηα πιηθά αληηδξνχλ ζε επξχηεξα θάζκαηα αθηηλνβνιίαο απφ θάπνηα άιια. 
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Δηθφλα 5: Αληίδξαζε ησλ πιηθψλ ζε επξχηεξα θάζκαηα αθηηλνβνιίαο 

Έηζη αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε κφλν 

εθείλν ην θάζκα ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ αληηδξά κε ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. (HelioSystems ΑΔ) 

 

 

Δηθφλα 6: Εψλεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο 

 

Πίλαθαο 1: Δλεξγεηαθή επεμήγεζε ηνπ θάζκαηνο 

Σν πνζνζηφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπίπηνπζα 

ειηαθή ελέξγεηα ζπκβνιίδεη ηνλ ζπληειεζηή απφδνζεο ηνπ πιηθνχ. Οη δχν βαζηθνί παξάγνληεο 

γηα ηελ απφδνζε ελφο θσηνβνιηατθνχ πιηθνχ είλαη ην ελεξγεηαθφ ράζκα ηνπ πιηθνχ θαη ν 

ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο. 

Περιοχή του φάσματος Περιοχή συχνοτήτων  Ενέργεια φωτονίων

Ραδιοκφματα 0-300 ΜΗz 0-10-5 eV

Μικροκφματα 300 MHz - 300GHz 10-5 - 10-3 eV

υπζρυθρη ακτινοβολία 300GHz - 400THz 10-3 - 1,6eV

ορατή ακτινοβολία 400-800THz 1,6 - 3,2 eV

υπεριϊδησ ακτινοβολία 800THz - 3 ·10 17Hz 3eV - 2000eV

ακτίνεσ Χ 3· 10 17Hz - 5· 10 19 Hz 1200 eV - 2,4 ·10 5 eV

ακτίνεσ γ 5 ·10 19Hz - 3· 10 22Hz 10 5eV - 10 7eV

Κοςμικζσ ακτίνεσ 3 ·10 22Hz - 10 7eV -
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3.2.2. ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη κία αλαθνξά ζην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θσηνβνιηατθψλ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ πιηθψλ απηψλ, έηζη ψζηε λα 

κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. 

 

3.2.2.1. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΤΡΗΣΗΟΤ (SI) 

 

Σo πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θαηαζθεπή θσηνβνιηατθψλ 

ζηνηρείσλ ζηελ βηνκεραλία είλαη ην ππξίηην. Δίλαη ίζσο θαη ην κνλαδηθφ πιηθφ πνπ παξάγεηαη κε 

ηφζν καδηθφ ηξφπν. Σν ππξίηην ζήκεξα απνηειεί ηελ πξψηε χιε γηα ην 90% ηεο αγνξάο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ. Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ππξηηίνπ είλαη: 

 Μπνξεί λα βξεζεί πάξα πνιχ εχθνια ζηελ θχζε. Δίλαη ην δεχηεξν ζε αθζνλία πιηθφ πνπ 

ππάξρεη ζηνλ πιαλήηε κεηά ην νμπγφλν. Σν δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (SiO2) (ή θνηλψο ε 

άκκνο) θαη ν ραιαδίηεο απνηεινχλ ην 28% ηνπ θινηνχ ηεο γεο. Δίλαη ηδηαίηεξα θηιηθφ 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 Μπνξεί εχθνια λα ιηψζεη θαη λα κνξθνπνηεζεί. Δπίζεο είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα 

κεηαηξαπεί ζηελ κνλνθξπζηαιιηθή ηνπ κνξθή. 

 Οη ειεθηξηθέο ηνπ ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ κέρξη θαη ζηνπο 125oC θάηη πνπ 

επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ ππξηηίνπ ζε ηδηαίηεξα δχζθνιεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ππξηηίνπ αληαπεμέξρνληαη ζε έλα 

ηδηαίηεξα επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ. 

 Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ ζπλέβαιε ζηελ γξήγνξε αλάπηπμε ηα θσηνβνιηατθά 

ζηνηρεία ηα ηειεπηαία ρξφληα, ήηαλ ε ήδε αλαπηπγκέλε ηερλνινγία, ζηελ βηνκεραλία ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ππξηηίνπ, ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο (ππνινγηζηέο, ηειενξάζεηο 

θιπ). Σν 2007 κάιηζηα ήηαλ ε πξψηε ρξνληά πνπ ππήξρε κεγαιχηεξε δήηεζε (ζε ηφλνπο 

θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ) ζηελ αγνξά ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρεηψλ ζε ζρέζε κε απηήλ 

ησλ εκηαγσγψλ ηεο ειεθηξνληθήο. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:31 EEST - 52.53.217.230



3. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Κωνσταντόπουλος Γιονύσιος 

 

 
35 

 Μηα θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε βάζε ην 

πάρνο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. (HelioSystems ΑΔ) 

 

3.2.2.2. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΟΝΟΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟΤ ΠΤΡΗΣΗΟΤ 

 

Σν πάρνο ηνπο είλαη γχξσ ζηα 0,3 ρηιηνζηά. Ζ απφδνζε ηνπο ζηελ βηνκεραλία θπκαίλεηαη 

απφ 15 - 18% γηα ην πιαίζην. ην εξγαζηήξην έρνπλ επηηεπρζεί αθφκα κεγαιχηεξεο απνδφζεηο 

έσο θαη 24,7%. Σν κνλνθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη απφ ην 

πιενλέθηεκα ηεο θαιχηεξεο ζρέζε απφδνζεο/επηθάλεηαο ή "ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο". Έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε ηα πνιπθξπζηαιιηθά. Βαζηθέο 

ηερλνινγίεο παξαγσγήο κνλνθξπζηαιιηθψλ θσηνβνιηατθψλ είλαη ε κέζνδνο CZ (Czochralski) 

θαη ε κέζνδνο FZ (float zone). Ακθφηεξεο βαζίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ξάβδνπ ππξηηίνπ. Σν 

κνλνθξπζηαιιηθφ θσηνβνιηατθφ κε ηελ πςειφηεξε απφδνζε ζην εκπφξην ζήκεξα, είλαη ηεο 

SunPower κε απφδνζε πιαηζίνπ 18,5%. Δίλαη κάιηζηα ην κνλαδηθφ πνπ έρεη ηηο κεηαιιηθέο 

επαθέο ζην πίζσ κέξνο ηνπ πάλει απνθνκίδνληαο έηζη κεγαιχηεξε επηθάλεηα αιιειεπίδξαζεο 

κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. (HelioSystems ΑΔ) 

 

Δηθφλα 7: Μνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην 

 

3.2.2.3. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΚΔΛΗΑ ΠΟΛΤΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟΤ ΠΤΡΗΣΗΟΤ 

 

Σν πάρνο ηνπο είλαη επίζεο πεξίπνπ 0,3 ρηιηνζηά. Ζ κέζνδνο παξαγσγήο ηνπο είλαη 

θζελφηεξε απφ απηήλ ησλ κνλνθξπζηαιιηθψλ γη' απηφ θαη ε ηηκή ηνπο είλαη ζπλήζσο ιίγν 

ρακειφηεξε. Οπηηθά κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ηηο επηκέξνπο κνλνθξπζηαιιηθέο πεξηνρέο. 
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Όζν κεγαιχηεξεο είλαη ζε έθηαζε νη κνλνθξπζηαιιηθέο πεξηνρέο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε 

απφδνζε γηα ηα πνιπθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά θειηά. (HelioSystems ΑΔ) 

ε εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο έρνπλ επηηεπρζεί απνδφζεηο έσο θαη 20% ελψ ζην εκπφξην 

ηα πνιπθξπζηαιιηθά ζηνηρεία δηαηίζεληαη κε απνδφζεηο απφ 13 έσο θαη 15% γηα ηα 

θσηνβνιηατθά πιαίζηα (πάλει). Βαζηθφηεξεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο είλαη: ε κέζνδνο απ' 

επζείαο ζηεξενπνίεζεο DS (directional solidification). , ε αλάπηπμε ιησκέλνπ ππξηηίνπ 

("ρχηεπζε"), θαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ρχηεπζε EMC. 

 

Δηθφλα 8: Κειηά πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ 

 

3.2.2.4. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΗΝΗΑ ΠΤΡΗΣΗΟΤ 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά λέα ηερλνινγία θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ. Αλαπηχζζεηαη απφ 

ηελ Evergreen Solar. Πξνζθέξεη έσο θαη 50% κείσζε ζηελ ρξήζε ηνπ ππξηηίνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

"παξαδνζηαθέο ηερληθέο" θαηαζθεπήο κνλνθξπζηαιιηθψλ θαη πνιπθξπζηαιιηθψλ 

θσηνβνιηατθψλ θπςειψλ ππξηηίνπ. Ζ απφδνζε γηα ηα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ηνπ έρεη θηάζεη 

πιένλ γχξσ ζην 12-13% ελψ ην πάρνο ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,3 ρηιηνζηά. ην εξγαζηήξην έρνπλ 

επηηεπρζεί απνδφζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 18%. (HelioSystems ΑΔ) 
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Δηθφλα 9: ηνηρεία ηαηλίαο ππξηηίνπ 

 

 

3.2.2.5. ΓΗΔΛΖΝΟΪΝΓΗΟΤΥΟ ΥΑΛΚΟ  

 

Ο Γηζειελντλδηνχρνο Υαιθφο έρεη εμαηξεηηθή απνξξνθεηηθφηεηα ζην πξνζπίπησλ θσο 

αιιά παξφια απηά ε απφδνζε ηνπ κε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο θπκαίλεηαη ζην 11% (πιαίζην). 

Δξγαζηεξηαθά έγηλε εθηθηή απφδνζε ζην επίπεδν ηνπ 18,8% ε νπνία είλαη θαη ε κεγαιχηεξε πνπ 

έρεη επηηεπρζεί κεηαμχ ησλ θσηνβνιηατθψλ ηερλνινγηψλ ιεπηήο επηζηξψζεσο. Με ηελ πξφζκημε 

γάιιηνπ ε απφδνζε ηνπ κπνξεί λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν CIGS. Σν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη 

είλαη φηη ην ίλδην ππάξρεη ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ζηελ θχζε. ηα επφκελα ρξφληα πάλησο 

αλακέλεηαη ην θφζηνο ηνπ λα είλαη αξθεηά ρακειφηεξν. (HelioSystems ΑΔ) 

 

Δηθφλα 10: Γηζειελντλδηνχρνο ραιθφο 
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3.2.2.6. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΜΟΡΦΟΤ ΠΤΡΗΣΗΟΤ 

 

Σα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία απηά, έρνπλ αηζζεηά ρακειφηεξεο απνδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα ηαηλίεο ιεπηψλ επηζηξψζεσλ νη νπνίεο παξάγνληαη 

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

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

πνζφηεηαο ππξηηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή ηνπο είλαη γεληθφηεξα αξθεηά ρακειφηεξε. Ο 

ραξαθηεξηζκφο άκνξθν θσηνβνιηατθφ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηπραίν ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη 

δηαηεηαγκέλα ηα άηνκα ηνπ ππξηηίνπ. Οη επηδφζεηο πνπ επηηπγράλνληαη κε ρξεζηκνπνηψληαο 

θσηνβνιηαηθα thin films ππξηηίνπ θπκαίλνληαη γηα ην πιαίζην απφ 6 έσο 8% ελψ ζην εξγαζηήξην 

έρνπλ επηηεπρζεί απνδφζεηο αθφκα θαη 14%. (HelioSystems ΑΔ) 

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα γηα ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν a-Si είλαη ην γεγνλφο φηη 

δελ επεξεάδεηαη πνιχ απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Δπίζεο, πιενλεθηεί ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα θξπζηαιιηθά Φ/Β, φηαλ ππάξρεη δηάρπηε αθηηλνβνιία (ζπλλεθηά). 

Σν κεηνλέθηεκα ησλ άκνξθσλ πιαηζίσλ είλαη ε ρακειή ηνπο ελεξγεηαθή ππθλφηεηα θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη γηα λα παξάγνπκε ηελ ίδηα ελέξγεηα ρξεηαδφκαζηε ζρεδφλ δηπιάζηα επηθάλεηα ζε 

ζρέζε κε ηα θξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία. Δπίζεο ππάξρνπλ ακθηβνιίεο φζσλ αθνξά 

ηελ δηάξθεηα δσήο ησλ άκνξθσλ πιαηζίσλ κηαο θαη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ παιηέο 

εγθαηαζηάζεηο αθνχ ε ηερλνινγία είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηα. Παξφια απηά νη θαηαζθεπαζηέο 

πιένλ δίλνπλ εγγχεζεηο απφδνζεο 20 εηψλ. Σν πάρνο ηνπ ππξηηίνπ είλαη πεξίπνπ 0,0001 ρηιηνζηά 

ελψ ην ππφζηξσκα κπνξεί λα είλαη απφ 1 έσο 3 ρηιηνζηά. (HelioSystems ΑΔ) 

 

Δηθφλα 11: Άκνξθν ππξίηην 
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3.2.2.7. ΣΔΛΟΤΡΗΟΤΥΟ KΑΓΜΗΟ 

 

Σν Σεινπξηνχρν Κάδκην έρεη ελεξγεηαθφ δηάθελν γχξσ ζην 1eV ην νπνίν είλαη πνιχ 

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

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

πξνζθέξνπλ απνδφζεηο πιαηζίνπ γχξσ ζην 6-8%. ην εξγαζηήξην ε απφδνζε ζηα 

Φσηνβνιηατθά ζηνηρεία έρεη θζάζεη ην 16%. 

Μειινληηθά αλακέλεηαη ην θφζηνο ηνπ λα πέζεη αξθεηά. εκαληηθφηεξνο θαηαζθεπαζηήο 

γηα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία CdTe είλαη ε First Solar. Σξνρνπέδε γηα ηελ ρξήζε ηνπ απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ην θάδκην ζχκθσλα κε θάπνηεο έξεπλεο είλαη θαξθηλνγφλν κε απνηέιεζκα λα 

πξνβιεκαηίδεη ην ελδερφκελν ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ηνπ. Ήδε ε Greenpeace έρεη ελαληησζεί 

ζηελ ρξήζε ηνπ. Δπίζεο πξνβιεκαηίδεη ή έιιεηςε ηνπ Σειινπξίνπ. εκαληηθφηεξε ρξήζε ηνπ 

είλαη ή ελζπιάθσζε ηνπ ζην γπαιί σο δνκηθφ πιηθφ (BIPV Building Integrated Photovoltaic). 

(HelioSystems ΑΔ) 

 

Δηθφλα 12: Σεινπξηνχρν θάδκην 

 

3.2.2.8. ΑΡΔΝΗΚΟΤΥΟ ΓΑΛΛΗΟ 

 

Σν Γάιιην είλαη έλα παξαπξντφλ ηεο ξεπζηνπνίεζεο άιισλ κεηάιισλ φπσο ην αινπκίλην 

θαη ν ςεπδάξγπξνο. Δίλαη πην ζπάλην αθφκα θαη απφ ηνλ ρξπζφ. Σν Αξζεληθφ δελ είλαη ζπάλην 
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άιια έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη είλαη δειεηεξηψδεο. Σν αξζεληθνχρν γάιιην έρεη ελεξγεηαθφ 

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

Ζ απφδνζε ηνπ ζηελ κνξθή πνιιαπιψλ ζπλελψζεσλ (multijunction) είλαη ε πςειφηεξε 

πνπ έρεη επηηεπρζεί θαη αγγίδεη ην 29%. Δπίζεο ηα Φσηνβνιηατθά ζηνηρεία GaAs είλαη 

εμαηξεηηθά αλζεθηηθά ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ζρεδφλ ηελ ρξήζε ηνπο 

ζε εθαξκνγέο ειηαθψλ ζπγθεληξσηηθψλ ζπζηεκάησλ (solar concentrators). Σα Φσηνβνιηατθά 

ζηνηρεία GaAs έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη αληέρνπλ ζε πνιχ πςειέο πνζφηεηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, γηα απηφ αιιά θαη ιφγσ ηεο πνιχ πςειήο απφδνζεο ηνπ ελδείθλπηαη γηα 

δηαζηεκηθέο εθαξκνγέο. Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ην ππεξβνιηθφ 

θφζηνο ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ GaAs ππνζηξψκαηνο. (HelioSystems ΑΔ) 

 

Δηθφλα 13: Αξζεληθνχρν Γάιιην 

 

3.2.2.9. ΤΒΡΗΓΗΚΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Έλα πβξηδηθφ θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν απνηειείηαη απφ ζηξψζεηο πιηθψλ δηαθφξσλ 

ηερλνινγηψλ (HIT - Heterojunction with Intrinsic Thin-layer). Σα πνην γλσζηά εκπνξηθά 

πβξηδηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ δχν ζηξψζεηο άκνξθνπ ππξηηίνπ (πάλσ θαη 

θάησ) ελψ ελδηάκεζα ππάξρεη κηα ζηξψζε κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. 

Καηαζθεπάδεηαη απφ ηελ Sanyo Solar. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερλνινγίαο 

είλαη ν πςειφο βαζκφο απφδνζεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ θηάλεη ζε εκπνξηθέο εθαξκνγέο ζην 17,2% 

θαη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ρξεηαδφκαζηε κηθξφηεξε επηθάλεηα γηα λα έρνπκε ηελ ίδηα 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ. Σα αληίζηνηρα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία έρνπλ απφδνζε 19,7%. Άιια 

πιενλεθηήκαηα γηα ηα πβξηδηθά Φσηνβνιηατθά ζηνηρεία είλαη ε πςειή ηνπο απφδνζε ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο αιιά θαη ε κεγάιε ηνπο απφδνζε ζηελ δηαρεφκελε αθηηλνβνιία. Φπζηθά, αθνχ 
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πξνζθέξεη ηφζα πνιιά, ην πβξηδηθφ θσηνβνιηατθφ είλαη θαη θάπσο αθξηβφηεξν ζε ζρέζε κε ηα 

ζπκβαηηθά θσηνβνιηατθά πιαίζηα. (HelioSystems ΑΔ) 

 

3.2.2.10. ΆΛΛΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

 

Ζ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ εμειίζζεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη δηάθνξα 

εξγαζηήξηα ζηνλ θφζκν παξνπζηάδνπλ λέεο παηέληεο. Κάπνηεο απφ ηηο ηερλνινγίεο ζηα 

θσηνβνιηαηθα ζηνηρεηα πνπ θαίλεηαη λα μερσξίδνπλ θαη κειινληηθά πηζαλψο λα γίλεη επξεία ε 

ρξήζε ηνπο είλαη: 

 Ναλνθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ππξηηίνπ (nc-Si) 

 Οξγαληθά/Πνιπκεξή ζηνηρεία (HelioSystems ΑΔ) 

Δηθφλα 14: Δμέιημε ηεο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ 
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3.3. ΣΡΟΠΟΗ ΤΝΓΔΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Σα Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαη, ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ αιιά θαη ην κέγεζνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ 

κπνξνχλ λα παξάγνπλ. Έηζη πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα: 

 Απηφλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα (ζπίηηα, ηξνρφζπηηα, θιπ) 

 Φσηνβνιηατθά Πάξθα - Γηαζπλδεδεκέλα πζηήκαηα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηάεη ηελ ρσξνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ 

πάξθσλ, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ πνιχ κεγαιχηεξε έθηαζε απφ ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα θαη 

εκπίπηνπλ ζε έλα πην πεξηνξηζκέλν ζεζκηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζεο. 

 

3.3.1. ΑΤΣΟΝΟΜΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

 

ε έλα απνκαθξπζκέλν απφ ην δεκφζην ειεθηξηθφ δίθηπν ζχζηεκα νη ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο κηαο εγθαηάζηαζεο κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχληαη απφ έλα απηφλνκν θσηνβνιηατθφ 

ζχζηεκα. Παξφια απηά ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε θαη κηα αθφκε θαηεγνξία ηα πβξηδηθά 

ζπζηήκαηα ζηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ελέξγεηα, ηα θσηνβνιηατθά θαη άιιεο πεγέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο φπσο ε αηνιηθή ή θάπνηα γελλήηξηα πεηξειαίνπ. (HelioSystems ΑΔ) 

Έλα απηφλνκν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα είλαη κηα κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απνθιεηζηηθά απφ θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο. Παξαπέξα ηα απηφλνκα θσηνβνιηατθά 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε απηά πνπ έρνπλ θάπνηα απνζεθεπηηθή δηάηαμε ελέξγεηαο 

(ζπλήζσο κπαηαξίεο) θαη ζε απηά πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κφλν κε ηα θνξηία πνπ 

ηξνθνδνηνχλ ρσξίο απνζεθεπηηθή δηάηαμε (παξάδεηγκα: εμνρηθφ ζπίηη κε κηα κηθξή dc αληιία 

λεξνχ ζπλδεδεκέλε απ' επζείαο κε έλα θσηνβνιηατθφ πάλει). Σα βαζηθά κέξε ελνο απηφλνκνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη: 

 ηα θσηνβνιηατθά πάλει 

 νη ζπζζσξεπηέο 

 ν ξπζκηζηήο θφξηηζεο 

 ν αληηζηξνθέαο dc/ac (γηα ηηο θαηαλαιψζεηο ησλ 230Volt) 

 αζθάιεηεο 
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 δηαθφπηεο dc 

 φξγαλα κέηξεζεο ρσξεηηθφηεηαο ζπζζσξεπηψλ 

Σν θχθισκα dc ζπλήζσο έρεη ηάζε ιεηηνπξγίαο 12,24 ή 48 volt. 

 

Δηθφλα 15: χλδεζε ελφο απηφλνκνπ Φσηνβνιηατθνχ θπθιψκαηνο 

ηελ θαηεγνξία ησλ απηφλνκσλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ππάξρνπλ θαη ηα πβξηδηθά Φ/Β 

ζπζηήκαηα. πλήζσο ηέηνηα ζπζηήκαηα επηβάιινληαη ιφγσ θφζηνπο. Σα θσηνβνιηατθά 

κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε (φπσο έλα εμνρηθφ ζπίηη) αιιά ην θφζηνο 

κπνξεί λα είλαη κεγάιν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα θσηνβνιηατθά κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη κε 

άιιεο πεγέο ελέξγεηεο. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ πεξηνρέο κε θαιφ αηνιηθφ δπλακηθφ θαη 

κάιηζηα ζπλήζσο φηαλ ππάξρεη ζπλλεθηά ν αέξαο είλαη ηζρπξφηεξνο. Έηζη κπνξεί κηα 

αλεκνγελλήηξηα θαη κηα θσηνβνιηατθή ζπζηνηρία λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη ζε κηα 

εγθαηάζηαζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη δχν πεγέο ελέξγεηαο ηξνθνδνηνχλ ηηο ζπζηνηρίεο ησλ 

ζπζζσξεπηψλ κέζσ ξπζκηζηψλ θφξηηζεο θαη απφ εθεί ε ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζηηο 

θαηαλαιψζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Γεληθφηεξα νη ηερλνινγίεο πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πβξηδηθή εγθαηάζηαζε 

είλαη ζπλήζσο νη θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο, νη αλεκνγελλήηξηεο, θαη νη πεηξειαηνθηλεηήξεο 

Ζ/Ε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ελεξγεηαθέο πεγέο κπαίλνπλ παξάιιεια ζην ηνπηθφ δίθηπν κε 

ζθνπφ ηελ αδηάθνπε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ επηινγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνέξρεηαη απφ έλαλ ζπγθεξαζκφ κεηεσξνινγηθψλ θαη νηθνλνκνηερληθψλ δεδνκέλσλ. 

(HelioSystems ΑΔ) 
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3.3.2. ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ – ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 

 

Σα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα ή θσηνβνιηατθά πάξθα έρνπλ σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ην γεγνλφο φηη ππάξρεη θπζηθή έλσζε κε ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (γηα ηελ 

Διιάδα κε ηελ ΓΔΖ (ΓΔΜΖΔ). Ζ ζρέζε κηαο εγθαηεζηεκέλεο κνλάδαο κε ην δεκφζην δίθηπν 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ακθίδξνκε. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα απνξξνθά ελέξγεηα αιιά 

θαη λα δηαρέεη ελέξγεηα πξνο ην δίθηπν. (HelioSystems ΑΔ) 

 

 

Δηθφλα 16: χλδεζε ελφο δηαζπλδεδεκέλνπ Φσηνβνιηατθνχ θπθιψκαηνο 

Πνην ζπγθεθξηκέλα πηζαλφηεξε πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε έλα 

δηαζπλδεδεκέλν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα είλαη πξφθεηηαη λα πσιεζεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην 

ειεθηξηθφ δίθηπν. Όηαλ κηα εγθαηάζηαζε έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ έγρπζε ελέξγεηαο 

πξνο ην δίθηπν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζηφρνο είλαη ε κέγηζηε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ε πψιεζε ηεο ζε θάπνηνλ πξνκεζεπηή (θαηαλαισηή). Σέηνηνπ είδνπο κνλάδεο 

νλνκάδνληαη θαη Φ/Β ζηαζκνί, Φσηνβνιηατθά πάξθα θιπ. Ζ ηζρχο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα είλαη απφ κεξηθά KW έσο θαη αξθεηά MW. ηελ Διιάδα ε ζπλεζέζηεξε επέλδπζε ζε 

απηά ηα επίπεδα είλαη απηή ησλ 100KW (γηαηί ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πςειήο 

επηδφηεζεο ηεο KWh θαη ηεο επθνιφηεξεο αδεηνδφηεζεο ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ. (HelioSystems ΑΔ) 

Σειεπηαία κε ηελ ΡΑΔ λα κελ δέρεηαη άιιεο αηηήζεηο πνιινί επελδπηέο έρνπλ ζηξαθεί 

θαη ζε θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο 20KW φπνπ ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο είλαη πνιχ απιή θαη 

κπνξεί κάιηζηα λα νινθιεξσζεί άκεζα θαη γξήγνξα. 
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Σα δηαζπλδεδεκέλα Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε θξηηήξην ηα 

ζπζηήκαηα ζηήξημήο ηνπο. Οη ηξφπνη ζηήξημήο ηνπο, ινηπφλ, είλαη νη παξαθάησ:  

 ηήξημε κε ζηαζεξφ ζχζηεκα ζην έδαθνο. 

 ηήξημε κε ζηαζεξφ ζχζηεκα ζε επηθιηλή ζηέγε. 

 ηήξημε κε ζηαζεξφ ζχζηεκα ζε επίπεδε νξνθή θηηξίνπ. 

 ηήξημε κε ζχζηεκα ειηνζηαηψλ (solar tracker) ζην έδαθνο (πνιχ ζπάληα ζε νξνθέο αλ 

επαξθνχλ ηα θξηηήξηα ζηαηηθφηεηαο) 

Σα ζηαζεξά ζπζηήκαηα πιενλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηα tracker ζηελ απιφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο, ζην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ζηελ ηαρχηεηα εγθαηάζηαζεο, ζην θφζηνο ζπληήξεζεο, 

ζηελ κεγαιχηεξε απεμάξηεζε ηνπ επελδπηή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ζε ζέκαηα αμηνπηζηίαο 

(realibility, availability). (HelioSystems ΑΔ) 

Δπεηδή, φκσο, ζηα θσηνβνιηατθά πάξθα πνιιέο θνξέο ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

παξαθνινχζεζεο ηεο ηξνρηάο ηνπ ήιηνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά νλνκάδνληαη ειηνζηάηεο ή 

trackers. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη φηη ε άκεζε αθηηλνβνιία (direct irradiation) 

πξνζπίπηεη ζηα πάλει θάζεηα κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Τπάξρνπλ 3 βαζηθά είδε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία είλαη ηα έμεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο ηξνρηάο ζηνλ θάζεην άμνλα (vetrical one axis tracker)-> (Μηθξή 

αχμεζε απφδνζεο) 

 Παξαθνινχζεζε ηεο ηξνρηάο ζηνλ νξηδφληην άμνλα (horizontal one axis tracker) -> 

(Μεζαία αχμεζε απφδνζεο) 

 Παξαθνινχζεζε ηεο ηξνρηάο θαη ζηνπο δχν άμνλεο (dual axis tracker) -> (Μέγηζηε 

αχμεζε απφδνζεο) 

Δπίζεο αλάινγα κε ηελ κέζνδν πνπ δίλεη θίλεζε ζηνπο άμνλεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθξίλνληαη ζε: 

 Τδξαπιηθά ζπζηήκαηα θίλεζεο 

 Ζιεθηξηθά ζπζηήκαηα θίλεζεο 

Σα Φ/Β ζπζηήκαηα κε ζηήξημε ζε ζχζηεκα ειηνζηαηψλ πιενλεθηνχλ ζπλνιηθά ζηελ 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο θαη απνδίδνπλ κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά 

νθέιε (φηαλ φκσο ηζρχνπλ θαη αξθεηνί άιινη παξάκεηξνη). Τπάξρεη έλα απμεκέλν θφζηνο 

γεληθφηεξα ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εγθαηάζηαζε αιιά νη ειηνζηάηεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ 
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αξθεηά ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Φπζηθά απηφ θαη κφλν ην γεγνλφο απνηειεί βαζηθφ 

θξηηήξην γηα πνιινχο επελδπηέο πνπ επηζπκνχλ ην κέγηζην φθεινο απφ ηελ επέλδπζε ηνπο. Ζ 

αχμεζε απηή κπνξεί μεθηλάεη απφ 10% (γηα ζπζηήκαηα κνλνχ άμνλα) λα θηάζεη αθφκα θαη ην 

40% (αιιά γηα θάπνηεο κφλν επνρέο ηνπ ρξφλνπ). Ο ππνινγηζκφο ηεο κέζεο εηήζηαο αχμεζεο 

ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελφο ζπζηήκαηνο είλαη ην θξίζηκν κέγεζνο πνπ ζα πξέπεη 

λα ππνινγηζηεί θαλείο γηα λα βγάιεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. (HelioSystems ΑΔ) 

Ζ ρξήζε ησλ tracker πάλησο ζπζηήλεηαη κφλν ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πςειφ πνζνζηφ 

άκεζεο αθηηλνβνιίαο (φπσο ζηελ Διιάδα). Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν κπνξεί λα παξαηεξήζεη 

θαλείο φηη ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Γεξκαλία (νη 2 πεξηζζφηεξν ψξηκεο αγνξέο ηνπ θφζκνπ) φπνπ 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί πνιιά θσηνβνιηατθά πάξθα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο φζνλ 

αθνξά ηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο. ηελ κελ ζπλλεθηαζκέλε Γεξκαλία ηα ζπληξηπηηθά πεξηζζφηεξα 

εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα είλαη ζηαζεξά, ελψ ζηελ Ηζπαλία ηα trackers έρνπλ θαηαθηήζεη έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο. (HelioSystems ΑΔ) 

πκπεξαζκαηηθά ππάξρνπλ αξθεηνί παξάκεηξνη πνπ ζα πξέπεη θαλείο λα ζηαζκίζεη γηα 

λα πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή ελφο ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζε ζρέζε κε έλα ζηαζεξφ. 

ηα κεηoλεθηήκαηα ησλ θηλεηψλ ζπζηεκάησλ (ειηνζηαηψλ) κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ: 

 Σν απμεκέλν θφζηνο ηεο επέλδπζεο. 

 Ζ χπαξμε θηλεηψλ κεξψλ ε νπνία θαη απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ αλάγθε γηα απηνθαηαλάισζε θάπνηαο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ 

πεξηζηξνθή (θίλεζε) ησλ ζπζηεκάησλ 

 Σν απμεκέλν θφζηνο ζπληήξεζεο. 

 Ζ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα απνκαθξπζκέλν (ηειεπηθνηλσληαθά) έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο 

κηαο θαη ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο είλαη κεγαιχηεξε. 

 Μεγαιχηεξνο θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ζε πεξίπησζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

πκπεξαζκαηηθά ππάξρνπλ αξθεηνί παξάκεηξνη πνπ ζα πξέπεη θαλείο λα ζηαζκίζεη γηα 

λα πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή αίλνο ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζε ζρέζε κε έλα ζηαζεξφ. 

(HelioSystems ΑΔ) 
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3.4. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Σα Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα (Φ/) απνηεινχλ θαζαξέο, αιιά θαη αζθαιείο ηερλνινγίεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη εθκεηαιιεχνληαη κηα αελάσο αλαλεψζηκε ελεξγεηαθή 

πεγή, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπο δε ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθή έθιπζε αέξησλ, πγξψλ ή ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο. ε γεληθέο γξακκέο απνηεινχλ ηερλνινγίεο κε 

αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο κηθξήο ηζρχνο ησλ ζπζηεκάησλ 

αιιά θαη ηεο κηθξήο επηθάλεηαο πνπ θαηαιακβάλνπλ, είηε ζεσξνχληαη πξνζσξηλέο θαη 

ακειεηέεο, είηε δχλαληαη λα εμαιεηθζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο απαινηθήο ηνπο θαη θαλφλεο 

θαιήο πξαθηηθήο. (Tsoutsos et al, 2002) 

Παξφια απηά ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα εληνπίδνληαη θαη αλαιχνληαη αθφκα θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο είηε ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο δηάξθεηαο ζεσξνχληαη 

πξνζσξηλέο είηε ζπγθξίζεη άιισλ ην κέγεζνο επηξξνήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ ζεσξείηαη κηθξφ 

άξα ραξαθηεξίδνληαη σο ακειεηέεο. (Tsoutsos et al, 2002) 

 

3.4.1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΟΥΛΗΔΙ 

 

Οη ελδερφκελεο πεξηβαιινληηθέο νριήζεηο απφ ηα Φ/ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

αηζζεηηθή αιιά θαη κε ην ζφξπβν θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Ο βαζκφο φριεζεο απμάλεηαη κε 

ην κέγεζνο ησλ ζπζηεκάησλ. Οη επηπηψζεηο απηέο πξνιακβάλνληαη ή/θαη αληηκεησπίδνληαη 

επηηπρψο κε νξζή ρσξνζέηεζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη νξζή εθηίκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζέζεσλ 

εγθαηάζηαζεο θαη εθηίκεζε ησλ αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ, ηελ εθπφλεζε Μειεηψλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΠΔ), ηε ρξήζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ, ηελ 

αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο ζε ηνπηθφ/πεξηθεξεηαθφ / εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ θνηλνχ θαη ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ / νξγαλψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο 

πξψηκσλ ζηαδίσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο. 

(Tsoutsos et al, 2002) 
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3.4.2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΔΛΗ 

 

Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο ησλ Φ/ αλαθέξνληαη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο, ηελ απνθαηάζηαζε 

θαηαζηξακκέλεο ή εγθαηαιεηκκέλεο ρεξζαίαο επηθάλεηαο, ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ θαζψο θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο (Tsoutsos et al, 

2002 θαη Tsoutsos et al, 1997). Δπηπιένλ ηα Φ/ ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο κηθξννηθνλνκίαο θαη ζηελ απεμάξηεζή ηεο απφ ηα 

ζπκβαηηθά θαχζηκα, ζηελ ειεθηξνδφηεζε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ βειηηψλνληαο έηζη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. (Tsoutsos et al, 2002, Tsoutsos et al, 1997 θαη OECD IEA, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2: ηάδηα Αλάιπζεο θχθινπ δσήο θαη εθηίκεζεο γηα Φσηνβνιηατθά Ζιηαθά πζηήκαηα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

3.4.3. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΝΑ ΣΑΓΙΟ 

 

3.4.3.1. ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Σν ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ Φσηνβνιηατθψλ πάξθσλ επεξεάδεη αξθεηά κέξε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο ε αηκφζθαηξα, ην θπζηθφ θεθάιαην, ην έδαθνο θαη ηνπο πδάηηλνπο 

απνδέθηεο, ηνλ άλζξσπν, ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, ην ηνπίν αιιά δεκηνπξγεί επίζεο θαη 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ / ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΤΝΣΗΡΗΗ 
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ζφξπβν. Δηδηθφηεξα, ζα αλαιπζεί παξαθάησ θάζε κέξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο: 

 Αηκφζθαηξα: Ζ παξαγσγή ησλ θσηνβνιηατθψλ (Φ/Β) ζηνηρείσλ είλαη δηεξγαζία κε 

πςειή ελεξγεηαθή έληαζε, πνπ ζπλεπάγεηαη έθιπζε αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ. Ζ παξαγσγή 

ηνπ θξπζηαιιηθνχ Si είλαη ε δηεξγαζία κε ηε κεγαιχηεξε ελεξγεηαθή έληαζε. Δθπνκπέο 

επίζεο πξνθαινχληαη απφ ηελ παξαγσγή ησλ πιαηζίσλ, ησλ ζπζηεκάησλ 

εμηζνξξφπεζεο, ελψ θάπνηεο εθπνκπέο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πιαίζηα θαη ηηο δνκέο 

ζηήξημεο ζηελ αλχςσζε, ηδηαίηεξα ζηα ζηνηρεία CdTe, δχλαηαη λα είλαη ζεκαληηθέο. 

(Tsoutsos et al, 2002, Σζνχηζνο, 2001 θαη OECD IEA, 1998) 

 Φπζηθφ θεθάιαην: Σα ζηνηρεία Si είλαη θηηαγκέλα απφ πξψηεο χιεο επξέσο δηαζέζηκεο 

(ραιαδία). Ζ παξαγσγή ζε κεγάιε θιίκαθα ζηνηρείσλ απφ ίλδην θαη ηειινχξην ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ δηαζέζηκνπ θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ. (Tsoutsos et al, 1997) 

 Έδαθνο & πδάηηλνη απνδέθηεο: Γηα ηελ παξαγσγή ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη 

κεγάινο αξηζκφο πιηθψλ, ησλ νπνίσλ ε κε αζθαιήο απνζήθεπζε ή ε «αηπρεκαηηθή» 

δηαξξνή δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ππνγείσλ πδάησλ. 

(Tsoutsos et al, 1997 θαη OECD IEA, 1998) 

 Άλζξσπνο: ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ απαζρνιείηαη εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ελψ γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ηφζν θαηά ηελ παξαγσγή φζν θαη θαηά ην 

ζρεδηαζκφ απαζρνιείηαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη κεγάινο 

αξηζκφο πιηθψλ απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνμηθήο δξάζεο (π.ρ. δηαιχηεο). Ζ 

έθζεζε ζηα πιηθά απηά ζα κπνξνχζε λα είλαη επηθίλδπλε γηα ηε δεκφζηα θαη 

επαγγεικαηηθή πγεία. (Σζνχηζνο, 2001 θαη OECD IEA, 1998) 

 Θφξπβνο: ηηο εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ησλ πιαηζίσλ ή ησλ βάζεσλ πξνθαιείηαη 

ζφξπβνο. 

 Υισξίδα - Παλίδα: Ζ επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο κε αέξηνπο ξχπνπο επηθέξεη 

δπζκελείο ζπλέπεηεο ζε ρισξίδα θαη παλίδα, κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη κέζσ ηεο 

έθζεζεο ηνπο. 

 Σνπίν: Οη αιιαγέο ζην ηνπίν πνηθίινπλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηελ ηερλνινγία ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. (OECD IEA, 1998) 
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3.4.3.2. ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

Σν ζηάδην ηεο κεηαθνξάο ησλ Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ επεξεάδεη κφλν ηελ 

αηκφζθαηξα αιιά δεκηνπξγεί επίζεο έζησ θαη παξνδηθά πςειά επίπεδα ζνξχβνπ. Δηδηθφηεξα, 

ζα αλαιπζεί παξαθάησ θάζε κέξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ην ζηάδην 

ηεο κεηαθνξάο: 

 Θφξπβνο: Καηά ηε κεηαθνξά ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο, ηα νρήκαηα 

απμάλνπλ παξνδηθά ηα επίπεδα ζνξχβνπ ηεο πεξηνρήο. 

 Αηκφζθαηξα: Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ απαηηείηαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη έθιπζε αέξησλ εθπνκπψλ, πνπ είλαη κηθξέο ζπγθξηηηθά κε απηέο πνπ 

εθιχνληαη θαηά ηε θάζε παξαγσγήο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ.  

 

3.4.3.3. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Σν ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ επεξεάδεη ην ηνπίν, ηνλ 

άλζξσπν αιιά δεκηνπξγεί θαη απηφ επίζεο έζησ θαη παξνδηθά πςειά επίπεδα ζνξχβνπ. 

Δηδηθφηεξα, ζα αλαιπζεί παξαθάησ θάζε κέξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεηαη 

απφ ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο: 

 Θφξπβνο: Καηά ηελ εγθαηάζηαζε παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ζνξχβνπ ηεο 

πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο. 

 Σνπίν - Αηζζεηηθή - Οηθνζπζηήκαηα: Αλ θαη ε αιιαγή ζην ηνπίν ραξαθηεξίδεηαη σο 

ήπηα, νη παξεκβάζεηο απηέο πξνθαινχλ νπηηθή φριεζε θαη δηαηάξαμε, έζησ πξνζσξηλά 

ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ «κηθξφ - νηθνζπζηήκαηνο». (Σζνχηζνο, 2001 θαη OECD IEA, 1998 

θαη EC, 1996) 

 Άλζξσπνο: Σα Φ/Β ζηνηρεία δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ πξνζσξηλή ζάκβσζε ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ είηε εξγάδνληαη θνληά ζε απηά είηε ηα εγθαζηζηνχλ. (Θενδσξάηνο θαη 

Καξαθαζίδεο, 1997) 
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3.4.3.4. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Σν ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ επεξεάδεη ηελ αηζζεηηθή 

ηνπ ηνπίνπ, ηνλ άλζξσπν ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηα νηθνζπζηήκαηα αιιά δεκηνπξγεί θαη αξθεηά 

πεξηβαιινληηθά νθέιε. Δηδηθφηεξα, ζα αλαιπζεί παξαθάησ θάζε κέξνο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο: 

 Σνπίν – Υισξίδα - Οηθνζπζηήκαηα: Ζ ζθίαζε απφ ηηο δηαηάμεηο ζπκβάιιεη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο ζε ζεξκέο θαη μεξέο πεξηνρέο, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο 

εδαθηθήο πγξαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο γεο 

(Tsoutsos et al θαη 2002, Σζνχηζνο, 2001). Μεγάια ζπζηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηδηαίηεξα ζε νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο. 

 Αηζζεηηθή: Ζ νπηηθή φριεζε εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην ζρήκα ηνπ Φ/Β 

ζηνηρείνπ θαη είλαη αλάινγε κε ηελ επηθάλεηα πνπ θαηαιακβάλεηαη, αιιά θπξίσο απφ ην 

ηξφπν ρσξνζέηεζήο ηνπ. Γηα κηθξά απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα ε επίπησζε είλαη ακειεηέα 

θαη ηδηαίηεξα κηθξή αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα νξνθήο. Όηαλ δελ ππάξρεη δίθηπν, ε 

επηβάξπλζε πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ ηελ ππνδνκή (ππιψλεο, 

θαιψδηα, κεηαζρεκαηηζηέο θιπ) πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν. (EC, 1996) 

 Άλζξσπνο: (α) Κίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα πγεία: Γηα ζηνηρεία νξνθήο ή ελζσκαησκέλα 

ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ, ηπρφλ θσηά ζην θηίξην νδεγεί ζε απειεπζέξσζε ζηελ 

αηκφζθαηξα ξππαληψλ απφ ηα ζηνηρεία (Cd, Te, Se, As) κε θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

Ο θίλδπλνο είλαη πνιχ κηθξφο γηα κηθξέο εγθαηαζηάζεηο (<5 kWp). Γηα κεγαιχηεξεο 

(>100 kWp) απαηηνχληαη ζπλήζε κέηξα (π.ρ. νη θάηνηθνη ζε απφζηαζε 1-2 km απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε). (Σζνχηζνο, 2001 θαη OECD IEA, 1998) 

 Άλζξσπνο: (β) Κίλδπλνη γηα ηε επαγγεικαηηθή πγεία: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

θαη εγθαηάζηαζεο νη θίλδπλνη είλαη ηππηθνί, φπσο γηα θάζε εγθαηάζηαζε παξαγσγήο 

ελέξγεηαο. Δλ ηνχηνηο, ην ζπλερέο ξεχκα απφ ηα Φ/ είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλν απφ ην 

ηζνδχλακν ελαιιαζζφκελν θαη γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη θάπνηα επηπιένλ πξνζηαζία 

(Tsoutsos et al, 2002, Σζνχηζνο, 2001 θαη OECD IEA, 1998). Δπηπιένλ είλαη δπλαηφλ ηα 

ζηνηρεία λα πξνθαιέζνπλ πξνζσξηλή ζάκβσζε ζε αλζξψπνπο απφ ηηο αλαθιψκελεο 

αθηίλεο ειίνπ. (Θενδσξάηνο θαη Καξαθαζίδεο, 1997) 
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 Πεξηβαιινληηθά νθέιε: Θεηηθέο ζπλέπεηεο θαηά ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ε 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ειιείςεη αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, ερνξχπαλζεο θαη ε 

ειεθηξνδφηεζε αθφκα θαη ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

αλάπηπμή ηνπο. (Σζνχηζνο, 2001 θαη OECD IEA, 1998 θαη EC, 1996) 

 

3.4.3.5. ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

Καηά ην ζηάδην ηεο ζπληήξεζεο είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί ην επίπεδν ηνπ ζνξχβνπ ζηελ 

πεξηνρή, ελψ ε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ είλαη δπλαηφλ λα επηβαξχλεη ην έδαθνο ζε πεξίπησζε 

δηαξξνήο ή αηπρήκαηνο. 

 

3.4.3.6. ΑΠΟΗΚΟΓΟΜΖΖ 

 

Δθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο Si, ε ηνμηθφηεηα ηνπ Cd αθνξά ζηε δηάζεζε ησλ δηαηάμεσλ 

CdTe. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη αλαθχθισζε ή δηάζεζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

δηάζεζεο απνξξηκκάησλ. Ζ θαχζε νδεγεί ζε αλεμέιεγθηεο αέξηεο εθπνκπέο Cd. Αληίζηνηρα, ε 

αλεμέιεγθηε δηάζεζε ζε ρσκαηεξέο νδεγεί ζε ξχπαλζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ. 

 

 

3.4.4. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ 

 

Γηα ηελ κείσζε ησλ φπνησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

νπνηνδήπνηε ζηάδην, ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξθεηέο ηερλνινγίεο θαη 

ηερληθέο ζε θάζε έλα κέξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά. Αλαιπηηθφηεξα, νη ηερληθέο απηέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ γηα θάζε 

έλα κέξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο: 

 Άλζξσπνο. Γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πξνζιακβάλεηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. ην 

ζηάδην ηεο παξαγσγήο απαηηείηαη αζθαιήο απνζήθεπζε επηθηλδχλσλ ρεκηθψλ 

(Σζνχηζνο, 2001 θαη OECD IEA, 1998), ηήξεζε θαλφλσλ αζθάιεηαο ρεηξηζκνχ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη θαηάιιεινο εξγαζηαθφο εμνπιηζκφο (κάζθεο αζθαιείαο, γάληηα) 

θαηά ηελ έθζεζε ή ηε δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε 
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απαηηείηαη ε ρξήζε θαλφλσλ θαιήο πξαθηηθήο. (OECD IEA, 1998 θαη Θενδσξάηνο θαη 

Καξαθαζίδεο, 1997) 

 Υισξίδα – Παλίδα - Οηθνζπζηήκαηα: Τπνζηεξίδεηαη θαη επαλαδεκηνπξγείηαη ε 

βηνπνηθηιφηεηα ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αλάθηεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ 

αξρηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ (OECD IEA, 1998 θαη Various, 1996). Δπηπιένλ 

θπηεχνληαη θσηνεπαίζζεηνη ζάκλνη ή πφεο ζηηο επηθάλεηεο ζθίαζεο ησλ ζπιιεθηψλ γηα 

ηε κείσζε ηεο νπηηθήο φριεζεο. (Fernandez-Baco et al, 1998 θαη Rossa, 1999) 

 Αηζζεηηθή - Σνπίν: Απαηηείηαη νξζή ρσξνζέηεζε, ελψ απνθεχγεηαη ε εγθαηάζηαζε 

πιεζίνλ πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ή πνιηηηζηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 

(Σζνχηζνο, 2001, OECD IEA, 1998 θαη Various, 1996) . Σν ζρήκα ηνπ Φ/ 

ελαξκνλίδεηαη κε ην θηίξην ρξσκαηηθά θαη ζρεκαηηθά. Δπηδηψθεηαη ε ελαιιαθηηθή ρξήζε 

Φ/Β ζηνηρείσλ (α) σο ζθίαζηξα ζε ππφζηεγα ρψξσλ ζηάζκεπζεο, αιιά θαη ζε παξάζπξα 

θηηξίσλ αληί ζπκβαηηθψλ κέζσλ ζθίαζεο, (β) σο ερνπέηαζκα ζε εζληθέο νδνχο θαη 

πεξηκεηξηθά λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε θαηάιιειε ρσξνζέηεζε, 

 Αηκφζθαηξα: Δηζάγνληαη ζηνηρεία ρσξίο πιαίζηα γηα ηε ελζσκάησζε ζην θηίξην 

εμνηθνλνκψληαο ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο γηα ηα πιαίζηα αινπκηλίνπ ειαηηψλνληαο ηηο 

ζπλνιηθέο εθπνκπέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ 

απνθεχγεηαη ε ρξήζε ζπκβαηηθψλ παινπηλάθσλ, θαη ζπλεπψο επηπηψζεηο ηφζν απφ ηελ 

παξαγσγή ηνπ γπαιηνχ, φζν θαη απφ ηελ παξαγσγή πιαηζίσλ. (Σζνχηζνο, 2001, OECD 

IEA, 1998 θαη Fthenakis, 2000) 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ: Αλαθηψληαη θαη αλαθπθιψλνληαη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη 

θξχζηαιινη θαηά ην ζηάδην ηεο απνηθνδφκεζεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ 

Φ/Β ζηνηρεία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο 

επηθηλδχλσλ θαη ζπκβαηηθψλ απνβιήησλ. (Tsoutsos et al, 2002, Σζνχηζνο, 2001, OECD 

IEA, 1998 θαη Fthenakis, 2000) 
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3.4.5. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΔΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΥΡΗΗ Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

 Γηα λα γίλεη, φκσο, πεξηζζφηεξν αληηιεπηά ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα 

αλαιπζνχλ πεξηιεπηηθά ζηελ παξάγξαθν απηή, νη εθπνκπέο αεξίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θαχζε ιηγλίηε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Όπσο, είλαη επξέσο γλσζηφ, ζηελ Διιάδα ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνθχπηεη απφ ηελ θαχζε ιηγλίηε. 

Γειαδή, ζα αλαιπζεί πνηέο είλαη νη εθπνκπέο αεξίσλ απφ ηελ θαχζε ιηγλίηε, γηα ηελ παξαγσγή 

κίαο θηινβαηψξαο (kWh). 

Καηαξρήλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη Έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ηνπ ελφο 

θηινβάη, απνηξέπεη θάζε ρξφλν ηελ έθιπζε 1,3-1,4 ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φζν δειαδή 

ζα απνξξνθνχζαλ δχν ζηξέκκαηα δάζνπο. Δπηπιένλ, ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξεο εθπνκπέο άιισλ 

επηθίλδπλσλ ξχπσλ (φπσο ηα αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, νη ελψζεηο 

ηνπ ζείνπ, θ.ιπ). Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ππξνδνηνχλ ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη αιιάδνπλ ην θιίκα ηεο Γεο, ελψ ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρεη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ πνζφηεηα ησλ ξχπσλ (ζε γξακκάξηα) ε έθιπζε ησλ 

νπνίσλ απνθεχγεηαη γηα θάζε ειηαθή θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη απφ έλα θσηνβνιηατθφ 

ζχζηεκα. 

Τποκατάςταςη 
Αποφυγή εκλυόμενων ρφπων (ςε gr) ανά ηλιακή 

κιλοβατϊρα (λαμβάνοντασ υπ’ όψη και τισ 
απϊλειεσ του δικτφου) 

  CO₂ SO₂ NOx PM₁₀ 

Λιγνίτη 1.482 1 - 1,8 1,17 - 1,23 1,1 

Πετρελαίου 830 3,5 1,5 0,34 

Φυςικοφ Αερίου 475 0,017 0,6  -  

Μζςου 
Ενεργειακοφ 
Μείγματοσ Χϊρασ 1.062   

Πίλαθαο 2: Πνζφηεηα ξχπσλ ε έθιπζε ησλ νπνίσλ απνθεχγεηαη γηα παξαγσγή κίαο ειηαθήο kWh (Πεγή: 

χλδεζκνο Δηαηξηψλ Φσηνβνιηατθψλ, Ηδία επεμεξγαζία) 
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Οη κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα (αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί) κε θαχζηκν 

ιηγλίηε έρνπλ ηξνθνδνζία θαπζίκνπ κε ζεξκηθφ δπλακηθφ 6.12 ΜJ/kg (ιηγλίηεο Πηνιεκαΐδαο) 

θαη πεξηερφκελν κφληκν άλζξαθα 19% ζηνλ εμνξπζζφκελν ιηγλίηε (σο έρεη). Γίλεηαη ε ππφζεζε 

φηη ε απφδνζε ηεο κνλάδαο είλαη 37% (energy efficiency) δειαδή απφ 2.7 κνλάδεο πεξηερφκελεο 

(εηζαγφκελεο) ελέξγεηαο ζην θαχζηκν, ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ππφ κνξθή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο είλαη 1 κνλάδα. (Σζαθαιάθεο, 2005) 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη γηα ηελ παξαγσγή 1 kWh Ζ.Δ. (860 kcal) θαη γη 

απφδνζε αηκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ 37% απαηηνχληαη ζεσξεηηθά: 860/0.37 = 2324.32 kcal 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ην ιηγλίηε, δειαδή πεξίπνπ: 

 

2324.32 kcal /1461.1 kcal/kg ιηγλίηε = 1.6 kg λιγνίτη Πτολεμαϊδας / kWh 

 

Γηα ηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ, ηα φξηα γηα 

ηηο αέξηεο εθπνκπέο είλαη 260 g δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ αλά  kJ «εηζαγφκελεο» ελέξγεηαο ζηε 

κνλάδα (130 g ζηνηρεηαθνχ ζείνπ/106 kJ). Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θαπζίκνπ 

ζε S είλαη 2% θαη ζε ηέθξα 17.5% θαη φηη ην 70% πεξίπνπ ηεο πεξηερφκελεο ηέθξαο (12.25% ηεο 

ζπλνιηθά πεξηερφκελεο ζην θαχζηκν) απειεπζεξψλεηαη σο ηπηάκελε ηέθξα (fly ash) θαη ηo 

ππφινηπν 5.25% ζπιιέγεηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο. (Σζαθαιάθεο, 2005) 

Όπσο έρεη ππνινγηζηεί απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 1 kWh = 3600 kJ. Γηα ηελ 

παξαγσγή 1 kWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζεξκηθή απφδνζε 37%, απαηηείηαη ε θαχζε νξπθηνχ 

θαπζίκνπ κε ζεξκηθφ δπλακηθφ 9720 kJ = 2.7 x 3600 kJ = 2.7 kWh.  

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο πξνθχπηεη φηη νη εθπνκπέο ζηνηρεηαθνχ ζείνπ (S) 

ζηελ αηκφζθαηξα, θαηά ηελ παξαγσγή 1 kWh, είλαη: 

 

[130 g S / 106 kJ] x 9720 kJ / kWh = 1.264 g S / kWh 
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Ζ πνζφηεηα απηή αληηζηνηρεί ζε εθπνκπέο (64/32) x 1.264 g S / kWh = 2.528 g SO2 / kWh. 

 

1. Γηα ηελ παξαγσγή 1 kWh θαίνληαη (9720 kJ / kWh) / (6.12 kJ / g θαπζίκνπ) = 1588.2 g 

θαπζίκνπ, πνπ πεξηέρνπλ :  0.19 x 1588.2 g = 301.8 g C  

0.02 x 1588.2 g = 31.8 g S θαη 

0.175 x 1588.2 g = 277.94 g τέφρας 

2. Απφ ηα παξαπάλσ φκσο πξνθχπηεη φηη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

απαηηήζεσλ πξέπεη λα δεζκεπνληαη: 

 (31.8-1.264) g = 30.536 g εθπεκπφκελνπ S δειαδή ε απφδνζε ηεο δηάηαμεο δέζκεπζεο 

(απνζείσζεο) πξέπεη λα είλαη: 

 

30.536 / 31.8 = 0.96 ή 96% θαη επίζεο 

 

 0.7 x 17.5 x 1588.2 g – (82 g/106 kJ) x 9720 kJ = (194.55 – 0.8) g = 193.75 g ηπηάκελεο 

ηέθξαο, δειαδή ε απφδνζε ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ θίιηξσλ πξέπεη λα είλαη 

 

193.75 / 194.55 = 0.99.59 ή 99.59% 

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα δηεζλψο απνδεθηά φξηα εθπνκπψλ αησξνχκελσλ ηεκαρηδίσλ (13 g/ 

106 kJ) ην πνζνζηφ δέζκεπζήο ηνπο πξέπεη λα θζάζεη ην 99.93% ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ 

ππνινγηζκνχο. (Σζαθαιάθεο, 2005) 

Απφ ηα παξαπάλσ γηα θάζε 1 kWh παξάγνληαη 193.75 g ηπηάκελεο ηέθξαο νπφηε, επεηδή 

απφ 67.5 x 109 kg ιηγλίηε παξάγνληαη 67.5 x  kg /1.5882 (kg/kWh) = 42.50 x  kWh 

εηεζίσο, πξνθχπηεη φηη ε παξαγφκελε εηεζίσο ηπηάκελε ηέθξα ζηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

ηεο Γ.Δ.Ζ πνπ θαίλε ιηγλίηε αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε: 42.50 x  kWh x 0.19375 kg / kWh = 

8.234.375 tonnes/έηνο, ε νπνία φκσο είλαη πεξίπνπ 10-15% κεγαιχηεξε (≈ 9 εθαηνκ. ηφλλνη) 

ιφγσ ηεο πνιχ ρακειφηεξεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ηνπ ιηγλίηε Μεγαιφπνιεο θαη ηεο 

κεγαιχηεξεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε ηέθξα. Σν εμαηξεηηθά ιεπηνκεξέο απηφ πιηθφ ρξεηάδεηαη 

δηαρείξηζε (απφζεζε, δηάζεζε ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία ή γηα άιιεο θαηάιιειεο ρξήζεηο). 

(Σζαθαιάθεο, 2005) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

 

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΧΩΡΟΘΕΣΗΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

 

Σν ειιεληθφ Κξάηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ κηθξνεπελδπηψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ψζηε λα πξνρσξήζεη άκεζα ε πινπνίεζε κηθξψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ, έρεη ζέζεη ζε ηζρχ έλαλ Νφκν 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε έξγσλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) αιιά θαη αξθεηέο 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ δηεπθξηλίδνπλ ηελ ππάξρνπζα Ννκνζεζία ζαθέζηεξα.  

 πγθεθξηκέλα, ν Νφκνο πνπ άιιαμε άξδελ ην ζθεληθφ ηεο αγνξάο ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ ν Ν.3468/06. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ λφκνπ είλαη ε ελαξκφληζε 

νπζηαζηηθά ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο 2001/77/ΔΚ. 

Με απηφλ ηνλ λφκν ζεζπίδνληαη επηηέινπο ζνβαξά θίλεηξα ζηνπο ηδηψηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θπξίσο κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή επέλδπζε. Σν θπξηφηεξν 

ηνπ ζεκείν είλαη ε θξαηηθή δέζκεπζε γηα αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ κε ηνλ νπνίν 

θαζνξίδνληαη ηηκέο πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο γηα θάζε πηζαλή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ρψξν ησλ ΑΠΔ.  

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, ινηπφλ, παξαηίζεληαη νη λνκνζεζίεο, απνθάζεηο, νδεγίεο θιπ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο, εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, επηδφηεζεο ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο: 

Ελληνική Νομοθεζία Ενέπγειαρ και ΑΠΕ 

Ν.3851/2010 Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ πεγψλ Δλέξγεηαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε 

ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

ΚΤΑ 

Φσηνβνιηατθά 

Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζε 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:31 EEST - 52.53.217.230



4. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

Κωνσταντόπουλος Γιονύσιος 

 

 
60 

ζηηο ζηέγεο θηηξίσλ.(NEO) 

Ν.3734/2009 Ν.3734/2009 Νένο λφκνο θαη ξπζκίζεηο γηα θσηνβνιηατθά θαη ΑΠΔ 

2009.(NEO) 

YA 06/2007 Γηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ΖΔ απφ ΑΠΔ 

Οηθ.5707/2007 Καλνληζκφο αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη 

ΖΘΤΑ 

Οηθ.21691/2006 Οδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ Ν.3468 

Οηθ.18359/2006 Σχπνο θαη πεξηερφκελν ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζην χζηεκα 

Ν.3468/2006 Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

θαη ΖΘΤΑ 

Οηθ.8311/2005 Έγθξηζε ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ 

Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Ν.2941/2001 Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ αδεηνδφηεζεο ΑΠΔ 

(άξζξν 2) 

24/4/2001 Υνξήγεζε άδεηαο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ ΓΔΜΖΔ 

Οηθ.6296/2001 Καλνληζκφο Άδεηαο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Οηθ.7890/2000 Έγθξηζε θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΖ 

ΠΓ328/2000 χζηαζε θαη θαηαζηαηηθφ ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. 

Οηθ.17951/2000 Καλνληζκφο Αδεηψλ παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Οηθ.12160/1999 Γηαδηθαζία επηινγήο ππνςήθησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ απφ κηθξά 

πδξνειεθηξηθά 

Ν.2773/1999 Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - Ρχζκηζε ζεκάησλ 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

Ν.2244/1994 Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ θαη ζπκβαηηθά 

θαχζηκα 

Πίλαθαο 3: Διιεληθή Ννκνζεζία Δλέξγεηαο θαη ΑΠΔ (Πεγή: HelioSystems ΑΔ, Ηδία Δπεμεξγαζία) 
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Αναπηςξιακόρ Νόμορ 

Απνθάζεηο 

7/2007 

Σν ζχλνιν ησλ «ηειηθψλ» απνθάζεσλ (Πνζνζηά, δηθαηνινγεηηθά, 

πξνυπνζέζεηο θιπ) 

Σξνπνινγία/2006 Σξνπνινγία ζηα «Μεηαβνιέο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, 

απινπζηεχζεηο ζηνλ θψδηθα βηβιίσλ» 

Σξνπνινγία/2006 Μεηαβνιέο ζηε θνξνινγία θηιπ 

Ν.3299/2004 Αλαπηπμηαθφο λφκνο 

Πίλαθαο 4: Ννκνζεζία πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν (Πεγή: HelioSystems ΑΔ, Ηδία 

Δπεμεξγαζία) 

 

Κοινοηικέρ οδηγίερ ενέπγειαρ και ΑΠΕ 

Καλνληζκφο 

1228/03ΔΚ 

Όξνη πξφζβαζεο ζην δίθηπν γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Οδεγία 

54/03ΔΚ 

Κνηλνί θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαηάξγεζε 96/92 

Directive 

77/01EC 

Promotion of electricity produced from renewable energy sources in 

the internal electricity market 

Οδεγία 

96/92ΔΚ 

Κνηλνί θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Πίλαθαο 5: Κνηλνηηθέο νδεγίεο ελέξγεηαο θαη ΑΠΔ (Πεγή: HelioSystems ΑΔ, Ηδία Δπεμεξγαζία) 

 

 

Αποθάζειρ ΡΑΕ 

2/1/2007 Κψδηθαο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπλαιιαγψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

76/2007 Γεκνζίεπζε ζηνηρείσλ ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

75/2007 Α' Φάζε πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο Φ/Β θαηά άξζξν 14 παξ 1. ηνπ 

3468/2007 

136/2006 Αηηήζεηο γηα άδεηεο παξαγσγήο 
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66/2006 Γηαδηθαζία παξαιαβήο θαη εμεηδίθεπζε πεξηερνκέλσλ αίηεζεο γηα 

ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ΖΔ 

Οδεγφο/2001 Οδεγφο αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ 

Πίλαθαο 6: Απνθάζεηο ΡΑΔ (Πεγή: HelioSystems ΑΔ, Ηδία Δπεμεξγαζία) 

 

Πεπιβαλονηική Νομοθεζία 

Οηθ.107100/29-

08-2007 

Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία Πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο έξγσλ ΑΠΔ 

Οηθ.104247/26-

05-2006 

Γηαδηθαζία ΠΠΔΑ θαη ΔΠΟ γηα έξγα 

Πίλαθαο 7: Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία (Πεγή: HelioSystems ΑΔ, Ηδία Δπεμεξγαζία) 

 

Χωποηαξικό Πλαίζιο 

1/2/2007 Δηδηθφ ρσξνηαμηθφ πιαίζην ΑΠΔ (πλέληεπμε ηχπνπ νπθιηάο) 

Δηδηθφ πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

Πίλαθαο 8: Υσξνηαμηθή Ννκνζεζία (Πεγή: HelioSystems ΑΔ, Ηδία Δπεμεξγαζία) 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη Φ/Β ζηαζκνί θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ 3325/2005, άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1, δελ λννχληαη εμ’ νξηζκνχ σο «Βηνκεραλία - βηνηερλία» θαη ζην άξζξν 3, 

παξάγξαθνο 2, εμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Οη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ Ν. 1559/1985 (ΦΔΚ 135Α), φπσο απηέο 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2294/1994 (ΦΔΚ 168Α). (ΚΑΠΔ, 2009) 

ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ λ. 2941/2001, πξνζηίζεηαη ε παξαθάησ ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2244/1994, ε νπνία κεηά ηελ πξνζζήθε απηή έρεη ζην ζχλνιν ηεο σο εμήο:  

«4. ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο κπνξνχλ λα ηίζεληαη φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ηερληθήο αξηηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σα αηνιηθά θαη ειηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λννχληαη 

κφλν σο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζηαζκψλ θαη 

αλεκνγελλεηξηψλ δελ απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, αιιά ζεψξεζε, πνπ ρνξεγείηαη 
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απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλεο δειψζεηο αλαζέζεσλ θαη αλαιήςεσλ κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ 

ηνπ έξγνπ, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ζαθέο νδνηπνξηθφ, δηάγξακκα θάιπςεο, ζρέδηα, 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, απνδεηθηηθά πιεξσκήο θφξσλ θαη απνδεηθηηθά εηζθνξψλ θαη 

ακνηβψλ κεραληθψλ. (ΚΑΠΔ, 2009) 

πλεπψο νη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ δελ 

εκπίπηνπλ ζηνλ σο άλσ λνκνζεηηθφ νξηζκφ (3325/2005) πεξί βηνκεραλίαο, αθξηβψο γηαηί γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο δελ ρξεζηκνπνηνχλ «πξψηεο χιεο ή πξντφληα», αιιά ειηαθή ελέξγεηα.    

Απφ ην θείκελν ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο (2941/2001) θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ξπζκίδνληαη 

απνθιεηζηηθά δεηήκαηα πνιενδνκηθά, δεδνκέλνπ φηη νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί δελ είλαη 

βηνκεραλίεο θαη θαηαξρήλ εμαηξνχληαη απφ ηελ αλάγθε έθδνζεο πνιενδνκηθήο άδεηαο, θαζψο 

θαη δελ επηβάιιεηαη ζηνπο θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ε εθαξκνγή ελ γέλεη ηεο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξά ζε βηνκεραλίεο. Τπάξρεη εηδηθή πξφβιεςε, βάζεη ηεο νπνίαο νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί 

ραξαθηεξίδνληαη «βηνκεραλίεο», κφλνλ πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζε νξηζκέλεο πνιενδνκηθέο 

δηαηάμεηο, θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζήο ηνπο. Με απηήλ ηελ εηδηθή πξφβιεςε, δειαδή, επί 

ηεο νπζίαο ξπζκίδνληαη κφλνλ πνιενδνκηθά δεηήκαηα. (ΚΑΠΔ, 2009) 

Με ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ν λνκνζέηεο ξεηά νξίδεη φηη νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί πξέπεη 

λα ζεσξνχληαη γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη φρη 

βηνκεραλίεο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 19500/2004, Φ/Β ζηαζκνί ηζρχνο έσο 500 θηινβάη 

νξίδνληαη σο κεδεληθήο φριεζεο εγθαηαζηάζεηο, ελψ Φ/Β ζηαζκνί άλσ ησλ 500 θηινβάη 

νξίδνληαη σο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο φριεζεο. (ΚΑΠΔ, 2009) 

Όζνλ αθνξά ηελ ρσξνζέηεζε έξγσλ ΑΠΔ, ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2007 παξνπζηάζηεθε 

απφ ηνλ ππνπξγφ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ θαη ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην ζρέδην ηνπ Δηδηθνχ 

Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηεο. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε 

ζπδήηεζε ζην Δζληθφ πκβνχιην, νπφηε θαη ην ζρέδην εγθξίζεθε απφ ην αξκφδην θπβεξλεηηθφ 

φξγαλν. Σν δήηεκα ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ ΑΠΔ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί, αλ θαη ηα έξγα ΑΠΔ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνχλ θαη’ αξρήλ σο δξαζηεξηφηεηεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ελ 

ηνχηνηο έρνπλ θαη απηά ηηο επηπηψζεηο ηνπο. Οη επηπηψζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο ΑΠΔ. Γηα ηελ πξφιεςε, ηελ άκβιπλζε θαη ηελ απνηξνπή ησλ επηπηψζεσλ απηψλ, 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη άκεζε ε αλάγθε θαζηέξσζεο θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηε 
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ρσξνζέηεζε έξγσλ ΑΠΔ, ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ. Έηζη, πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ 

θαη εληζρχεηαη ε επελδπηηθή αζθάιεηα. Σελ αλάγθε απηή ππέδεημε, άιισζηε, θαη ην πκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο ζε πξφζθαηεο απνθάζεηο ηνπ.  Γηα ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηδηαίηεξα γηα ηα 

ελεξγά ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο, ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ππάξρεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

εχθνιεο ρσξνζέηεζεο, ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο θαη ηνπ κηθξνχ θφζηνπο ζπληήξεζεο. 

Σειηθά ζηηο 12/11/2008, εγθξίζεθε απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ 

Πιαίζην γηα ηηο ΑΠΔ. ην άξζξν 17, αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο Ζ ΡΑΔ πξνζδηφξηζε ηα παξαθάησ γηα ηελ ρσξνζέηεζε 

Φ/Β ζηαζκψλ: (ΚΑΠΔ, 2009) 

 Ωο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο κπνξεί ελδεηθηηθά λα ζεσξεζνχλ νη πεξηνρέο πνπ είλαη άγνλεο ή δελ 

είλαη πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη θαηά πξνηίκεζε αζέαηεο απφ πνιπζχρλαζηνπο 

ρψξνπο, θαη κε δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο κε ην Γίθηπν ή ην χζηεκα. (ΚΑΠΔ, 2009) 

 Δηδηθφηεξα γηα ηα λεζηά πιελ Κξήηεο θαη Δχβνηαο είλαη επηζπκεηή ε θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ρσξνζέηεζε κηθξψλ εγθαηαζηάζεσλ. (ΚΑΠΔ, 2009) 

 Zψλεο Απνθιεηζκνχ νξίδνληαη νη παξαθάησ: (ΚΑΠΔ, 2009) 

i. Γηαηεξεηέα κλεκεία,  

ii. Πεξηνρέο απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο,  

iii. Ππξήλεο ησλ Δζληθψλ Γξπκψλ,  

iv. Πεξηνρέο NATURA 2000,  

v. Γάζε θαη  

vi. Οη γεσξγηθέο γαίεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. 

Αλαινγηδφκελνη ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί πνιινχο επελδπηέο είλαη ε εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθψλ ζε γαίεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Ο λένο λφκνο πξνβιέπεη πιένλ ηα εμήο: 

 Απαγνξεχεηαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ζε 

αγξνηεκάρηα ηεο Αηηηθήο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθή γε πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζηεί σο 

αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο απφ εγθεθξηκέλα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα 

(Γ.Π..) ή ρέδηα Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) ηνπ 

Ν.2508/1997 (ΦΔΚ 124 Α΄), θαζψο θαη Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) ηνπ άξζξνπ 
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29 ηνπ Ν.1337/1983 (ΦΔΚ 33 Α΄), εθηφο αλ δηαθνξεηηθά πξνβιέπεηαη ζηα εγθεθξηκέλα 

απηά ζρέδηα. (ΚΑΠΔ, 2009) 

 Με ηελ επηθχιαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηηξέπεηαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ζε αγξνηεκάρηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε άδεηα ρνξεγείηαη κφλνλ 

αλ νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε εθδνζεί άδεηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή, ζε πεξίπησζε απαιιαγήο, δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο ζχλδεζεο απφ 

ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή, θαιχπηνπλ εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 1% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνχ. Γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο Δηήζηαο 

Γεσξγηθήο ηαηηζηηθήο Έξεπλαο ηνπ έηνπο 2008 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θάιπςεο ιακβάλεηαη 

ππφςε ε νξηδφληηα πξνβνιή επί ηνπ εδάθνπο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ. Με θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο είλαη δπλαηφλ λα νξίδνληαη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζε αγξνηεκάρηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κέγηζηεο θάιπςεο 

εδάθνπο αλά ζηαζκφ, ησλ ειάρηζησλ απνζηάζεσλ απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ηνπ 

ζηαζκνχ, πεξηνξηζκψλ ζηνλ ηξφπν ζεκειίσζεο θαη ππνρξεψζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ γεπέδνπ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ. (ΚΑΠΔ, 2009) 

Όζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε, πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ππαίηηα θαηάηκεζε νηθνπέδσλ, ην 

άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ 3468/2006 αζρνιείηαη κε ηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο 

παξαγσγήο. Δηδηθά γηα ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα είλαη ελδερφκελν λα ππάξμνπλ πξνζπάζεηεο 

γηα θαηάηκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο, ζε ππνζχλνια ηζρχνο κηθξφηεξεο απηήο γηα ηελ 

νπνία δελ απαηηείηαη άδεηα, κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ επλντθνχ θαζεζηψηνο 

ηηκνιφγεζεο πνπ εηζάγεη ην άξζξν 13 ηνπ λένπ λφκνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ΡΑΔ θαηά ηελ 

εμέηαζε αηηεκάησλ γηα έθδνζε απφθαζεο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο άδεηαο 

παξαγσγήο, αιιά θαη νη θνξείο φπσο ν ΓΔΜΖΔ θαη ε ΓΔΖ επ’ επθαηξία ηεο δηαηχπσζεο φξσλ 

ζχλδεζεο θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ζα εμεηάδνπλ ηε 

λνκηθή θαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ γηα δηαπίζησζε ηπρφλ ππαίηηαο θαηάηκεζεο. Γειαδή απφ ηε 
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θχζε ησλ δηαηάμεσλ θαίλεηαη φηη ε Γηνίθεζε λνκηκνπνηείηαη λα πξνβαίλεη θαη’ εμαίξεζε ζε 

έιεγρν ηίηινπ ηδηνθηεζίαο. (ΚΑΠΔ, 2009) 

Τπελζπκίδεηαη ην αλάινγν ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ Ν.Γ. 690/ 1948 (ΦΔΚ Α’ 135), φπσο ε δηάηαμε απηή επαλήιζε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 6 παξ. 

1 ηνπ Ν. 651/1977 (ΦΔΚ Α’ 207), φπνπ νξίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε ππαίηηα θαηάηκεζε 

νηθνπέδσλ επαγνκέλε ηε δεκηνπξγία νηθνπέδσλ κε αξηίσλ, ελψ πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη φηη 

είλαη εμαξρήο απνιχησο άθπξε θάζε δηθαηνπξαμία πνπ έρεη σο αληηθείκελν απαγνξεπκέλε απφ 

ηηο δηαηάμεηο απηέο κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο. (ΚΑΠΔ, 2009) 

 

4.1. ΘΔΜΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ  

 

Οη ζεζκηθνί θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ρσξνζέηεζε, 

αδεηνδφηεζε θαη ηελ επηδφηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ είλαη ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ), ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (ΓΔΜΖΔ Α.Δ.) θαη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ). Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ 

νη αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε κίαο αιιά θαη ζα δνζεί κία κηθξή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ. 

 

4.1.1. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ (ΓΔΗ)  

 

Ζ ΓΔΖ είλαη ν ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ρψξα 

θαη ν ξφινο ηεο ζην πεδίν ήηαλ θαηαιπηηθφο ζηα 50 ρξφληα ηεο χπαξμεο ηεο. Με ηηο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έγηλε 

αλψλπκνο εηαηξεία κε ην ΠΓ333/2000.Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη: (HelioSystems ΑΔ) 

 Ζ άζθεζε εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Ζ κειέηε, ε επίβιεςε, ε θαηαζθεπή, ε εθκεηάιιεπζε, ε ζπληήξεζε θαη ε ιεηηνπξγία 

εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο θαη δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο. 

 Ζ πξνκήζεηα θαζψο θαη ε πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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 Ζ εμφξπμε, ε παξαγσγή θαη ε πξνκήζεηα ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ 

θαη γεληθφηεξα ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ κνξθή 

ζπλεξγαζηψλ, επελδχζεσλ θηι. 

Απφ ηελ 1.1.2001 ιεηηνπξγεί σο αλψλπκε εηαηξία ελψ απφ ηηο 12.12.2001 έρεη εηζαρζεί 

ζηα Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ Αζελψλ θαη Λνλδίλνπ. Ζ ΓΔΖ θαηέρεη πεξίπνπ ην 96% ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηελ Διιάδα (12.695 ΜW) ε νπνία πξνέξρεηαη απφ 

ιηγληηηθέο, πδξνειεθηξηθέο, πεηξειατθέο κνλάδεο, κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη απφ 

αηνιηθά θαη ειηαθά πάξθα. Δπίζεο, παξάγεη απφ ιηγλίηε ην 61% πεξίπνπ ηεο ειεθηξηθήο ηεο 

παξαγσγήο (2νο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε). 

Έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ην εζληθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κήθνπο 

11.400 ρικ. θαζψο θαη ην δίθηπν δηαλνκήο ζπλνιηθνχ κήθνπο 208.000 ρικ. Δίλαη ε κνλαδηθή 

εηαηξία δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ νπνία παξέρεη ζε 7,1 εθαηνκκχξηα πειάηεο κέζσ 

ελφο δηθηχνπ ησλ 277 θαηαζηεκάησλ. (HelioSystems ΑΔ) 

 

4.1.2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ (ΓΔΜΗΔ Α.Δ.) 

 

 Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο είλαη 

Αλψλπκε Δηαηξεία ηεο νπνίαο ε χπαξμε ππνδείρζεθε επίζεο κε ηνλ λφκν Ν.2773/22-12-99 θαη 

ζπζηήζεθε κε ην ΠΓ328/2000. Αζθεί δχν βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξψηε είλαη λα θξνληίδεη 

ψζηε λα δηαηεξείηε ζηαζεξή ε ηζνξξνπία παξαγσγήο - θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

ηξφπν φζν ην δπλαηφλ νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξν, αμηφπηζην, αζθαιή θαη πνηνηηθά απνδεθηφ. Ο 

άιινο είλαη λα ιεηηνπξγεί σο έλα είδνο ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ ππνινγίδεη θάζε κέξα, ζε επίπεδν 

δηκεξψλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ (παξαγσγφο/πξνκεζεπηήο - πειάηεο) πνηνο νθείιεη ζε πνηφλ. 

Αλήθεη θαηά 51% ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη θαηά 49% ζηηο Διιεληθέο εηαηξείεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο. (HelioSystems ΑΔ) 
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4.1.3. ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (ΡΑΔ) 

 

Ζ ΡΑΔ είλαη ε αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή (ειέγρεηαη κφλν απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο) πνπ έρεη σο ζθνπφ λα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ 

ΡΑΔ γλσκνδνηεί γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ρψξν ηεο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο, γηα ηηο ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη 

γεληθφηεξα έρεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία κηαο πγηνχο θαη ειεχζεξεο αγνξάο κε ζθνπφ 

ηελ παξνρή ησλ βέιηηζησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε πνπ είλαη ν θαηαλαισηήο. 

Ζ ζχζηαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο επηβιήζεθε νπζηαζηηθά απφ ηελ αλάγθε 

ελαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 96/92ΔΚ (ρεηηθά κε ηνπο 

θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) θαη ζπζηήζεθε κε ηνλ λφκν 

Ν.2773/22-12-99 (Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - Ρχζκηζε ζεκάησλ 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο). (HelioSystems ΑΔ) 

 

4.2. ΑΓΔΗΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ 

ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο πξέπεη λα αλαιχεηαη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο θαη ε 

εθαξκνγή αλαιπηηθψλ κεζφδσλ, κνληέισλ θαη εξγαιείσλ ελίζρπζεο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε φρη κφλν ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαζαπηή, αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο, 

δηεξγαζίεο θαη ηηο δπλακηθέο ησλ απνθαζηδφλησλ πνπ εκπιέθνληαη (Cavallaro, Ciraolo 2005).  

ηελ Διιάδα φκσο νη αξκφδηεο αξρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία 

ελεξγεηαθψλ εθαξκνγψλ θαη θαη’ επέθηαζε εθαξκνγψλ ΑΠΔ είλαη θπξίσο δχν. Πξψηα, νη 

ελδηαθεξφκελνη παξαγσγνί ειεθηξηζκνχ θαηαζέηνπλ θαθέινπο θαη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο ζην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ην νπνίν παξέρεη ηελ άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθνχ φκσο 

ιεθζεί ππφςε θαη ε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΡΑΔ (ρήκα 4) ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 2773/99. 

Καηφπηλ, έρνληαο ηελ άδεηα παξαγσγήο, νη ελδηαθεξφκελνη απεπζχλνληαη ζηηο θαηά ηφπνπο 

Πεξηθέξεηεο (Νφκνο 2647/98 Σεχρνο ΦΔΚ Α΄ 237) φπνπ θαη κε βάζε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

(ΤΑ) 2000/02 Σεχρνο ΦΔΚ Β΄ 158 είλαη αξκφδηνη γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο, 
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ιεηηνπξγίαο, επέθηαζεο θαη αλαλέσζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ζε ζηαζκνχο παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

 

ρήκα 3: Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ έξγσλ ΑΠΔ απφ ηε ΡΑΔ.  

(Πεγή: www.rae.gr) 

 

Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο ζηελ πεξίπησζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμήο πεξηέρνπλ πιήζνο κειεηψλ (νηθνλνκνηερληθέο, 

ηνπνγξαθηθέο, πεξηβαιινληηθέο, ελεξγεηαθέο) φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ε βησζηκφηεηα ελφο έξγνπ 

θαζψο θαη ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί. Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζρεηηθή αδεηνδφηεζε απφ ηηο 

Πεξηθέξεηεο, εθηφο απφ ηηο δηάθνξεο κειέηεο πνπ θαηαζέηνληαη, κπνξεί λα ρξεηάδνληαη θαη νη 

εγθξίζεηο απφ άιιεο ππεξεζίεο (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο - Γηεχζπλζε Γαζψλ, 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ- Αξραηνινγίεο, θηι). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη δηαδηθαζίεο 

αδεηνδφηεζεο, εθηφο απφ ηνλ κεγάιν φγθν θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο πνπ πξνυπνζέηνπλ, είλαη 

θαη ρξνλνβφξεο. Ζ γξαθεηνθξαηία, ε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιήςε 
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αδεηψλ, ε απνπζία νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ-ελεκέξσζεο κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ ζα 

πινπνηεζεί ην έξγν δεκηνπξγψληαο έηζη αληηδξάζεηο θαη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ ηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία, δεκηνπξγνχλ πνηθίια πξνβιήκαηα ζηνπο επελδπηέο θαη απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε ΡΑΔ (θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΑΠΔ) θαηά ηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ γηα ηε ιήςε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε 

ζθνπφ ηελ έθδνζε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο γλσκνδφηεζεο, ρξεζηκνπνηεί έλα ΓΠ κε βάζε 

δεδνκέλσλ απφ ην ΚΑΠΔ, φπνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ θξίλνληαη αθαηάιιειεο γηα 

νπνηαδήπνηε πξαγκαηνπνίεζε ηερλνινγηθήο εθαξκνγήο ΑΠΔ θαη κε. Σέηνηεο πεξηνρέο είλαη 

δαζηθέο εθηάζεηο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, πεξηνρέο ππφ θαζεζηψο λνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο, θαζψο θαη πεξηνρέο πςίζηεο εζληθήο ζεκαζίαο. Θέηνληαη επίζεο θαη φξηα 

απφζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο νηθηζκνχο θαη νδηθνχο άμνλεο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλεηαη άκεζα θαη ειέγρεηαη γξήγνξα θαηά πφζν ην πξνηεηλφκελν έξγν 

παξνπζηάδεη πεξηβαιινληηθνχο αιιά θαη ρσξνηαμηθνχο πεξηνξηζκνχο. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

 

4.2.1. ΤΣΗΜΑΣΑ ΛΗΦΔΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

 

Έλα χζηεκα Λήςεο Απφθαζεο νξίδεηαη ζαλ έλα ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο (θπξίσο κε 

ηελ βνήζεηα ινγηζκηθνχ) ηθαλφ λα παξάγεη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αιιεινθαηαλφεζε ζε κία δεδνκέλε εθαξκνγή κε ζθνπφ λα 

βνεζήζεη ζηελ επίιπζε πεξίπινθσλ θαη δχζθνια πξνζδηνξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ (Cavallaro, 

Ciraolo, 2005). Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο αλαιχεηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα θαη ε εθαξκνγή 

αλαιπηηθψλ κεζφδσλ, κνληέισλ θαη εξγαιείσλ ελίζρπζεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε φρη κφλν ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή θαζαπηή, αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο, δηεξγαζίεο θαη ηηο δπλακηθέο ησλ 

απνθαζηδφλησλ πνπ εκπιέθνληαη. 

χκθσλα κε ηνλ Sauter (1997) ηα πζηήκαηα Λήςεο Απφθαζεο πξέπεη εμ νξηζκνχ λα 

βνεζνχλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο. Ζ ελζσκάησζε εηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο (πρ κνληέια, ινγηζκηθά, εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο, αλάιπζε θχθινπ 

δσήο θιπ.) σο ζηνηρείσλ ελφο πζηήκαηνο Λήςεο Απφθαζεο θαίλεηαη σο έλα κέζν γηα ηελ 

επηπξφζζεηε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ιήπηεο απφθαζεο. 
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Ζ εθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Λήςεο Απφθαζεο ζηελ πεξίπησζε πρ. εθαξκνγήο γηα 

ρξήζεηο γεο, πξέπεη λα βνεζνχλ θαη λα εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία επηινγήο απφθαζεο. Έλα 

ζχζηεκα ιήςεο απφθαζεο ρξήζεσλ γεο πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, εξγαιεία ή 

κεραληζκνχο πνπ κεηαηξέπνπλ ηα δεδνκέλα ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν εμάγεηαη θαηαλφεζε. Με ηελ πξνζζήθε κνληέισλ βαζηζκέλσλ ζε ΓΠ θαη άιισλ 

αλαιπηηθψλ κνληέισλ, νη απνθαζίδνληεο κπνξνχλ θαη ρεηξίδνληαη δεδνκέλα ζε έλα πξαγκαηηθφ 

ζρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

Έλα ζχζηεκα ιήςεο απφθαζεο, π.ρ. γεσρσξηθφ, ή ρξήζεσλ γεο, δχλαηαη λα απαξηίδεηαη 

απφ ηα παξαθάησ ηξία ζηνηρεία: 

 έλα κεραληζκφ πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, 

 θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηερλνινγίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

 εθπαίδεπζε θαη εμσηεξηθή βνήζεηα γηα ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο αλάιπζεο, 

θαη νη απαηηήζεηο ζε δεδνκέλα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Φπζηθά δεδνκέλα (ππάξρνπζα θαη πεξηβάιινπζα θάιπςε γεο, επηθαλεηαθή θαη ππφγεηα 

γεσινγία θαη πδξνγεσινγία, ηχπνο εδάθνπο θιπ.), 

 Υαξαθηεξηζηηθά ρξήζεσλ γεο (πρ, δηαζέζηκε ελεξγεηαθνί πφξνη, χδαηα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά απνξξνήο πδάησλ, κεηαθνξά θαη ηειεπηθνηλσλίεο, ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο θαη θπξηφηεηα), 

 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο ΑΔΠ πεξηνρήο, απαζρφιεζε, ππεξεζίεο, θιπ. 

 

4.2.2. ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΠΑΡΚΧΝ 

 

Οη άδεηεο πνπ απαηηνχληαη, έηζη ψζηε λα δνζεί ζεηηθή εηζήγεζε απφ ηελ ειιεληθή 

Πνιηηεία γηα εγθαηάζηαζε ησλ φπνησλ θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Είδορ 

Φ/Β πάπκο 

ιζσύορ ≤ 20 

kWp 

Φ/Β πάπκο 

ιζσύορ 20< X 

≤150 kWp 

Φ/Β πάπκο 

ιζσύορ >150 

kWp 

Άδεηα Παξαγσγήο 
    

Υ 

Άδεηα Δγθαηάζηαζεο 
    

Υ 

Άδεηα Λεηηνπξγίαο 
    

Υ 

Άδεηα Γφκεζεο     ** 

Δμαίξεζε ηεο ΡΑΔ απφ 

ηελ ππνρξέσζε ιήςεο 

άδεηαο παξαγσγήο 

* Υ   

χκβαζε ζχλδεζεο κε 

ηε ΓΔΖ 
Υ *** Υ   

χκβαζε 

αγνξνπσιεζίαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

ΓΔΜΖΔ (ή ΓΔΖ γηα 

ηα κε Γηαζπλδεδεκέλα 

Νεζηά) 

Υ Υ Υ 

Έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
  

Υ Υ 

Θεψξεζε πνιενδνκίαο   Υ Υ 

*Απαηηείηαη ζε ζηαζκνχο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε κε Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά φπνπ πθίζηαηαη 

θνξεζκφο ηνπ δηθηχνπ,  

** Τπνρξέσζε έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο νη δνκηθέο θαηαζθεπέο φπσο ηα νηθήκαηα ζηέγαζεο 

ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ θαη ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ 

*** Απαηηείηαη έγγξαθν θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ Πνιενδνκία 
 

Πίλαθαο 9: Απαηηνχκελεο άδεηεο γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ (Ηδία Δπεμεξγαζία) 
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 Απινχζηεξα θαη αλαιπηηθφηεξα, ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ 

έγθξηζε ρσξνζέηεζεο θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί απφ ηνλ χλδεζκν Δηαηξηψλ Φσηνβνιηατθψλ, αλάινγα βέβαηα κε ηελ ηζρχ ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζέινπλ λα εγθαηαζηήζνπλ νη επελδχηεο είλαη ηα παξαθάησ: 

1. πζηήκαηα < 500 kWp 

a. Αίηεζε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα βεβαίσζε απαιιαγήο απφ Έγθξηζε 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ – ΔΠΟ (ή έθδνζε ΔΠΟ αλ ρξεηάδεηαη – ζπλήζσο ζε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο  

b. Έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ Πνιενδνκία 

c. Αίηεζε ζην ηνπηθφ (< 100 kWp) ή πεξηθεξεηαθφ (> 100 kWp) γξαθείν ηεο ΓΔΖ 

γηα πξνζθνξά φξσλ ζχλδεζεο 

d. Τπνγξαθή ζχκβαζεο αγνξνπσιεζίαο κε ΓΔΜΖΔ 

 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ 

2. πζηήκαηα 500-1000 kWp 

a. Αίηεζε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) 

b. Έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ Πνιενδνκία 

c. Αίηεζε ζην πεξηθεξεηαθφ γξαθείν ηεο ΓΔΖ γηα πξνζθνξά φξσλ ζχλδεζεο 

d. Τπνγξαθή ζχκβαζεο αγνξνπσιεζίαο κε ΓΔΜΖΔ 

 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ 

3. πζηήκαηα > 1000 kWp 

a. Αίηεζε ζηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) γηα έθδνζε Άδεηαο Παξαγσγήο 

b. Αίηεζε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα έθδνζε Άδεηαο Δγθαηάζηαζεο (πεξηιακβάλεη θαη 

έθδνζε ΔΠΟ) 

c. Έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ Πνιενδνκία 

d. Αίηεζε ζηνλ ΓΔΜΖΔ γηα πξνζθνξά φξσλ ζχλδεζεο 

e. Τπνγξαθή ζχκβαζεο αγνξνπσιεζίαο κε ΓΔΜΖΔ  εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθνχ 

f. Αίηεζε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα έθδνζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο 

Ύζηεξα απφ ηελ ρνξήγεζε, φκσο, θαη ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ αδεηψλ, πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νξηζκέλα βήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηφζν ζηελ 
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εγθαηάζηαζε φζν θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη νη 

εμήο: 

1. Μειέηε: Βειηηζηνπνίεζε ζπλδπαζκνχ Φ/Β γελλεηξηψλ θαη κεηαηξνπέσλ δηθηχνπ γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν επέλδπζεο,  

 Υσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο θάιπςεο θαη 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ,  

 Δλεξγεηαθή κειέηε απφδνζεο ηνπ Φ/Β πάξθνπ,  

 ρέδηα εγθαηάζηαζεο 

2. Άδεηεο θαη πξνεηνηκαζία θαθέισλ (κειέηεο).  

3. Γηακφξθσζε νηθνπέδνπ (ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο ππνδνκήο)  

4. Γείσζε (ζεκαληηθφο παξάγνληαο άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο)  

5. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία  

6. Τινπνίεζε θαηαζθεπήο βάζεσλ (ζπλαξκνιφγεζε)  

7. ηήξημε θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ επί ησλ βάζεσλ.  

8. Καισδίσζε (πιηθφ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο) κεηαμχ ησλ Φ/Β θαη ησλ κεηαηξνπέσλ 

ηζρχνο θαη δηαζχλδεζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηεξίμεσλ κε ηελ γείσζε ηνπ πάξθνπ. 

9. Γηαηάμεηο δεχμεο/απφδεπμεο Φσηνβνιηατθψλ (πιηθφ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο)  

10. Πίλαθεο ζπλδέζεσλ ησλ Φ/Β (πιηθφ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο)  

11. Καισδίσζε κεηαμχ κεηαηξνπέσλ ηζρχνο κε θεληξηθφ πίλαθα AC.  

12. Κεληξηθφο πίλαθαο AC. ε πεξίπησζε φπνπ ην Φ/Β πάξθν είλαη ηζρχνο > 100 kWp, ε 

εγθαηάζηαζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο δηαηάμεηο αλχςσζεο (Μ/ κέζεο ηάζεο απφδνζεο 

πεξίπνπ 90% κε ηνπο αλάινγνπο δηαθφπηεο Υ.Σ. θαη Μ.Σ. εγθαηεζηεκέλνπο εληφο 

νηθηζκνχ)  

13. Φχιαμε θαη επηηήξεζε ηνπ ρψξνπ  

14. χλδεζε κε ΓΔΖ. 

 

4.3. Ζ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

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

ελέξγεηαο ηεο Δπξψπεο λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ). ηελ Διιάδα 

ην πνζνζηφ - ζηφρνο γηα ην 2020 έρεη ηεζεί ζην 40% φηαλ ην 2010 αλήιζε κφιηο ζην 10%. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ν εζληθφο ζηφρνο γηα ηα θσηνβνιηατθά είλαη ε εγθαηάζηαζε 1.500 κεγαβάη 

(MWp) σο ην 2014 θαη ζπλνιηθά 2.200 MWp σο ην 2020.Ο νηθηαθφο ηνκέαο δελ πεξηιακβάλεηαη 

ζηα φξηα απηά θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί ρσξίο πεξηνξηζκνχο. (ITS AE) 

Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, δελ πθίζηαληαη επηδνηήζεηο γηα ηα θσηνβνιηατθά πάξθα 

κέζα απφ ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν, παξφια απηά νη επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά ζεσξνχληαη 

βηψζηκεο θαη θεξδνθφξεο. 

Έλαο επελδπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαιχςεη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο ηεο επέλδπζεο, ζπλήζσο ην 25% (ίδηα ζπκκεηνρή) ελψ ην ππφινηπν 75% κπνξεί λα ην 

θαιχςεη κε ρξήζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Οη πεξηζζφηεξεο Διιεληθέο ηξάπεδεο πιένλ 

θαιχπηνπλ έσο θαη ην 100% ηεο αμίαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ κε ηδηαίηεξα επλντθά 

επηηφθηα. (ITS AE) 

Οη ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειηαθήο θηινβαηψξαο θαζνξίδνληαη σο εμήο: 
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Πίλαθαο 10: Σηκέο Πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξαγφκελεο απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα (Πεγή 

θαη Δπεμεξγαζία: χλδεζκνο Δηαηξηψλ Φσηνβνιηατθψλ) 

 

εκεησηένλ φηη, απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, δελ ππάξρνπλ πηα επηδνηήζεηο γηα ηα 

θσηνβνιηατθά απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν, φπσο ίζρπε παιαηφηεξα. Γεδνκέλεο φκσο ηεο 

δηαρξνληθήο πηψζεο ησλ ηηκψλ πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί καθξνρξφληα, νη επελδχζεηο είλαη 

βηψζηκεο θαη θεξδνθφξεο θαη κφλν κε ηελ ηαξίθα πνπ παξέρεηαη απφ ην λφκν θαη πεξηγξάθεηαη 

ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 
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Σν θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει πέθηεη δηαρξνληθά ελψ ε λέα 

λνκνζεζία παξέρεη θίλεηξα ψζηε, ν επελδπηήο λα πξαγκαηνπνηεί απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δλ ηέιεη, νη πξνυπνζέζεηο αμηνπνίεζεο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηηο 

θαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε, αθνχ ε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ δέρεηαη θάζε ηεηξαγσληθφ κέηξν 

επηθάλεηαο ζηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο θπκαίλεηαη απφ 1400-1900 kW. 

 

Δηθφλα 17: Αμηνπνίεζε ειηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιάδαο 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ αλαπηπμηαθφ Νφκν θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηηο επελδχζεηο ζηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ χλδεζκν Δηαηξηψλ Φσηνβνιηατθψλ, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη δελ πξνβιέπεη θάπνηα ρνξήγεζε επηδφηεζεο, νη ελ ιφγσ 

επελδχζεηο ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά θεξδνθφξεο αθφκα θαη ρσξίο επηπιένλ επηδφηεζε κηαο θαη: 
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 ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο έρεη πέζεη αξθεηά (ήδε ππάξρεη κηα κείσζε ηνπ θφζηνπο 

εγθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο ηνπ 40% ζε ζρέζε κε ην 2006-φζν πεξίπνπ δειαδή επηδνηνχζε 

ην πξφζθαην πξφγξακκα ηνπ αλαπηπμηαθνχ) 

 ε ηηκή αγνξάο ηεο θηινβαηψξαο είλαη εμαηξεηηθά πςειή γηα ηα επξσπατθά δεδνκέλα 

 ε ειηνθάλεηα ζηελ Διιάδα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ είρε πξνβιεθζεί 

αξρηθά θαη ζπγθξηηηθά πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ ππάξρεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο. 

πλεπψο, ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα εγγπψληαη ζηνπο επελδπηέο κεγάιεο απνδφζεηο αθφκα 

θαη ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο. Παξφια απηά φκσο ππάξρεη 

ζνβαξή πηζαλφηεηα λα ππάξμεη επηδφηεζε ζηνλ αλακελφκελν λέν αλαπηπμηαθφ λφκν ππφ ηελ 

κνξθή θνξναπαιιαγψλ. 
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ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ 

ΠΑΡΚΩΝ  
ΜΔ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΠ  

ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΔ ΣΖΝ 

ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΠ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο πιένλ επλνεκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ηφζν φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία φζν θαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα απηήο, αθνχ ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρψξαο ε ειηνθάλεηα δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 2.700 ψξεο ηνλ ρξφλν. 

χκθσλα κε ηελ ΡΑΔ, γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ, ζα πξέπεη ε εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ λα γίλεη φζν 

ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ θαηαλάισζε. 

  Παξφιν πνπ ε ρψξα καο δηαζέηεη θαη επίζεο θαη εμαηξεηηθά πινχζην αηνιηθφ δπλακηθφ 

θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αεηθφξν αλάπηπμή ηεο, εληνχηνηο 

απνγνεηεπηηθή παξακέλεη ε εηθφλα ηεο Διιάδαο σο πξνο ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. 

 Όζνλ αθνξά ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, είλαη κία απφ ηηο πεξηθέξεηεο πνπ δείρλνπλ λα 

αμηνπνηνχλ ην δηαζέζηκν ειηαθφ δπλακηθφ ηεο αιιά φρη ηφζν πνιχ ην αηνιηθφ. πλεπψο, ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα κειεηεζεί ε ρσξνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ επί ηνπ εδάθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνηέο πεξηνρέο θξίλεηαη λφκηκε θαη βηψζηκε ε 

εγθαηάζηαζή ηνπο. 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ εθαξκφδεηαη 

ε κέζνδνο ησλ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ, πνπ απνζθνπεί ζε έλα ζηαδηαθφ ραξηνγξαθηθφ 

θηιηξάξηζκα, βάζεη ησλ πεξηνξηζκψλ θαη δπλαηνηήησλ, ψζηε λα βξεζνχλ νη πεξηνρέο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ φια ηα επηζπκεηά θξηηήξηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ArcGIS 9.3. 

Όιεο νη δπλαηφηεηεο ζπλδένληαη άκεζα κε ην θπζηθφ θεθάιαην πνπ δηαζέηεη ε ππφ εμέηαζε 

πεξηνρή, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ειηνθάλεηα. Δπίζεο, έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, πνπ εληζρχεη ηελ ρσξνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ζε κία πεξηνρή, είλαη ε 

παξνπζία δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο γηα ηελ δηνρέηεπζε παξαγφκελεο ηζρχνο. Οη πεξηνξηζκνί 
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ζπλδένληαη θαηά πξψην ιφγν κε ηηο πεξηνρέο απνθιεηζκνχ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην 

Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη αθνξνχλ ηφζν ηηο πεξηνρέο αζπκβαηφηεηαο φζν 

θαη ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ αζχκβαηεο ρξήζεηο. Καηά δεχηεξν 

ιφγν, πεξηνξηζκνί ζηελ ρσξνζέηεζε πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη 

λα ηεξνχληαη θαηά ηελ ρσξνζέηεζή ηνπο. 

 

5.1. ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤΖ (ΠΑ) 

 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο πνπ αθνξά ηηο ελαιιαθηηθέο ελεξγεηαθέο επηινγέο είλαη 

πνιπδηάζηαηε, θαη πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ δηάθνξσλ απφςεσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

(νηθνλνκηθά, ηερληθά, ελεξγεηαθά, πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά). Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα ε 

πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε θαίλεηαη λα είλαη έλα θαηάιιειν εξγαιείν πνπ ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο πνπ εκπιέθνληαη θαη βνεζάεη ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο 

δεκηνπξγψληαο έλα ζχλνιν ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ (Cavallaro 

Ciraolo, 2005). 

Ζ ηειηθή ιχζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα 

θαηαζθεχαζκα παξά κηα αλαθάιπςε. Ζ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε νξίδεηαη σο έλα βνεζεηηθφ 

εξγαιείν ιήςεο απφθαζεο (πξνθαζνξηζκέλν ή φρη), ζηελ ππεξεζία ησλ ιεπηψλ απφθαζεο, φπνπ 

εθινγηθεχεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη ζέηεη ππφ ηεξάξρεζε ηηο επηινγέο ηνπο, 

παξέρνληαο ηαπηφρξνλα φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα κέζα γηα κηα ηεθκεξησκέλε 

θαη εθινγηθεπκέλε επηινγή. Ζ ηειηθή ιχζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα κελ είλαη ε βέιηηζηε 

αιιά ε πην θνηλά απνδεθηή απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απφθαζεο. (Roy, 1985) 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο Πνιπθξηηεξηαθήο Αλάιπζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ 

ελίζρπζεο γηα ηνπο απνθαζίδνληεο πνπ «ζπκκνξθψλεηαη» ζηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπο. Ζ «ηδαληθή» επίιπζε, ε ελαιιαθηηθή πνπ απνδίδεη θαιχηεξα ζε φια ηα 

θξηηήξηα πνπ επειέγεζαλ, είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Γη’ απηφ είλαη πξνηηκφηεξν λα βξεζεί κηα 

ζπκβηβαζηηθή ιχζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. 

Οη δηάθνξεο πνιπθξηηεξηαθέο κέζνδνη αλάιπζεο ζηνρεχνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ηα 

πνιπδηάζηαηα δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο απφθαζεο ηνπο, πξνζθέξνληαο 
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ηνπο έλα πιαίζην ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ 

βάζε ησλ πνιπθξηηεξηαθψλ κεζφδσλ βξίζθεηαη ζην κνληέιν απφθαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

φπνπ ζέηνληαη ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα γηα ην πψο δηαθνξεηηθά είδ πιεξνθνξηψλ ζπλζέηνληαη καδί 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θνηλά απνδεθηήο ιχζεο (Lahdelma et al 2000). 

Σα θχξηα ζηάδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δφκεζε ελφο πνιπθξηηεξηαθνχ πξνβιήκαηνο 

αλαιχνληαη παξαθάησ θαη απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 5 (Georgopoulou et al 1997): 

1. Αξρηθά θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ελδερφκελσλ πεξηνξηζκψλ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ξεαιηζηηθψλ ζελαξίσλ. 

2. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηξψνπ 

επεμεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

 Σνλ νξηζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία, 

 Σν ζρεκαηηζκφ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, 

 Σελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, θαη 

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα. 

3. Καζνξίδνληαη νη βαζκνί βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ. ε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο, φπνπ ν 

αξηζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ είλαη κεγάινο, ε ηερληθή εθηίκεζεο ησλ βαζκψλ βαξχηεηαο 

πξέπεη λα είλαη ηφζν εχρξεζηε φζν θαη αμηφπηζηε. 

4. Αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ησλ επηδφζεσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. Απηφο γίλεηαη 

κε ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πνιπθξηηεξηαθήο κεζφδνπ. 

5. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ε θαηάιεμε είλαη ε θαηάηαμε φισλ ησλ εθηθηψλ 

ελαιιαθηηθψλ κε θζίλνπζα ζεηξά επίδνζεο. 

6. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί 

ηη θαζηζηά κηα ελαιιαθηηθή πξνηηκφηεξε απφ κηα άιιε, πνηα είλαη ηα βαζηθφηεξα 

θξηηήξηα θαη πνηεο ζα ήηαλ νη πηζαλέο θαιχηεξεο λέεο ελαιιαθηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα θαζνξηζηνχλ κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν πξνηηκεηέσλ. Έηζη απαξαίηεηε είλαη ε 

δηεμαγσγή αλάιπζεο επαηζζεζίαο πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζνχλ νη δηάθνξνη παξάκεηξνη 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. 

7. ην ηειηθφ ζηάδην γίλνληαη πξνηάζεηο / ζπζηάζεηο επί ησλ απνηειεζκάησλ. 
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5.2. ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (ΓΠ) 

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Γεσκεηξψλ (F.I.G.-Federation 

Internationale des Geometres) έλα Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ ή χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ Γεο είλαη έλα εξγαιείν γηα ιήςε απνθάζεσλ λνκηθήο, δηνηθεηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πθήο θαη έλα φξγαλν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε, ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ κία Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη γηα κία έθηαζε ζηνηρεία πξνζδηνξηζκέλα ζην ρψξν θαη 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε γε, θαη απφ δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο γηα ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, 

ελεκέξσζε, επεμεξγαζία θαη δηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ. Ζ βάζε ελφο ΓΠ είλαη έλα εληαίν 

ζχζηεκα (γεσγξαθηθήο) αλαθνξάο, ην νπνίν επίζεο δηεπθνιχλεη ηε ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ 

κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε άιια ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπ ζηνηρεία γηα ηε γε. (Διεπζεξηάδνπ, 

2007) 

χκθσλα κε έλαλ άιινλ νξηζκφ (Μαληάηεο 1996) έλα ΓΠ δελ είλαη απιά έλα κέζν κε 

ην νπνίν παξάγνληαη ράξηεο, δηαγξάκκαηα ή θαηάινγνη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά κία 

λέα, νινθιεξσκέλε ηερλνινγία απαξαίηεηε γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ (Decision Making) πνπ αθνξνχλ ηε γε, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. 

Βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ έλα ΓΠ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ είλαη (Μαληάηεο 1996): 

 πιινγή δεδνκέλσλ 

 Κσδηθνπνίεζε θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

 Απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ 

 Αλάθηεζε δεδνκέλσλ 

 Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 Απεηθφληζε δεδνκέλσλ 

Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) έρνπλ γίλεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα 

ηελ ράξαμε ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Γηεπθνιχλνπλ ηε ρσξηθή αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εζσηεξηθέο γεσεπεμεξγαζίεο ή ραξηνγξαθηθά ζπλαξηεζηαθά κνληέια, 

φπσο επηθάιπςε ράξηε, επηινγή SQL (structured query language) θαη ζεκαηηθή αλάιπζε 

(Muselli et al, 1999). Αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο γεσδηαδηθαζηηθέο ζπλαξηήζεηο, ε ραξηνγξαθηθή 
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επηθάιπςε είλαη ε πην ρξήζηκε φπνπ ηα δηάθνξα επίπεδα κπνξεί λα αλαπαξαζηήζνπλ κεηαμχ 

άιισλ ην αλάγιπθν κηαο πεξηνρήο, ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

 

5.2.1. ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΓΠ ΣΗΝ ΥΩΡΟΘΕΣΗΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΠΕ 

 

Σα ΓΠ έρνπλ θαλεί ρξήζηκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φπσο ζε αγξνηηθφ θαη αζηηθφ 

ζρεδηαζκφ, εηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, θαη γηα ηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ. Ο Yapa (1991) μεθίλεζε πξψηνο λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

ΓΠ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ κε κηα έξεπλα πάλσ ζην 

αηνιηθφ δπλακηθφ. Πην πξφζθαηα νη Perez θαη Seals (1995) ραξηνγξάθεζαλ ην δπλακηθφ ησλ 

ζπλδεκέλσλ ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Άιιεο πξφζθαηεο έξεπλεο 

εθάξκνζαλ ηα ΓΠ ζηελ αθαιάησζε ηνπ λεξνχ (Alexopoulou 1995), γηα ηελ νηθνδφκεζε  

θαηεζηξακκέλεο πεξηνρήο, γηα ηε δηαρείξηζε γεο κε ηε βνήζεηα πνιπθξηηεξηαθψλ κεζφδσλ 

(Joerin, Musy 2000) θαη ζηηο εθαξκνγέο ΑΠΔ (Clarke et al 1996; Rylatt, Lomas 2001; Krewitt, 

Nitsh 2003). 

Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ ησλ ΑΠΔ, ε ελππάξρνπζα εμάξηεζε ησλ ΑΠΔ απφ 

ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηνπνζεζίαο θαη ε νιηθή εμάξηεζε ηνπ θφζηνπο απφ 

ηα ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πεξηνρήο θαζηζηνχλ ηα ΓΠ έλα απαξαίηεην εξγαιείν φζνλ 

αθνξά ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ΑΠΔ θαζψο ρσξηθά, θνηλσληθά θαη γεσγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα ηέηνην πιαίζην (Voivontas et al 1998). Σα 

θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ΓΠ είλαη ε επθνιία ζηε δηαρείξηζε δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ 

ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

ρσξηθέο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζχλνια δεδνκέλσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ΓΠ είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν παξέρνληαο ηα κέζα γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηδξάζεσλ θαη ηνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. Αθφκε, παξέρνπλ ηελ επρξεζηία ζην λα εκπινπηίδεηαη ε βάζε 

δεδνκέλσλ, πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη απνθάζεηο, κε ρσξηθά δεδνκέλα πνπ δίλνπλ 

επηπξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηηο ΑΠΔ, ή κε ρσξηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνπλ άιιεο 

ηερλνινγηθέο ελαιιαθηηθέο. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

ην παξαθάησ ρήκα  απεηθνλίδεηαη ε πηζαλή κεζνδνινγία ελζσκάησζεο ελφο ΓΠ ζε 

εθαξκνγέο ΑΠΔ. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:31 EEST - 52.53.217.230



5. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ Φ/Β ΠΑΡΚΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΠ ΣΖΝ ΘΔΑΛΗΑ 

Κωνσταντόπουλος Διονύσιος 

 

 
85 

 

ρήκα 4: Μειέηε αλεχξεζεο ζέζεσλ γηα εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ κε ηελ βνήζεηα ΓΠ 

(Πηγή: Muselli et al 1999, Ιδία Επεξεργασία)  

 

Δπηπιένλ, ηα ΓΠ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα πξνζνκνηψλνπλ ηνπο θαη 

θπζηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο. πλεπψο, ηα ΓΠ 

κπνξνχλ λα παίμνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζαλ εξγαιείν πζηήκαηνο Τπνζηήξημεο Απφθαζεο 

φζνλ αθνξά ηε βέιηηζηε ρσξνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ (Baban, Parry 2001). 

 

5.3. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

Πιήζνο εξεπλεηψλ θαη επηζηεκφλσλ αλά ηνλ θφζκν έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ κέζνδν 

αλάιπζεο κε ηελ ρξήζε πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ Ζ/Τ 

ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ 

 

ΓΠ 

 

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ 

 

ΥΩΡΗΚΖ ΒΑΖ 

ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΔΤΡΔΖ ΘΔΔΩΝ 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΚΑΘΔ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΣΔΥΝΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ. 
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Πιεξνθνξηψλ ηφζν γηα ηελ αλεχξεζε θαηάιιεισλ ζέζεσλ ρσξνζέηεζεο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη απνηίκεζεο ζπκβαηφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

απηήο. 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο πνιχ – 

θξηηεξηαθήο αλάιπζεο ζε πεξηβάιινλ ΓΠ θαη ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζήο ηεο γηα ηελ ζσζηή 

αμηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ ρσξνζέηεζεο. 

Αξρηθά, ην παλεπηζηήκην ηεο Chittagong (Bangladesh) ζε ζπλεξγαζία κε ην 

παλεπηζηήκην Heriot – Watt ηνπ Edinburgh ην 2007, αλέπηπμαλ κία κέζνδν απνηίκεζεο ηεο 

αλάπηπμεο ηεο πδαηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Bangladesh, κε ηελ βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ησλ 

πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ ζε πεξηβάιινλ ΓΠ. Απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηξφπνη γηα ηελ αεηθφξα αλάπηπμή ηνπο. Αλάινγε κειέηε έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ην Institute of Earth and Environmental Sciences ηεο Ηνξδαλίαο, κε 

ζηφρν ηελ απνηίκεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αγξνηηθνχο ζθνπνχο ζηελ 

ρψξα ηεο Ηνξδαλίαο. 

Έλα άιιν είδνο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε κέζνδν πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ ζε 

πεξηβάιινλ ΓΠ, αλαπηχρζεθε ην 2009 απφ ην Department of Civil Engineering ηεο 

Πνξηνγαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην Department of Electrical Engineering and Computers κε 

ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ αζηηθψλ ππνδνκψλ. 

θνπφο θαη απνηέιεζκα ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ λα δψζεη ζηνπο κεραληθνχο ηελ θαηάιιειε 

ηερλνγλσζία θαη ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ 

ππνδνκψλ ζηελ ρψξα ηεο Πνξηνγαιίαο.  

Δπίζεο, αλάινγεο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο, φπσο ζε απηφλ ηεο δστθήο θαη ηεο θπηηθήο παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα, ην 2003 ην 

Department of Biological and Environmental Engineering θαη ην Department of Crop and Soil 

Sciences ηεο Ithaka αλέπηπμαλ κία κειέηε γηα πηζαλή ρσξνζέηεζε αλαεξφβησλ πεπηηηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο.  

Δπεηδή, φκσο, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, εμεηδηθεχεηαη ζηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

ησλ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ ζε πεξηβάιινλ ΓΠ κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε ζέζεσλ γηα ρσξνζέηεζε 

θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ηδέα απηή δελ είλαη πξσηφηππε αιιά 

έρνπλ αζρνιεζεί κε απηή έλα κεγάιν πνζνζηφ επηζηεκφλσλ αλά ηνλ θφζκν. πγθεθξηκέλα, ην 

2009, ην Department of Civil Engineering, ηνπ Middle East Technical University ηεο γεηηνληθήο 
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Σνπξθίαο, αλέπηπμε έλα κνληέιν απνηίκεζεο ησλ αηνιηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ 

ρσξνζεηεζεί ζηελ δπηηθή Σνπξθία, ρξεζηκνπνηψληαο κέζνδν πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. Αθφκα, ην 

2011, ην Center for Life-Cycle Analysis ηεο Νέαο Τφξθεο πξαγκαηνπνίεζε κία πνιπθξηηεξηαθή 

αλάιπζε ζηελ ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Τφξθεο φπσο θαη ην 2009, 

ην Metropolitan State College of Denver ην νπνίν δεκνζίεπζε κία κειέηε ρσξνζέηεζεο 

αηνιηθψλ θαη ειηαθψλ πάξθσλ. Όιεο νη παξαπάλσ κειέηεο έρνπλ ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ 

πεξηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ αηνιηθά θαη θσηνβνιηατθά πάξθα, πιεξψληαο φια ηα 

θξηηήξηα πνπ νξίζηεθαλ. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ηειηθψο ζε έλαλ ράξηε θαη 

αμηνινγνχληαη νη πεξηνρέο απηέο κε βάζε ηελ βησζηκφηεηά ηνπο. 

Όιεο νη παξαπάλσ κειέηεο, αλ θαη πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ΓΠ γηα λα 

θάλνπλ εθηηκήζεηο δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αζρνινχληαη θπξίσο κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεζφδνπο ηεο πνιχ – θξηηεξηαθήο αλάιπζεο, 

αμηνινγψληαο ηα. πλεπψο, ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ζα πξνζπαζήζεη λα 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ησλ πνιιαπιψλ 

θξηηεξίσλ. Δηδηθφηεξα, ζα γίλεη πξνζπάζεηα παξαγσγήο ελφο κνληέινπ, ην νπνίν ζα 

δεκηνπξγεζεί ζε πεξηβάιινλ ΓΠ θαη ζα εμάγεη ηηο πεξηνρέο ρσξνζέηεζεο θσηνβνιηατθψλ 

πάξθσλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί αξρηθά. Έηζη ζα γίλεη επθνιφηεξνο ν 

ηξφπνο αλεχξεζεο πεξηνρψλ απφ έλα κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ δελ θαηέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο πνιχ – θξηηεξηαθήο αλάιπζεο. 

 

5.4. ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, ε κειέηε ζηελ νπνία ζα εθαξκνζηεί ε πνιχ - 

θξηηεξηαθή αλάιπζε ρσξνζέηεζεο θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ είλαη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Ο 

ιφγνο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθέξεηαο είλαη δηφηη βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Διιάδαο 

θαη ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία απφ φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο, 

ην ειηαθφ ηεο δπλακηθφ είλαη αξθεηά κεγάιν θαη ζπλεπψο ε εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ ζεσξείηαη αξθεηά θεξδνθφξα. Σέινο, ιφγσ ηεο πεδηάδαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 

φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο, ε ρσξνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ θξίλεηαη πην επλντθή. 
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5.4.1. ΓΕΝΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ  

 

Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαηαιακβάλεη ην θεληξηθφ – αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

επεηξσηηθνχ θνξκνχ ηεο Διιάδνο. Απνηειείηαη απφ ηνπο Ννκνχο Καξδίηζαο, Λαξίζεο, 

Μαγλεζίαο θαη Σξηθάισλ θαη θαηαιακβάλεη ζπλνιηθή έθηαζε 14.037 km2 (10,6% ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο). Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζπλνξεχεη πξνο βνξξά κε ηηο 

Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πξνο λφην κε ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο 

Διιάδνο, δπηηθά κε ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ελψ αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ην Αηγαίν Πέιαγνο. 

(Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 

Ζ Θεζζαιία παξνπζηάδεη απιή γεσκνξθνινγηθή εηθφλα, κε ηα νξεηλά ηκήκαηα 

πεξηκεηξηθά θαη ηα πεδηλά ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο. Σν 37% ηνπ εδάθνπο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη 

πεδηλφ, ην 17% εκηνξεηλφ, ελψ ην 46% είλαη νξεηλφ. Τπάξρνπλ πέληε νξεηλνί φγθνη, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ν Όιπκπνο, κε πςφκεηξν 2917 m, ην ςειφηεξν ζηελ Διιάδα. Δθηφο ηνπ Οιχκπνπ, ν 

Θεζζαιηθφο θάκπνο (ν νπνίνο απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε πεδηάδα ηεο ρψξαο) πεξηβάιιεηαη απφ 

ην λφηην ηκήκα ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ, ηνλ Ηηακφ, ην Πήιην θαη ηελ Όζξπο. Ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο είλαη ε ηερλεηή ιίκλε ηνπ Σαπξσπνχ, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε χζηεξα απφ απφθξαμε 

ηεο θνίηεο ηνπ Σαπξσπνχ, παξαπφηακνπ ηνπ Αρειψνπ. (Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 

Ζ θχξηα πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο είλαη ε ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ, κε 

έθηαζε πεξίπνπ 9500 km2. Κπξηφηεξνη παξαπφηακνη ηνπ Πελεηνχ είλαη πξνο ηα λφηηα ν Δληπέαο, 

ν Φαξζαιηψηεο, ν νθαδίηεο θαη ν Καιέληδεο, πξνο ηα δπηηθά- λνηηνδπηηθά ν Πιηνχξεο (ή 

Πάκηζνο), ν Πνξηατθφο θαη ην Μνπξγθάλη, θαη ζην βφξεην κέξνο ν Λεζαίνο, ν Νενρσξίηεο θαη ν 

Σηηαξήζηνο. ηελ Πεξηθέξεηα βξίζθεηαη θαη ε θιεηζηή ιεθάλε ηεο Κάξιαο, θαζψο θαη άιια 

κηθξφηεξα ξέκαηα. (Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 

Ο Ννκφο Λάξηζαο θαηαιακβάλεη ην βνξεηφηεξν ηκήκα ηεο Θεζζαιίαο, είλαη ν δεχηεξνο 

ζε έθηαζε Ννκφο ηεο ρψξαο (5.380 km2) θαη ν πξψηνο ζε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο. Οη πεδηλέο 

εθηάζεηο θαηαιακβάλνπλ ην 48% ηνπ Ννκνχ θαη νη νξεηλέο πεξηνρέο ην 30%, ελψ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ λνκνχ ραξαθηεξίδνληαη σο 

αγξνηηθά (83%). Δπίθεληξν ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ Ννκνχ αιιά θαη ηεο Πεξηθέξεηαο 

απνηειεί ε πφιε ηεο Λάξηζαο. (Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 
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Ο λνκφο Καξδίηζαο απνηειεί ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη έρεη 

έθηαζε 2.636 km2. Σν λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ νξνζεηξά ηεο 

Πίλδνπ θαη ησλ Αγξάθσλ, ελψ βνξεηναλαηνιηθά απιψλεηαη ν ζεζζαιηθφο θάκπνο. Σν 46% ηνπ 

Ννκνχ θαιχπηεηαη απφ πεδηλέο εθηάζεηο, ην 49% απφ νξεηλνχο φγθνπο θαη κφιηο ην 5% απφ 

εκηνξεηλέο πεξηνρέο. (Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 

Ο Ννκφο Μαγλεζίαο θαηαιακβάλεη ην αλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη έρεη 

ζπλνιηθή έθηαζε 2.636 km2. Ο Ννκφο Μαγλεζίαο ζπλνξεχεη βφξεηα θαη δπηηθά κε ην λνκφ 

Λάξηζαο, λφηηα κε ην λνκφ Φζηψηηδαο, αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ην Αηγαίν πέιαγνο θαη 

λνηηναλαηνιηθά απφ ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν. ην Ννκφ Μαγλεζίαο ππάγνληαη θαη νη Βφξεηεο 

πνξάδεο (θηάζνο, θφπεινο, Αιφλλεζνο, Κπξά Παλαγηά, Γηνχξηα, Φαζνχξα, Πηπέξη, 

Πεξηζηέξα θαη θάληδαξη). Οη νξεηλέο πεξηνρέο θαηαιακβάλνπλ ην 45% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 

ηνπ Ννκνχ, ελψ νη πεδηλέο πεξηνρέο απνηεινχλ ην 30%. (Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 

Ο Ννκφο Σξηθάισλ θαηαιακβάλεη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο, είλαη ν 

δεχηεξνο ζε έθηαζε (3.383 km2) θαη ν ηξίηνο ζε πιεζπζκφ Ννκφο ηεο Θεζζαιίαο. Ο Ννκφο 

Σξηθάισλ είλαη ν νξεηλφηεξνο ηεο Θεζζαιίαο, κε πεδηλέο πεξηνρέο νη νπνίεο απνηεινχλ κφιηο ην 

17% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ έθηαζεο. Σα βαζηθά πνηάκηα ηνπ λνκνχ είλαη είηε παξαπφηακνη ηνπ 

Πελεηνχ (Μαιαθαζηψηηθνο, Μνπξγθάλεο, Λεζαίνο, Παιαηνρσξίηεο, Αγηακνληψηεο, 

Νενρσξίηηθνο, Πνξηατθφο), είηε παξαπφηακνη ηνπ Αρειψνπ ή Αζnξνπφηακνπ (Κακληατηηθνο, 

Βαζχξξεκα). Αο ζεκεησζεί φηη νη δχν κεγάινη απηνί πνηακνί πεγάδνπλ νπζηαζηηθά απφ ην ίδην 

ην ζεκείν, ζην ΒΓ άθξν ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ (απ’ φπνπ πεγάδνπλ επίζεο ν Αψνο θαη ν 

Άξαρζνο). (Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 
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Γξάθεκα 2: Καηαλνκή ηεο έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζε βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ρξήζεο (Πεγή: Πξναπνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο Γεσξγίαο- 

Κηελνηξνθίαο 1999/2000, Ηδία Δπεμεξγαζία). 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαιχπηεηαη απφ γεσξγηθέο θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Δηδηθφηεξα, νη γεσξγηθέο εθηάζεηο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ραξαθηεξίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο σο αξφζηκε γε (57%), ελψ έλα πνζνζηφ 

20% ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ είλαη βνζθνηφπηα. Σα ακηγή δάζε απνηεινχλ ην 36% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, ελψ ην 60% είλαη ζπλδπαζκνί ζακλψδνπο θαη πνψδνπο 

βιάζηεζεο. Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο δηαζέηεη πδάηηλεο επηθάλεηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 81,7 

km2, εθ ησλ νπνίσλ ην 98% είλαη ρεξζαία χδαηα. Σέινο, νη ηερλεηέο πεξηνρέο απνηεινχληαη 

θπξίσο απφ ηελ αζηηθή δφκεζε (ζε πνζνζηφ 91%), ελψ νη βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο δψλεο 

θαιχπηνπλ ην 5% ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. (Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 

Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο παξάγεη ην 4,7% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θαη 

είλαη κφιηο 11ε ζηελ θαηάηαμε ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο γηα ην θαηά θεθαιή πξντφλ, 

ππνιεηπφκελε ζεκαληηθά ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ. (Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 

ηνπο Πίλαθεο 8 έσο 10 παξνπζηάδεηαη ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ), ην θαηά 

θεθαιή αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θαη ε αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά ηνκέα 

παξαγσγήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο γηα ην δηάζηεκα 2006-2007. 

 

54
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(εκαη. €) 2006 

ςμμεηοσή 

ζηο ζύνολο 

ηηρ σώπαρ 

2007 
ςμμεηοσή ζηο 

ζύνολο ηηρ σώπαρ 

Πεπιθέπεια 

Θεζζαλίαρ 10197 4.80% 10761 4.70% 

ύνολο 

Υώπαρ 213207 100% 228160 100% 

Πίλαθαο 11: Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (Πεγή: ΓΓ ΔΤΔ, 

2009, Ηδία Δπεμεξγαζία) 

 

(εκαη. €) 2006 Μεηαβολή 2007 Μεηαβολη 

Πεπιθέπεια 

Θεζζαλίαρ 13835 3.00% 14609 5.60% 

ύνολο 

Υώπαρ 19124 7% 20386 7% 

Πίλαθαο 12: Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θαηά θεθαιή Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

(Πεγή: ΓΓ ΔΤΔ, 2009, Ηδία Δπεμεξγαζία) 

 

 

(εκαη. €) Ππυηογενήρ ηομέαρ Γεςηεπογενήρ ηομέαρ 
Σπιηογενήρ 

ηομέαρ 

ύνολο Πποζηιθέμενηρ 

Αξίαρ 

Έηορ 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Πεπιθέπεια 

Θεζζαλίαρ 
886 851 2763 2874 54.03 5790 9032 9515 

ύνολο 

Υώπαρ 
7664 7649 39615 41051 141561 153069 188841 201770 

Πίλαθαο 13: Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά ηνκέα παξαγσγήο 

(Πεγή: ΓΓ ΔΤΔ, 2009, Ηδία Δπεμεξγαζία) 

 

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο, δειαδή ην εκπφξην, νη ππεξεζίεο θαη ν ηνπξηζκφο παξάγεη πεξίπνπ 

ην 61% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη αθνινπζνχλ ν δεπηεξνγελήο, 

κε πεξίπνπ 30% θαη ν πξσηνγελήο κε πεξίπνπ 9%. (Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 
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ηελ Πεξηθέξεηα παξάγεηαη ην 11% ηεο ζπλνιηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο θαη 

ην 4% ησλ ππεξεζηψλ. Παξά ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ 

δεπηεξνγελή θαη ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, ε δηαρξνληθή αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ππνιείπεηαη ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ. (Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 

Ο ελεξγφο πιεζπζκφο ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο αλέξρεηαη ζε 299.000 πεξίπνπ (ΔΤΔ 

2001) εθ ησλ νπνίσλ ην 26% απαζρνιείηαη ζηελ γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία, ην 10% ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κεηαπνίεζεο, ην 8% ζηηο θαηαζθεπέο, ην 13% ζην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 

εκπφξην, ην 5% ζηνλ ηνπξηζκφ, ην 6,5% ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην 31,5% ζε ινηπέο 

δξαζηεξηφηεηεο (ΔΤΔ Β΄ ηξίκελν 2009). Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο 

αλέξρεηαη θαηά ην Β΄ ηξίκελν ηνπ 2009 ζην 8,2% έλαληη 8,9% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. 

(Τ.Π.Δ.Κ.Α., 2009) 

Χο πξνο ηελ αζηηθή αλάπηπμε ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο (Υάξηεο 1.1), επί ελφο 

ζπλφινπ 1.043 πφιεσλ θαη νηθηζκψλ (απνγξαθή ΔΤΔ 2001):  

 γηα ηνπο 1.007 πνπ έρνπλ κφληκν πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, ζην πιαίζην ηεο 

Δπηρείξεζεο Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΔΠΑ) έγηλε θαζνξηζκφο νξίσλ 

(απνθάζεηο Ννκαξρψλ) κε βάζε ην ΠΓ 24-04/03-05-1985 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε ζηε 

ζπλέρεηα. 

 γηα ηηο 36 πφιεηο θαη νηθηζκνχο κε κφληκν πιεζπζκφ άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ ζην 

πιαίζην ηεο ΔΠΑ εγθξίζεθαλ 26 Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ) εθ ησλ νπνίσλ 7 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπο.  

 γηα ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο έρνπλ εγθξηζεί 5 Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ζηα φξηα 6 Γήκσλ. 

 ζε 9 πφιεηο θαη νηθηζκνχο πινπνηνχληαη Οινθιεξσκέλεο Παξεκβάζεηο Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο απφ ην ΠΔΠ (6), Οινθιεξσκέλα Σνπηθά Πξνγξάκκαηα 

βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε εθαξκνγή ηεο Habitat Agenda (5), Οινθιεξσκέλα Πνιπηνκεαθά 

Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο αζηηθήο πεξηνρήο απφ ηελ Κ.Π. Urban I (1994-99) (1). ε 2 

απφ απηέο πινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα, πέξαλ ηεο κίαο θαηεγνξίαο απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο παξεκβάζεηο. 

Δπί ελφο ζπλφινπ 93 Γήκσλ θαη 11 Κνηλνηήησλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε: 
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 13 Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ) - ρέδηα Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο 

Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) γηα ηζάξηζκνπο Γήκνπο. 

 9 Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ (ΟΠΑΑΥ) (7 κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΠΔΠ θαη 2 απφ ην ΔΠ Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Αλαζπγθξφηεζε 

ηεο Τπαίζξνπ) γηα 48 Γήκνπο. 

 

Δηθφλα 18: Δγθεθξηκέλα ΓΠ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

 

5.4.2. ΚΛΘΜΑΣΟΛΟΓΘΚΑ ΚΑΘ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ 

 

Σν θιίκα ηεο Θεζζαιίαο αλ θαη θαηαηάζζεηαη ζην κεζνγεηαθφ, έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ κε εθείλα ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο, εμαηηίαο ηνπ θπζηθνχ απνθιεηζκνχ ηεο απφ 

ηελ ζάιαζζα. ηνλ ειιεληθφ ρψξν ην χςνο ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ ππεξβαίλεη 

ηα 1200mm ζηα δπηηθά παξάιηα, ελψ κεηψλεηαη κέρξη 400mm ζηα αλαηνιηθά ηκήκαηα ηεο 

ρψξαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν ρψξνο ηεο Θεζζαιίαο παξνπζηάδεη κεγάιν χςνο θαηαθξεκληζκάησλ ζην 

δπηηθφ ηεο ηκήκα, ην νπνίν πξννδεπηηθά κεηψλεηαη πξνο αλαηνιάο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 
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κειέηε ησλ θαηαλνκψλ βξνρφπησζεο ζηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ηεο Καξδίηζαο, 

Σξηθάισλ θαη Λάξηζαο. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο εκθαλίδεηαη απινπζηεπκέλν ην πδαηηθφ 

ηζνδχγην ελφο κέζνπ εδάθνπο κε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα λεξνχ 150mm ζε πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ 

Καξδίηζαο θαη Ννκνχ Λάξηζαο αληίζηνηρα. Απνδεηθλχεηαη ε κεγάιε έιιεηςε λεξνχ θαη ζηηο δχν 

πεξηνρέο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Όκσο, ε βξνρφπησζε ζηελ Καξδίηζα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 

είλαη κεγαιχηεξε κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πιενλάζκαηνο χςνπο πεξίπνπ 250mm. Καηά 

ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ε βξνρφπησζε ζηελ Θεζζαιία αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο έλα εληαίν 

θιηκαηηθφ ζχζηεκα θαη εθδειψλεηαη κε ηελ κνξθή ήπησλ επεηζνδίσλ, ελψ θαηά ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο είλαη έληνλε ε δεκηνπξγία κηθξφ - θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ κε εθδήισζε βξνρφπησζεο ππφ 

κνξθή έληνλσλ έσο θαη βίαησλ θαηλνκέλσλ κηθξήο δηάξθεηαο θαη εμαηξεηηθά κεγάιεο έληαζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Σχξλαβνπ (αλαηνιηθή Θεζζαιία) φπνπ ε κέζε κεληαία 

θαηαλνκή ηεο βξνρφπησζεο έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ηεο πεξηφδνπ 

1972 – 1988. Απφ ηελ κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηεο πεξηνρήο 

πξνθχπηεη φηη κεηά ην 1989 ε βξνρφπησζε εκθαλίδεηαη κε κηθξφηεξε ρξνληθή δηαζπνξά θαη ππφ 

ηελ κνξθή έληνλσλ θαηαηγίδσλ κεγάιεο έληαζεο θαη κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο. Χο απνηέιεζκα 

δεκηνπξγνχληαη επηθαλεηαθέο απνξξνέο πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ελψ 

πεξηνξίδεηαη ην πνζνζηφ θαηείζδπζεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ πδξνθφξνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

πεξηνρήο. (ΦΔΚ Β’ 1422) 

 Οη ρηνλνπηψζεηο είλαη ζπλεζηζκέλεο ηδηαίηεξα ζηα νξεηλά ελψ ζπρλέο ραιαδνπηψζεηο 

παξαηεξνχληαη θπξίσο θαηά ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχλην ζηα βφξεηα θαη θαηά ηνπο κήλεο ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ έσο Απξίιην ζηα λνηηναλαηνιηθά. (ΦΔΚ Β’ 1422) 

 Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 15,4 έσο 15,8 βαζκνχο Κειζίνπ, κε ηε κέζε 

κέγηζηε λα θηάλεη ηνπο 33.2 βαζκνχο ηνλ Ηνχλην θαη ηελ κέζε ειάρηζηε ηνπο -0.4 βαζκνχο ηνλ 

Ηαλνπάξην. Οη πην ζεξκνί κήλεο είλαη ν Ηνχιηνο θαη ν Αχγνπζηνο, ελψ νη πην ςπρξνί κήλεο είλαη 

ν Ηαλνπάξηνο, ν Φεβξνπάξηνο θαη ν Γεθέκβξηνο. Οη παγεηνί είλαη ζπρλνί θαη εκθαλίδνληαη θαηά 

ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ – Απξηιίνπ. Οη εκέξεο παγεηνχ ζε κέζε εηήζηα βάζε θπκαίλνληαη απφ 

9.2 ζην Βφιν έσο 35.5 ζηε Λάξηζα θαη 33.8 ζηα Σξίθαια. (ΦΔΚ Β’ 1422) 

 Ζ κέζε εηήζηα ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα θπκαίλεηαη απφ 62 έσο 68%. Οη κήλεο Ηνχληνο 

θαη Ηνχιηνο έρνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο, ελψ νη κήλεο Γεθέκβξηνο θαη Ηαλνπάξηνο έρνπλ ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο. (ΦΔΚ Β’ 1422) 
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 ην Θεζζαιηθφ ρψξν ε κέζε έληαζε ησλ αλέκσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη 

θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1,0 m/sec. Κπξηαξρνχλ δχν ραξαθηεξηζηηθνί ηχπνη αλέκσλ, νη εηήζηνη 

άλεκνη θαη ν “ιίβαο”. Οη εηήζηνη άλεκνη νθείινληαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο επέθηαζεο ηνπ ζεξηλνχ 

ζεξκηθνχ ρακεινχ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο θαη ηνπ αληηθπθιψλα ηνπ Αηιαληηθνχ πξνο ηελ 

ΝΑ Δπξψπε. Οη άλεκνη απηνί αξρίδνπλ λα πλένπλ απφ ηα κέζα ηνπ Ηνπιίνπ κέρξη ηα κέζα 

επηεκβξίνπ φπνπ ζεκεηψλεηαη ε κεγαιχηεξε έληαζε θαη ζπρλφηεηά ηνπο. ηελ εκεξήζηα 

πνξεία ηνπο ην κέγηζην εκθαλίδεηαη ην απφγεπκα, ελψ ην βξάδπ ε έληαζή ηνπο ζηαδηαθά 

κεδελίδεηαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο επζηάζεηαο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο. Ο “ιίβαο” είλαη 

μεξφο θαη ζεξκφο ηνπηθφο άλεκνο πνπ πλέεη ηνλ Μάην θαη ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ. Ο άλεκνο απηφο 

είλαη εμαηξεηηθά θαηαζηξεπηηθφο γηα ηα ζηηεξά. (ΦΔΚ Β’ 1422) 

 ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ 

 
% % ΧΩΡΑ % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

υνολική Ζκταςη   10,6   

Χρηςιμοποιοφμενη Γεωργική Γη 29,8 12,6 35,3 

Μόνιμεσ Φυτείεσ 27,2 5,8 12,6 

Αμπελώνεσ 4,0 4,4 1,4 

Ελαιώνεσ 17,6 4,3 6,1 

Αρότραιεσ Καλλιζργειεσ 59,4 17,6 82,9 

Χλωρζσ Ηωοτροφζσ 0,1 2,3 0,0 

Πίλαθαο 14: Υξήζεηο Γεο ζε Δζληθφ επίπεδν θαζψο θαη ζην επίπεδν ηεο Θεζζαιίαο (Πεγή: ΦΔΚ Β’ 

1422, Ηδία Δπεμεξγαζία) 

 

Χαρακτηριςμόσ Εκτάςεων 
Ζκταςη 

(ςτρζμματα) 

Πεδινζσ 5138100 

Θμιορεινζσ 2509100 

Ορεινζσ 6389400 

φνολο 14036600 

Πίλαθαο 15: Υαξαθηεξηζκφο εθηάζεσλ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (Πεγή: ΦΔΚ Β’ 1422, Ηδία Δπεμεξγαζία) 
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5.4.3. ΗΛΘΑΚΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, γεληθά ην πςειφ ειηαθφ δπλακηθφ είλαη 

δηαζέζηκν παληνχ φπνπ ππάξρνπλ πεξηνρέο κε κέζν πςφκεηξν κηθξφηεξν ησλ 400 κέηξσλ. Όκσο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην αμηνπνηήζηκν ειηαθφ δπλακηθφ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηεκέλν απφ 

κηα ζεηξά παξαγφλησλ κεηεσξνινγηθήο, νξνγξαθηθήο (πςφκεηξν θαη θιίζεηο εδάθνπο), 

πεξηβαιινληηθήο, ηερληθήο, θαη νηθνλνκηθήο θχζεο. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

Δπηπιένλ ν ππνινγηζκφο ηεο παξαγφκελεο ηζρχoο ζπγθεθξηκέλσλ θσηνβνιηατθψλ 

πάξθσλ θαη ηερλννηθνλνκηθψλ εθηηκήζεσλ απαηηνχλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ έληαζε θαη ηελ 

ζπρλφηεηα ηεο ειηνθάλεηαο ζηηο πηζαλέο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο πάξθσλ, κε θαζνξηζκέλε 

ζηαηηζηηθή ζπνπδαηφηεηα, κε ηε ρξήζε θαηαγξαθψλ ζπζηεκάησλ ζε ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο 

θαη παξαπάλσ. Γεληθά, ε ζεσξεηηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ έλα εγθαηεζηεκέλν 

θσηνβνιηατθφ πάξθν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ππνινγίδεηαη βάζε ησλ ειηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ηθαλφηεηα απφδνζεο ηνπ ειηαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

Γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν παξαθάησ ράξηεο, πνπ απεηθνλίδεη κε αλάινγε απφρξσζε ηελ πηζαλή 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο. Ο ράξηεο απηφο 

δεκηνπξγήζεθε ινγηδφκελνη ηελ έληαζε θαη ηελ ζπρλφηεηα ηεο ειηνθάλεηαο ζε θάζε πεξηνρή ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Απφ φηη θαίλεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο 1550 – 1650 KWh / m2. πλεπψο θξίλεηαη επηθεξδήο ε εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. (Διεπζεξηάδνπ, 

2007) 
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Δηθφλα 19: Ζιηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

 

5.4.4. ΕΝΕΡΓΕΘΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΘΟΥΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο επεηξσηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο ππάξρνπλ απηφλνκνη ζηαζκνί 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηδηνθηεζίαο ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ). 

πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε, ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ππάξρνπλ 

Κέληξα πςειήο ηάζεσο, Τπνζηαζκνί ηεο ΓΔΖ, Θεξκνειεθηξηθνί θαη Τδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ δχν Κέληξα Τςειήο Σάζεο ηεο ΓΔΖ 

(Λάξηζα θαη Σξίθαια), 30 Τπνζηαζκνί ηεο ΓΔΖ Σάζεο 150 kV/MT θαη 66 kV/MT, δχν 

Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί (Λίκλε Πιαζηήξα θαη Πεπθφθπην) θαη έλαο Θεξκνειεθηξηθφο 

ηαζκφο ζηνλ Βφιν. 

Γεληθά, ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζεη ζηελ δήηεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο θαηαλαισηέο αιιά ζίγνπξα θξίλεηαη πεξηβαιινληηθά θαιχηεξε ε 
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ζηξνθή ησλ επελδπηψλ ζε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ηελ 

ΓΔΖ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ζα κεηψζνπλ ηνπο εθιπφκελνπο ξχπνπο, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν ηξφπν παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ (ιηγλίηεο). 
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Δηθφλα 20: Υάξηεο δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Θεζζαιία
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5.4.5. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΑΝΑΝΕΩΘΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΘΑ – ΗΛΘΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 

 

ηε πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κεγάινπ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή ζε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (πςειή έληαζε αλέκσλ, πινχζην γεσζεξκηθφ πεδίν, κεγάιε 

πνζφηεηα βηνκάδαο θαη πςειή ειηνθάλεηα). ε αξθεηέο πεξηνρέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί πνιιά 

αηνιηθά πάξθα ηδηνθηεζίαο ηεο ΓΔΖ αιιά θαη άιισλ επελδπηψλ (ΟΣΑ, ηδησηψλ). Δπίζεο, 

αξθεηά είλαη θαη ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα θσηνβνιηατθά πάξθα, εθκεηαιιεχνληαο κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν νη επελδπηέο ηα πςειά επίπεδα ειηνθάλεηαο. Τπάξρεη επίζεο πιήζνο ειηαθψλ 

ζεξκνζηθψλσλ γηα ηελ ζέξκαλζε λεξνχ γηα νηθηαθή ρξήζε. Δπηπιένλ, ζηελ Θεζζαιία 

αλαπηχρζεθαλ εθαξκνγέο ζέξκαλζεο ζεξκνθεπίσλ κε ηε βνήζεηα ηεο γεσζεξκίαο, 

εγθαηαζηάζεθαλ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο λεξνχ γηα ηνπξηζηηθή 

ρξήζε, έγηλε πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο βηνκάδαο θπξίσο απφ ηα ππνιείκκαηα ησλ 

ειαηνθαιιηεξγεηψλ.  (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

Σν πινχζην ειηαθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαιίαο, νη νινέλα απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο γηα ελέξγεηα, ε ηθαλνπνηεηηθή, απφ ηερλνινγηθήο ζθνπηάο, εθαξκνγή ησλ 

θσηνβνιηατθψλ, θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζε ηδηψηεο απνηέιεζαλ βαζηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ επηπιένλ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε δεκηνπξγία 

θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ζε πάξα πνιιέο πεξηνρέο. (Διεπζεξηάδνπ, 2007) 

 

5.5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, δελ είλαη κφλν ε αλεχξεζε 

ησλ πηζαλψλ πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, 

αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη απηή ε αλαδήηεζε. πλεπψο, ζεσξήζεθε φηη ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ArcGIS (9.3 version) ηεο εηαηξίαο 

ESRI, ην νπνίν αθνχ ζα ιακβάλεη ππφςε φια ηα θξηηήξηα ηα νπνία νξίδνληαη εμ’ αξρήο, ελ 

ζπλερεία ζα εμάγεη φιεο ηηο πεξηνρέο, νη νπνίεο θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ρσξνζέηεζε Φ/Β 

πάξθσλ. Έηζη, ζα κπνξέζεη λα γίλεη επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε ε δηαδηθαζία αλεχξεζεο ζέζεσλ 

γηα εγθαηάζηαζε πάξθσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

επελδπηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ αλαδήηεζή ηνπο. 
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ινηπφλ, ζπγθξνηήζεθε κία βάζε 

δεδνκέλσλ (γεσβάζε) ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ArcGIS γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο πνπ 

πεξηέρεη: 

1. Υξήζεηο γεο (πεγή: CORINE) 

2. Οδηθφ δίθηπν (θχξην θαη δεπηεξεχνλ) (πεγή:  Δξγαζηήξην Υσξηθήο Αλάιπζεο GIS θαη 

Θεκαηηθήο Υαξηνγξαθίαο ΣΜΥΠΠΑ) 

3. Γίθηπν κέζεο θαη πςειήο ηάζεο ΓΔΖ (πεγή: Ηδία ςεθηνπνίεζε απφ ράξηε ΚΑΠΔ γηα 

ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο) 

4. Κιίζεηο εδάθνπο (πεγή: Δξγαζηήξην Υσξηθήο Αλάιπζεο GIS θαη Θεκαηηθήο 

Υαξηνγξαθίαο ΣΜΥΠΠΑ 

5. Γίθηπν Natura 2000 (πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο) 

6. Αηζζεηηθά Γάζε θαη Δζληθνί Γξπκνί (πεγή: http://www.geodata.gov) 

7. ΕΟΔ (πεγή: Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο) 

8. Οξηνζεηεκέλνη νηθηζκνί (πεγή: Ηδία ςεθηνπνίεζε απφ ράξηεο Κηεκαηνινγίνπ) 

9. Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί (πεγή: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ) 

10. Αξραηνινγηθνί ρψξνη, αξραηνινγηθά κλεκεία, κλεκεία UNESCO θαη παγθφζκηαο 

θιεξνλνκηάο (πεγή: Ηδία ςεθηνπνίεζε απφ ράξηεο Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο) 

11. Τδξνγξαθηθφ δίθηπν (πνηάκηα, ιίκλεο) (πεγή: Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο).  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, ζην ζεκείν απηφ φηη ηα ςεθηαθά αξρεία ηνπ Γηθηχνπ Μέζεο 

θαη πςειήο Σάζεο αιιά θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ςεθηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ εηζεγεηή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, κε ζηφρν ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν απνηέιεζκα ησλ πηζαλψλ ζέζεσλ 

ρσξνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ. πλεπψο, ελδέρεηαη λα παξεθθιίλνπλ κεξηθά κέηξα 

απφ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.  

Οκνίσο κε παξαπάλσ, ηα φξηα ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ, ςεθηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 

εηζεγεηή ηεο εξγαζίαο, κε ηελ βνήζεηα ηνπ ππνβάζξνπ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Ζ ςεθηνπνίεζε 

έγηλε κε ζηφρν ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν απνηέιεζκα ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην 

κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε. πλεπψο, ηα φξηα απηά ελδέρεηαη λα παξεθθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ 

ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα ησλ νηθηζκψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. ηνπο νηθηζκνχο, φκσο, πνπ ηα φξηα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα επδηάθξηηα, ηφηε 
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νπνηαδήπνηε απφζηαζε απφ απηνχο, κεηξήζεθε απφ ην θέληξν ηνπο. Έηζη, απηνί νη νηθηζκνί ζηελ 

παξνχζα εξγαζία αλαθέξνληαη σο κε νξηνζεηεκέλνη νηθηζκνί. 

Έρνληαο, ινηπφλ, πξνζδηνξίζεη ην πξφβιεκα θαη ηελ απαηηνχκελε βάζε δεδνκέλσλ, 

έρνπλ νπζηαζηηθά θαζνξηζηεί ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

ηε κνξθή πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα δηάθνξα επηζέκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Οη πεξηνξηζκνί ζπλδένληαη κε ηηο πεξηνρέο απνθιεηζκνχ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

ζην ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ θαη αθνξνχλ ηφζν πεξηνρέο αζπκβαηφηεηαο φζν θαη ζπγθεθξηκέλεο 

απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ αζχκβαηεο ρξήζεηο, θαη κε πεξηνξηζκνχο ζηε 

ρσξνζέηεζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ΑΠΔ θαη πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηε ρσξνζέηεζή ηνπο. 

 

5.5.1. ΚΡΘΣΗΡΘΑ ΠΡΟΣΑΘΑ- ΖΩΝΕ ΑΠΟΚΛΕΘΜΟΤ 

 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία (ΔΠΥΑΑ-ΑΠΔ), ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηνρέο 

εληφο ησλ νπνίσλ νη νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

απαγνξεχνληαη απζηεξά. Χο δψλεο απνθιεηζκνχ γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, δειαδή δψλεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απνθιείεηαη ε 

εγθαηάζηαζή ηνπο, νξίδνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: 

1. Σα θεξπγκέλα δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηα 

άιια κλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο ηεο παξ. 5 ββ) ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 3028/2002, θαζψο 

θαη νη νξηνζεηεκέλεο αξραηνινγηθέο δψλεο πξνζηαζίαο Α πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 1892/1991 ή θαζνξίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3028/2002. 

2. Οη πεξηνρέο απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 παξ. 1 θαη 2 θαη 21 ηνπ λ. 1650/1986. 

3. Οη ππξήλεο ησλ Δζληθψλ Γξπκψλ, ηα θεξπγκέλα κλεκεία ηεο θχζεο θαη ηα αηζζεηηθά 

δάζε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεσο 2. 
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4. Οη νηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο πεξηνρψλ ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ 

θαηάινγν ησλ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ηνπ δηθηχνπ ΦΤΖ 2000 ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε 2006/613/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 259 ηεο 21.9.2006, ζ. 1). 

5. Οη πνιπζχρλαζηνη ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο ε αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο κπνξεί λα απνηειεί ζεκαληηθή φριεζε, φπσο απηνί ζα αλαγλσξίδνληαη 

ζην πιαίζην ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ. 

6. Οη γεσξγηθέο γαίεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. 

Οη απνζηάζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

απφ ηηο δψλεο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη ρσξνζέηεζεο ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ ηνπο έξγσλ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζην πιαίζην ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηα γεληθά θξηηήξηα ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπο ηπρφλ 

εηδηθνχο θαλνληζκνχο θαη πξφηππα πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

ζπλνδεπηηθψλ έξγσλ (πρ. γξακκέο κεηαθνξάο ΤΣ). 

Έηζη ινηπφλ νξίζηεθαλ νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί:  

1. Πεπιοσέρ Natura 2000: Οη πξνηεηλφκελεο εθηάζεηο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 

ηνπιάρηζηνλ 200 m καθξηά απφ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Natura 2000. Δπνκέλσο 

δεκηνπξγήζεθε κηα δψλε 200 m γχξσ απφ ηα φξηα ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ ίδηα ηελ πεξηνρή, φπσο απηή νξίδεηαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ, ψζηε 

λα κελ επηηξαπεί ε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δσλψλ γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ.  

2. Υώποι Παγκόζμιαρ Κληπονομιάρ: Να βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 3.000 m καθξηά απφ 

απηνχο, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε Ννκνζεζία. Γεκηνπξγήζεθε κηα δψλε 3.000 m απφ 

ηα φξηα ησλ πεξηνρψλ Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο (κλεκεία UNESCO) 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ ίδηα ηελ πεξηνρή. Δίλαη κηα κεγάιε ζε έθηαζε δψλεο 

πξνζηαζίαο πνπ ην επηβάιιεη σζηφζν ε πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη νη δηεζλείο 

θαλνληζκνί, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη αιινίσζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ησλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ.  

3. Λοιποί Απσαιολογικοί Υώποι και απσαιολογικά μνημεία: Να βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 

500 κέηξα καθξηά απφ ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία. Σέζεθε κε βάζε ηελ 

λνκνζεζία, κηα δψλε πξνζηαζίαο 500 m απφ ηα φξηα, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο ίδηεο ηηο 

πεξηνρέο. Γεκηνπξγήζεθε, ινηπφλ, κηα δψλε 500 m απφ ηα φξηα ησλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ θαη κλεκείσλ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ ίδηα ηελ πεξηνρή. 
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4. Πποζηαζία Οικιζμών: Γηα ηελ αλάγθε ηεο εξγαζίαο έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

νηθηζκψλ αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, γηαηί ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, γηα νηθηζκνχο φπνπ ν πιεζπζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 2000 άηνκα ε ρσξνζέηεζε 

ησλ θσηνβνιηατθψλ νξηνζεηείηαη ζε απφζηαζε πέξα ησλ 500 m. Γηα νηθηζκνχο κε 

πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 2000 αηφκσλ, ε θαηάιιειε απφζηαζε είλαη πέξα ησλ 250 m 

απφ ηα φξηα. Οη απνζηάζεηο απηέο, απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή νριήζεσλ απφ 

αληαλαθιάζεηο ηνπ πάξθνπ ζηνπο νηθηζκνχο. Δπνκέλσο δεκηνπξγήζεθε κηα δψλε 500 m 

γχξσ απφ ηα φξηα ησλ νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 2000 θαηνίθσλ θαη κία 

δψλε 250 m γχξσ απφ ηα φξηα ησλ νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 2000 θαηνίθσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ ίδηα ηελ πεξηνρή, 

5. Πποζηαζία Παπαδοζιακών Οικιζμών: Γεκηνπξγήζεθε κηα δψλε 1.000 m γχξσ απφ 

ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο νηθηζκνχο. Ζ 

απφζηαζε απηή, απνζθνπεί ζηελ απνθπγή νριήζεσλ απφ αληαλαθιάζεηο ηνπ πάξθνπ 

ζηνπο νηθηζκνχο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ.  

6. Πποζηαζία Τδπογπαθικού Γικηύος (ποηάμια- λίμνερ): Οη πξνηεηλφκελεο εθηάζεηο 

πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 300 m απφ πνηάκηα θαη ιίκλεο.  

7. Εώνερ Οικιζηικού Δλέγσος: Οη ΕΟΔ πξνζηίζεληαη ζηηο δψλεο απνθιεηζκνχ, ρσξίο λα 

ππάξρεη θάπνηα απφζηαζε γχξσ απφ απηέο πνπ απνθιείεηαη. 

8. Δθνικοί Γπςμοί και Αιζθηηικά Γάζη: Οη Δζληθνί Γξπκνί θαη ηα Αηζζεηηθά Γάζε 

πξνζηίζεληαη επίζεο ζηηο δψλεο απνθιεηζκνχ, ρσξίο λα ππάξρεη επίζεο θάπνηα απφζηαζε 

γχξσ απφ απηέο πνπ ζα έπξεπε λα απνθιεηζηεί. 

 

5.5.2. ΚΡΘΣΗΡΘΑ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ- ΖΩΝΕ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 

 

Χο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ΔΠΥΑΑ γηα ΑΠΔ, γηα ηε ρσξνζέηεζε 

εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο (Φσηνβνιηατθά πεδία) κπνξεί ελδεηθηηθά 

λα ζεσξεζνχλ νη γπκλέο θαη άγνλεο πεξηνρέο ζε ρακειφ πςφκεηξν ηεο επεηξσηηθήο θαη ηεο 

λεζησηηθήο ρψξαο, θαηά πξνηίκεζε αζέαηεο απφ πνιπζχρλαζηνπο ρψξνπο, θαη κε δπλαηφηεηεο 

δηαζχλδεζεο κε ην Γίθηπν ή ην χζηεκα. Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Υπήζειρ Γηρ: Καηάιιειεο πεξηνρέο είλαη απηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε ρνξηνιίβαδα, 

ζάκλνπο θαη γπκλφ έδαθνο. Απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη γίλεη ζηηο ρξήζεηο γεο ηνπ 
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Corine έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ε κε αξδεχζηκε αξφζηκε γε, νη ειαηψλεο, ηα ιηβάδηα, νη 

θπζηθνί βνζθφηνπνη, νη ζάκλνη θαη ρεξζφηνπνη, νη κεηαβαηηθέο δαζψδεηο ζακλψδεηο 

εθηάζεηο, νη εθηάζεηο κε αξαηή βιάζηεζε θαη νη απνηεθξσκέλεο εθηάζεηο.  

2. Καηαλληλόηηηα Κύπιος Οδικού Γικηύος: Να βξίζθεηαη 300 m απφ απηφ, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη αληαλαθιάζεηο απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη φρη πέξαλ ησλ 3.000 m ψζηε 

λα ππάξρεη επθνιία πξφζβαζεο. Γεκηνπξγήζεθε κηα δψλε κεηαμχ 300 m θαη 3.000 m 

γχξσ απφ ην θχξην νδηθφ δίθηπν. Σν πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην παξνπζηάδεη θελά 

θη έηζη ε ζπγθεθξηκέλε δψλε ηέζεθε απζαίξεηα αιιά ζχκθσλα κε απηά πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηνπο νηθηζκνχο, ψζηε λα απνθεχγνληαη πηζαλφλ αληαλαθιάζεηο απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

πξνο ην νδηθφ δίθηπν. Οπζηαζηηθα, ην θξηηήξην απηφ απνηειεί θξηηήξην βησζηκφηεηαο ηνπ 

ΦΒ πάξθνπ. 

3. Καηαλληλόηηηα λοιπού Οδικού Γικηύος: Σν ινηπφ νδηθφ δίθηπν, πεξηιακβάλεη ηνπο 

δεπηεξεχνληεο δξφκνπο ηνπ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα δψλε θαηαιιειφηεηαο απφ ηα φξηα 

ησλ δξφκσλ απηψλ, έσο θαη ζε απφζηαζε 3.000 m, φπσο θαη ζην θχξην νδηθφ δίθηπν. Ζ 

απφζηαζε απηή ζεσξήζεθε σο ηδαληθή, ψζηε λα κελ επηβαξχλεη ην φιν έξγν κε 

πεξαηηέξσ νηθνλνκηθφ θφζηνο (δεκηνπξγία δξφκσλ θ.η.ι.) αιιά θαη λα ππάξρεη ζρεηηθά 

εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζην πάξθν. Οπζηαζηηθά, φπσο θαη παξαπάλσ, ην θξηηήξην απηφ 

απνηειεί θξηηήξην βησζηκφηεηαο ηνπ ΦΒ πάξθνπ. 

4. Καηαλληλόηηηα Γικηύος Ττηλήρ και Μέζηρ Σάζηρ: Δπίζεο έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ρσξνζέηεζεο είλαη ε παξνπζία δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο γηα ηε δηνρέηεπζε 

ηεο παξαγφκελεο ηζρχνο. Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα δψλε θαηαιιειφηεηαο γχξσ απφ ην 

δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο, ηέζεθε κηα κέγηζηε απφζηαζε απφ ηα φξηα ηνπ δηθηχνπ ζηα 

2.500km γηα ην δίθηπν πςειήο ηάζεο θαη 1.500 m γηα ην δίθηπν κέζεο αληίζηνηρα. 

Γειαδή, απηφ πνπ εμππεξεηεί ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ, βξίζθεηαη εληφο 

ησλ 2.500 θαη 1.500 m. Ζ απφζηαζε απηή νξίζηεθε ζεσξψληαο φηη νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα πέξα απφ απηφ ην φξην ζεσξείηαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε γηαηί ζα 

ρξεηαζηεί θαηαζθεπή δξφκσλ θαη ηνπνζέηεζε ζηχισλ ηεο ΓΔΖ, θαη δελ αλαθέξεηαη ζε 

θαλέλα λνκνζεηηθφ πιαίζην. πλεπψο, απνηειεί θξηηήξην βησζηκφηεηαο ηνπ πάξθνπ. 

5. Καηάλληλερ Κλίζειρ Δδάθοςρ: Έλα άιιν ζεκαληηθφ επίζεκα, απνηεινχλ νη θαηάιιειεο 

θιίζεηο εδάθνπο. Θεσξήζεθε φηη νη θαηάιιειεο θιίζεηο, απηέο δειαδή πνπ καο 

πξνζδίδνπλ ηελ κέγηζηε επηζπκεηή αθηηλνβνιία, ηελ επθνιφηεξε εγθαηάζηαζή ησλ 
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θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα κέγηζηε απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ, 

είλαη νη επίπεδεο θιίζεηο. Όπσο, γίλεηαη αληηιεπηφ, θαη απηφ ην θξηηήξην έρεη ιεθζεί κε 

ζηφρν ηελ βησζηκφηεηα ηνπ πάξθνπ θαη δελ απνηειεί ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

ειιεληθή Ννκνζεζία. 

6. Καηάλληλο Ζλιακό Γςναμικό: Σν θπζηθφ θεθάιαην θαη ζπγθεθξηκέλα ε ειηνθάλεηα 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηε ρσξνζέηεζε ΑΠΔ ζε κηα πεξηνρή. 

Δπηιέγνληαη, ινηπφλ, πεξηνρέο κε πςειά επίπεδα ειηνθάλεηαο, δηφηη ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο, ε παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη κεγαιχηεξε. Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

είλαη πινχζηα ζε ειηαθφ δπλακηθφ θαη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ράξηε, ν νπνίνο έρεη 

επηζπλαθηεί παξαπάλσ, παξνπζηάδεη παξεκθεξείο αιιά αθφκα θαη ίδηεο ηηκέο ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζήο ηεο. 

7. Καηάλληλο μέγεθορ οικοπέδυν: Σα ηειηθά νηθφπεδα πνπ ζα πξνθχςνπλ πξέπεη λα 

έρνπλ ειάρηζην εκβαδφ 1 ζηξέκκα γηα ιφγνπο βησζηκφηεηαο ηνπ πάξθνπ, εάλ 

ππνινγηζηεί φηη έλα πάξθν 1 ζηξέκκαηνο ηζνχηαη κε 50 KWp. 

 

5.6. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΟΛΤ – ΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ArcGIS 9.3 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ ρσξνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, κε ζηφρν ηελ γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε αλεχξεζή ηνπο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ηεο ESRI, ArcGIS 9.3. Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο κνληέινπ ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν κπφξεζε λα εηζαρζεί φιε ε 

ππάξρνπζα Ννκνζεζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β πάξθσλ αιιά θαη ηα θξηηήξηα βησζηκφηεηαο 

θαη θαηαιιειφηεηαο πνπ νξίζηεθαλ παξαπάλσ, έγηλε εθηθηή ε αλαδήηεζε θαη ε αλεχξεζε φισλ 

ησλ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ ζε ππεξβνιηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο κεζφδνπ. 

Ζ ινγηθή πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ κέζνδν αλεχξεζεο ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο ήηαλ ε 

αλαδήηεζε, αξρηθά, φισλ εθείλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο, είηε απνκνλψλνληαο 

ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία έπξεπε λα απνθιεηζηνχλ, είηε αλαδεηθλχνληαο 

εθείλεο πνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη κφλν κπνξνχζε λα γίλεη ε νπνηαδήπνηε ρσξνζέηεζε. Δλ 

ζπλερεία, βξέζεθε ε ηνκή φισλ απηψλ ησλ πεξηνρψλ κε απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε ησλ 

θαηάιιεισλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαλ φια ηα θξηηήξηα. ε απηήλ, ινηπφλ, ηελ 
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ελφηεηα ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο ArcGIS κε ζηφρν 

ηελ εθαξκνγή ηεο πνιχ - θξηηεξηαθήο αλάιπζεο. 

ην κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε, ελ ζπληνκία, εηζήρζεθαλ φια ηα παξαθάησ θξηηήξηα, 

πνπ θαζέλα απφ απηά επεμεξγάζηεθε μερσξηζηά: 

1. Πεξηνρή κειέηεο 

2. Πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζην πξφγξακκα Natura 2000 

3. Αξραηνινγηθνί ρψξνη παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο (UNESCO) 

4. Λνηπνί Αξραηνινγηθνί Υψξνη 

5. Αξραηνινγηθά Μλεκεία 

6. Κχξην Οδηθφ Γίθηπν 

7. Λνηπφ Οδηθφ Γίθηπν 

8. Οξηνζεηεκέλνη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 2000 θαηνίθσλ 

9. Οξηνζεηεκέλνη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ 

10. Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 

11. Λίκλεο 

12. Πνηάκηα 

13. Γίθηπν Τςειήο Σάζεο Γ.Δ.Ζ. 

14. Γίθηπν Μέζεο Σάζεο Γ.Δ.Ζ. 

15. Πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εληφο Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ 

16. Κιίζεηο εδάθνπο 

17. Υξήζεηο γεο 

18. Πεξηνρέο πνπ θξίλνληαη σο εζληθνί δξπκνί 

19. Γάζε πνπ θξίλνληαη σο αηζζεηηθά 

Γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί ην κνληέιν παξαθάησ ζα 

αλαθεξζνχλ φια νη εληνιέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αιιά θαη πνηά 

ιεηηνπξγία απηά πξαγκαηνπνηνχλ: 

1. Buffer: Γεκηνπξγεί δψλεο γχξσ απφ πνιπγσληθά, ζεκεηαθά αιιά θαη γξακκηθά αξρεία. 

2. Select by an Attribute: Δπηιέγεη εγγξαθέο ζε έλα αξρείν αλάινγα κε θάπνηα ηδηφηεηά 

ηνπ. 

3. Erase: Κφβεη κία πεξηνρή, ε νπνία πξέπεη λα δηαγξαθεί, κέζα απφ κία άιιε. 
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4. Union: Δλψλεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο 

σο εληαία. 

5. Intersect: Βξίζθεη ηελ ηνκή φισλ ησλ πεξηνρψλ πνπ δίλνληαη, κε ζηφρν ηελ αλεχξεζε 

κφλν ησλ θνηλψλ πεξηνρψλ. 

6. Dissolve: Αθαηξεί γξακκέο είηε πνπ βξίζθνληαη εληφο κίαο εληαίαο πεξηνρήο είηε πνπ 

βξίζθνληαη κεηαμχ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ. 

7. Multipart to Singlepart: Γηαρσξίδεη πεξηνρέο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζαλ κία, ελψ είλαη 

δηαθνξεηηθέο θαη απνκνλσκέλεο, ζε μερσξηζηέο. 

8. Feature Class to Feature Class: Κάλεη εμαγσγή έλα ηειηθφ αξρείν κέζα ζε κία γεσβάζε 

θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο εγγξαθψλ αλάινγα κε κία ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηά ηνπο. 

 

5.6.1. ΣΡΟΠΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία θάησ απφ ηελ νπνία ιεηηνπξγεί 

ην πξφγξακκα αλεχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ 

θξίζεθε ζθφπηκν λα αλαθεξζεί πεξηιεπηηθά ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο θάζε θξηηεξίνπ, πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ, μερσξηζηά θαη ζε πεξηβάιινλ ArcGIS. 

 

5.6.1.1. ΠΔΡΗΟΥΔ NATURA 2000 

 

Γεκηνπξγήζεθε κία δψλε 200 κέηξσλ γχξσ απφ ηηο πεξηνρέο, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο 

Buffer, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ίδηεο νη πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. Δλ 

ζπλερεία, νη πεξηνρέο απηέο αθαηξέζεθαλ απφ ην layer ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Θεζζαιία), κε ηελ 

βνήζεηα ηεο εληνιήο erase. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ 

εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ηηο πεξηνρέο Natura 2000. 
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5.6.1.2. ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ (UNESCO) 

 

Γεκηνπξγήζεθε κία δψλε 3000 κέηξσλ γχξσ απφ ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο Buffer. Δλ ζπλερεία, νη πεξηνρέο απηέο 

αθαηξέζεθαλ απφ ην layer ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Θεζζαιία), κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο erase. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ην 

θξηηήξην ηεο θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο παγθφζκηαο ζεκαζίαο. 
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5.6.1.3. ΛΟΗΠΟΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ 

 

Γεκηνπξγήζεθε κία δψλε 500 κέηξσλ γχξσ απφ ηνπο ππφινηπνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο Buffer. Δλ ζπλερεία, νη πεξηνρέο απηέο αθαηξέζεθαλ απφ ην 

layer ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Θεζζαιία), κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο erase. Απνηέιεζκα απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο 

θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:31 EEST - 52.53.217.230



5. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ Φ/Β ΠΑΡΚΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΠ ΣΖΝ ΘΔΑΛΗΑ 

Κωνσταντόπουλος Διονύσιος 

 

 
111 

   

 

 

 

5.6.1.4. ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 

ε πξψηε θάζε, απφ ην layer νδηθνχ δηθηχνπ επηιέγεηαη ην θχξην νδηθφ δίθηπν, κε ηελ 

βνήζεηα ηεο εληνιήο Select by an Attribute. Ύζηεξα, δεκηνπξγείηαη κία δψλε 500 κέηξσλ θαη 

κία δψλε 3000 κέηξσλ γχξσ απφ απηφ, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο buffer. ε δεχηεξε θάζε, 

επηιέγεηαη ην ινηπφ νδηθφ δίθηπν, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο Select by an Attribute. Ύζηεξα, 

δεκηνπξγείηαη φπσο θαη παξαπάλσ κία δψλε 3000 κέηξσλ γχξσ απφ απηφ. Γηα λα κπνξέζνπκε 

λα ρεηξηδφκαζηε απηέο ηηο δψλεο ζαλ εληαίεο, ηηο ελψλνπκε, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο union. 

Δλ ηέιεη, αθαηξείηαη ε δψλε 300 κέηξσλ γχξσ απφ ην θχξην νδηθφ δίθηπν, ε νπνία θξίλεηαη σο 

αθαηάιιειε, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο erase. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην 

νδηθφ δίθηπν. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:31 EEST - 52.53.217.230



5. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ Φ/Β ΠΑΡΚΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΠ ΣΖΝ ΘΔΑΛΗΑ 

Κωνσταντόπουλος Διονύσιος 

 

 
112 

   

 

   

 

5.6.1.5. ΟΡΗΟΘΔΣΖΜΔΝΟΗ ΚΑΗ ΜΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΜΔΝΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 

 

Αξρηθά, απφ ην layer ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ επηιέγνληαη νη νηθηζκνί, νη νπνίνη 

έρνπλ πιεζπζκφ άλσ ησλ 2000 θαηνίθσλ, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο Select by an Attribute, θαη 

δεκηνπξγείηαη κία δψλε 500 κέηξσλ πεξηκεηξηθά απφ ηα φξηα ηνπο, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο 

buffer. Δλ ζπλερεία, επηιέγνληαη νη νηθηζκνί, νη νπνίνη έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 2000 

θαηνίθσλ, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο Select by an Attribute, θαη δεκηνπξγείηαη κία δψλε 250 

κέηξσλ πεξηκεηξηθά απφ ηα φξηα ηνπο, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο buffer. Δλ ηέιεη, αθαηξνχληαη 

νη πεξηνρέο απηέο απφ ην layer ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Θεζζαιία), κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο 

erase. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γχξσ 

απφ ηνπο κε νξηνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε 

ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ηνπο 

νξηνζεηεκέλνπο θαη ηνπο κε νξηνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο. ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ, θαίλεηαη 

ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη κφλν γηα ηνπο νξηνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο.  
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5.6.1.6. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 

 

Γεκηνπξγήζεθε κία δψλε 1000 κέηξσλ γχξσ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, κε ηελ 

βνήζεηα ηεο εληνιήο Buffer. Δλ ζπλερεία, νη πεξηνρέο απηέο αθαηξέζεθαλ απφ ην layer ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο (Θεζζαιία), κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο erase. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο θαηάιιειεο 

απφζηαζεο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 
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5.6.1.7. ΛΗΜΝΔ 

 

Γεκηνπξγήζεθε κία δψλε 250 κέηξσλ γχξσ απφ ηηο ιίκλεο, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο 

Buffer, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ίδηεο νη εθηάζεηο ησλ ιηκλψλ. Δλ ζπλερεία, νη δψλεο 

απηέο αθαηξέζεθαλ απφ ην layer ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Θεζζαιία), κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο 

erase. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ 

ην θξηηήξην ηεο θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν. 
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5.6.1.8. ΠΟΣΑΜΗΑ 

 

Γεκηνπξγήζεθε κία δψλε 250 κέηξσλ γχξσ απφ ηα πνηάκηα, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο 

Buffer. Δλ ζπλερεία, νη δψλεο απηέο αθαηξέζεθαλ απφ ην layer ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

(Θεζζαιία), κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο erase. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην 

πδξνγξαθηθφ δίθηπν. 
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5.6.1.9. ΓΗΚΣΤΟ ΤΦΖΛΖ ΚΑΗ ΜΔΖ ΣΑΖ ΣΖ Γ.Δ.Ζ. 

 

Γεκηνπξγήζεθε κία δψλε 2500 κέηξσλ γχξσ απφ ην δίθηπν Τςειήο ηάζεο θαη κία δψλε 1500 

κέηξσλ γχξσ απφ ην δίθηπν Μέζεο ηάζεο, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο Buffer. Γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ρεηξηδφκαζηε απηέο ηηο δψλεο ζαλ εληαία, ηηο ελψλνπκε, κε ηελ βνήζεηα ηεο 

εληνιήο union. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ 

πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην δίθηπν Τςειήο θαη Μέζεο ηάζεο ηεο 

Γ.Δ.Ζ.. 
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5.6.1.10. ΕΧΝΔ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΕΟΔ) 

 

Οη Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ αθαηξνχληαη απφ ην layer ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Θεζζαιία), κε 

ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο erase. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ 

πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο εμαίξεζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο 

ησλ Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ. 

   

 

5.6.1.11. ΚΛΗΔΗ ΔΓΑΦΟΤ 

 

Δπηιέγνληαη φιεο νη επίπεδεο θιίζεηο, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο Select by an Attribute. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ην 

θξηηήξην ησλ θαηάιιεισλ θιίζεσλ εδάθνπο. 
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5.6.1.12. ΥΡΖΔΗ ΓΖ 

 

Δπηιέγνληαη φιεο νη θαηάιιειεο ρξήζεηο γεο, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο Select by an Attribute. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ην 

θξηηήξην ησλ θαηάιιεισλ ρξήζεσλ γεο. 

   

 

5.6.1.13. ΔΘΝΗΚΟΗ ΓΡΤΜΟΗ 

 

Οη Δζληθνί Γξπκνί αθαηξνχληαη απφ ην layer ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Θεζζαιία), κε ηελ βνήζεηα 

ηεο εληνιήο erase. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ 

πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο εμαίξεζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ Δζληθψλ 

Γξπκψλ. 
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5.6.1.14. ΑΗΘΖΣΗΚΑ ΓΑΖ 

 

Σα αηζζεηηθά δάζε αθαηξνχληαη απφ ην layer ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Θεζζαιία), κε ηελ βνήζεηα 

ηεο εληνιήο erase. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ 

πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο εμαίξεζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ Αηζζεηηθψλ 

Γαζψλ. 

   

 

5.6.1.15. ΑΝΔΤΡΔΖ ΣΧΝ ΣΔΛΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΠΡΟ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ Φ/Β ΠΑΡΚΧΝ 

 

Γηα ηελ αλεχξεζε ησλ ηειηθψλ πεξηνρψλ, πνπ πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα, πνπ δφζεθαλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο ηνκήο φισλ ησλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο βξέζεθαλ παξαπάλσ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο Intersect. Δπεηδή, φκσο, ζηηο 

πεξηνρέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ηνκή, παξεκβάιινληαη γξακκέο, σο απνηέιεζκα ηεο ηνκήο 

πνιιψλ πεξηνρψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαγξαθή απηψλ, κε ηελ βνήζεηα ηεο εληνιήο Dissolve 

(Unsplit Lines). Δλ ζπλερεία, ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγαιείν Multipart to Singlepart γηα λα 
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δηαρσξηζηνχλ νη πεξηνρέο ηεο ηνκήο, επεηδή ιφγσ ηεο εληνιήο Dissolve, εκθαλίδνληαη ζαλ κία 

εγγξαθή. Δλ ηέιεη, γηα λα εμαρζεί ην απνηέιεζκα ζε κία γεσβάζε ζαλ ηειηθφ αξρείν, αιιά θαη 

γα λα επηιερζνχλ νη πεξηνρέο εθείλεο πνπ έρνπλ έθηαζε άλσ ησλ 1000 η.κ., ρξεζηκνπνηείηαη ε 

εληνιή Feature Class to Feature Class. 
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Υάξηεο 1: Σειηθέο πεξηνρέο πξνο ρσξνζέηεζε Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ
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5.7. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ αλεχξεζεο θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γηα 

εγθαηάζηαζε Φ/Β πάξθσλ δελ είλαη κφλν ε αλαδήηεζή ηνπο απφ ηελ νκάδα κειέηεο αιιά θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε πεξηνρψλ 

γηα νπνηαδήπνηε πεξηνρή κειέηεο επηζπκεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην κνληέιν δφζεθαλ θάπνηεο 

παξάκεηξνη, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο ζε 

νπνηαδήπνηε πεξηνρή.  

Οη παξάκεηξνη πνπ δφζεθαλ, αθνξνχλ κφλν ζε αξρεία θαη θξηηήξηα πνπ είλαη αλεμάξηεηα 

ηεο Ννκνζεζίαο θαη έρνπλ κφλν ζρέζε είηε κε αξρεία ππνβάζξνπ είηε ζε θξηηήξηα βησζηκφηεηαο, 

ηα νπνία εμαξηψληαη νπζηαζηηθά απφ ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ δηαηίζεηαη. 

πλεπψο, νη παξάκεηξνη πνπ δφζεθαλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ θαη θαίλνληαη 

θαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ εηθφλα  : 

1. Δπηινγή αξρείνπ πεξηνρήο κειέηεο 

2. Δπηινγή αξρείνπ πεξηνρψλ Natura 2000 

3. Δπηινγή αξρείνπ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ Παγθφζκηαο εκαζίαο 

4. Δπηινγή αξρείνπ ινηπψλ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ 

5. Δπηινγή αξρείνπ Αξραηνινγηθψλ Μλεκείσλ 

6. Δπηινγή αξρείνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ 

7. Δπηινγή αξρείνπ Οξηνζεηεκέλσλ Οηθηζκψλ 

8. Δπηινγή αξρείνπ Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ 

9. Δπηινγή αξρείνπ Ληκλψλ 

10. Δπηινγή αξρείνπ Πνηακψλ 

11. Δπηινγή αξρείνπ Γηθηχνπ Σάζεο Γ.Δ.Ζ. 

12. Δπηινγή κέγηζηεο απφζηαζεο απφ δίθηπν Τςειήο Σάζεο 

13. Δπηινγή κέγηζηεο απφζηαζεο απφ δίθηπν Μέζεο Σάζεο 

14. Δπηινγή αξρείνπ Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ 

15. Δπηινγή αξρείνπ Κιίζεσλ Δδάθνπο 

16. Δπηινγή είδνπο θιίζεσλ εδάθνπο 

17. Δπηινγή αξρείνπ Υξήζεσλ Γεο 

18. Δπηινγή είδνπο ρξήζεσλ Γεο 
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19. Δπηινγή αξρείνπ Δζληθψλ Γξπκψλ 

20. Δπηινγή αξρείνπ Αηζζεηηθψλ Γαζψλ 

21. Δπηινγή απνζήθεπζεο ηειηθνχ αξρείνπ  

 

 

Δηθφλα 21: Παξάζπξν επηινγήο παξακέηξσλ ηνπ Μνληέινπ 
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5.8. ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

Δλ ηέιεη, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε θαηάιιειε ηεθκεξίσζε ηνπ κνληέινπ κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ απφ νπνηνλδήπνηε ζειήζεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ ελ ιφγσ 

ηεθκεξίσζε γξάθηεθε ζηελ αγγιηθή γιψζζα γηα επλφεηνπο ιφγνπο θαη πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα: 

1. Μία ζχληνκε πεξίιεςε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην κνληέιν 

2. Λέμεηο θιεηδηά 

3. Σνπο εξεπλεηέο πνπ ην δεκηνχξγεζαλ 

4. Μία εθηελήο πεξίιεςε ηεο ινγηθήο ηνπ θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ιακβάλεη ππφςε 

5. Τπνδείμεηο γηα επθνιφηεξε θαη νξζφηεξε ρξήζε ηνπ 

6. Δπεμήγεζε θάζε παξακέηξνπ 

 

5.9. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 Σν κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε παξαπάλσ, καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο θαη 

ηαρχηεξεο αλεχξεζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ θξίλνληαη ηφζν θαηάιιειεο φζν θαη βησζηκφηεξεο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ. Οη πεξηνρέο πνπ εμάγνληαη ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο Ννκνζεζίαο ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο αιιά θαη φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

δφζεθαλ ζηελ εξγαζία απηή, έηζη ψζηε ην πάξθν λα ζεσξείηαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξν.  

 Όπσο θαίλεηαη ζηνλ ράξηε ησλ ηειηθψλ πεξηνρψλ (ράξηεο 1), ππάξρνπλ θαηάιιειεο 

πεξηνρέο γηα εγθαηάζηαζε Φ/Β Πάξθσλ ζε φινπο ηνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, 

πξάγκα πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο, λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ παξαγσγή απηή, ινηπφλ, ελδέρεηαη λα 

απμήζεη θαη αξθεηά ην κέζν εηήζην εηζφδεκά ηνπο. 

 Ζ ηειηθή, ινηπφλ, ζπλνιηθή έθηαζε πνπ πξνέθπςε κέζσ ηεο πνιχ - θξηηεξηαθήο 

αλάιπζεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε Φ/Β πάξθσλ είλαη 150.226,529 ζηξέκκαηα θαη δεδνκέλνπ φηη έλα 

πάξθν 2 ζηξεκκάησλ ηζνχηαη κε 100 KWp ππνινγίδεηαη θαη ην Δλεξγεηαθφ Γπλακηθφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο αλέξρεηαη ζηα 7.511.326,45 KWp. 
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  ΕΚΣΑΗ (στρ.) % ΕΠΙ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΑΕΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ (KWp) 

ΛΑΡΙΑ 89484,283 59,566% 4474214,15 

ΒΟΛΟ 41547,933 27,657% 2077396,65 

ΚΑΡΔΙΣΑ 8649,903 5,758% 432495,15 

ΣΡΙΚΑΛΑ 10544,41 7,019% 527220,5 

ΤΝΟΛΟ 150226,529 100% 7511326,45 

Πίλαθαο 16: Πεξηνρέο πξνο ρσξνζέηεζε Φ/Β Πάξθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κνληέιν επεμεξγαζίαο 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 15 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ν Ννκφο 

Λάξηζαο, αθνινπζεί ν Ννκφο Μαγλεζίαο, ν Ννκφο Σξηθάισλ θαη ν Ννκφο Καξδίηζαο κε 

πνζνζηφ κφιηο 5,8%. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ινγηθφ, εθφζνλ ν Ννκφο Λάξηζαο θαηέρεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πεδηλήο έθηαζεο αιιά θαη ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε δηθηχνπ Τςειήο θαη 

Μέζεο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ.. 

Πιεξνθνξηαθά, ηέινο, θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζεί φηη έλα θσηνβνιηατθφ πάξθν 

δπλακηθφηεηαο 1 KWp έρεη θφζηνο θαηαζθεπήο 8000 επξψ. Οπφηε αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία 

εθηάζεσλ θαη ηνπ κεγέζνπο δπλακηθφηεηαο ησλ πάξθσλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ, 

κπνξεί λα εμαρζεί ην νιηθφ πνζφ πνπ κπνξεί λα αληιεζεί απφ ηελ ρσξνζέηεζε Φσηνβνιηαηθψλ 

Πάξθσλ. 

 Δπεηδή, φκσο, ην κνληέιν ην νπνίν επεμεξγάζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ ιακβάλεη 

κφλν ππφςε ηελ ππάξρνπζα Ννκνζεζία ηεο Διιάδαο, αιιά θαη δηάθνξα θξηηήξηα ηα νπνία 

απηνκάησο κεηαηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Φ/Β Πάξθνπ ζε πην βηψζηκε, ζα ήηαλ πνιχ 

ζσζηφ λα θαλεί θαηά πφζν ππάξρεη απφθιηζε απφ ηηο πεξηνρέο πνπ θξίλνληαη λνκνζεηηθά νξζέο 

κε ηηο πεξηνρέο πνπ εμήρζεθαλ απφ ην κνληέιν επεμεξγαζίαο. Σα θξηηήξηα ηα νπνία επηιέγνληαη 

κφλν απφ ηελ Ννκνζεζία είλαη ηα παξαθάησ: 

 Απφζηαζε απφ πεξηνρέο Natura 2000 

 Απφθιεηζκφο Αηζζεηηθψλ Γαζψλ 

 Απνθιεηζκφο Δζληθψλ Γξπκψλ 

 Απφζηαζε απφ νηθηζκνχο (νξηνζεηεκέλνπο θαη κε) 

 Απφζηαζε απφ παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο 

 Καηάιιειεο ρξήζεηο γεο 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 16) αιιά θαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε (ράξηεο 2) 

θαίλνληαη νη πεξηνρέο πνπ θξίλνληαη λνκνζεηηθά θαη κφλν θαηάιιειεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β 

Πάξθσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. 
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Υάξηεο 2: Πεξηνρέο πξνο ρσξνζέηεζε Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ πνπ πξνθχπηνπλ κφλν απφ Ννκνζεηηθά Κξηηήξηα
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ΕΚΣΑΗ 

(στρ.) 

ΤΓΚΡΙΗ ΜΕ ΕΚΣΑΕΙ 
ΠΟΤ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
ΒΙΩΙΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

% ΕΠΙ ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΣΑΕΩ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟ (KWp) 

ΛΑΡΙΑ 1302519,214 1455,58% 45,510% 65125960,7 

ΒΟΛΟ 480785,78 1157,18% 16,799% 24039289 

ΚΑΡΔΙΣΑ 445892,766 5154,89% 15,580% 22294638,3 

ΣΡΙΚΑΛΑ 632824,704 6001,52% 22,111% 31641235,2 

ΤΝΟΛΟ 2862022,464 1905,14% 100% 143101123,2 

Πίλαθαο 17: Πεξηνρέο πξνο ρσξνζέηεζε Φ/Β Πάξθσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ Ννκνζεηηθά θξηηήξηα 

 

 Όπσο γίλεηαη πνιχ εχθνια αληηιεπηφ, νη παξαπάλσ πεξηνρέο είλαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν 

βαζκφ πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην κνληέιν επεμεξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, νη 

πεξηνρέο απηέο είλαη 20 θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ κνληέινπ. Σνχην είλαη ινγηθφ, 

δηφηη εληφο ησλ Ννκνζεηηθψλ θξηηεξίσλ, δελ πεξηιακβάλνληαη θξηηήξηα φπσο ε απφζηαζε απφ 

δίθηπν ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. αιιά θαη θιίζεηο εδάθνπο. πλεπψο, πεξηνρέο δπζπξφζηηεο θξίλνληαη 

θαηάιιειεο πξνο ρσξνζέηεζε αιιά κε απνδεθηέο φζνλ αθνξά δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηνλ εθάζηνηε επελδπηή. 

 Δλ ηέιεη, απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη φηη 

πεξηνρέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β Πάξθσλ ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα γηα επέλδπζε ζηελ ειηαθή ελέξγεηα είλαη πξνζηηή ζε πνιινχο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηνρέο, πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

εθάζηνηε επελδπηή, πνηφ ζα ήζειε λα είλαη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηελ 

αλεχξεζή ηνπο είηε ην βηψζηκν κνληέιν επεμεξγαζίαο πνπ πξνηάζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία 

είηε ηνλ ράξηε πεξηνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ κφλν απφ ηα Ννκνζεηηθά Κξηηήξηα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Σν ειιεληθό ελεξγεηαθό ζύζηεκα ειεθηξηζκνύ ζηελ Διιάδα εμαξηάηαη άκεζα από ηε 

Γ.Δ.Η. Α.Δ (πξώελ θξαηηθή Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ), όπνπ θαη κέρξη πξόζθαηα είρε 

ηνλ απόιπην έιεγρν γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε όιε 

ηε ρώξα. Όπσο θαίλεηαη θαη από ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ην λνκνζεηηθό πιαίζην επλνεί ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνύ (από ζπκβαηηθνύο ζηαζκνύο θαη από ΑΠΔ) θαη από ηνπο ηδηώηεο, ζέηεη 

όινπο ηνπο θαλόλεο γηα ηελ αλάπηπμε πγηνύο αληαγσληζκνύ, ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θνηλνηηθέο 

νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ζην ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δηαζθαιίδνληαο ηόζν ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ όζν θαη ην ζεβαζκό πξνο ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζε θαη ηελ βηώζηκε αλάπηπμε.  

Ωζηόζν νη δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο από ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ελέξγεηαο θαη ηελ ιεηηνπξγία ζηαζκώλ παξαγσγήο είλαη ρξνλνβόξεο θαη απαηηνύλ κηα 

ζεηξά δηθαηνινγεηηθώλ θαη εγθξίζεσλ από δηαθνξεηηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, παξόιν 

πνπ ε ηερλνινγία ησλ πεξηζζόηεξσλ ΑΠΔ είλαη ζήκεξα ώξηκε (αλεκνγελλήηξηεο, 

θσηνβνιηατθά, ειηαθνί ζπιιέθηεο ζέξκαλζεο λεξνύ, παξαγσγή βηνληήδει, γεσζεξκία, κηθξά 

πδξνειεθηξηθά, θιπ.), ε δηείζδπζε ηνπο θξίλεηαη κηθξή γηα ην αληίζηνηρν ειιεληθό δπλακηθό. ε 

όια απηά, έξρεηαη λα πξνζηεζεί πνιιέο θνξέο θαη ε έληνλε αληίδξαζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ 

έλαληη ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηζκνύ ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη 

ηελ όριεζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηνλ πεξηβάιινλ ρώξν ηνπο. 

Φαίλεηαη ινηπόλ όηη νη δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο θαη ν ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο είλαη κηα 

πεξίπινθε δηαδηθαζία, ιόγσ ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνηηκώληαη, 

ηελ αβεβαηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ηνπ πιήζνπο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

ελεξγεηαθό ηνκέα, ηεο δηακάρεο κεηαμύ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξώλ θαη ηεο απνπζίαο 

θηεκαηνινγίνπ γηα ηε ρξήζε γεο γηα ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο. Η παξνύζα κεηαπηπρηαθή 
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δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηύζζεη έλα λέν, ηεθκεξησκέλν θαη επηζηεκνληθό πιαίζην γηα ηνλ 

ελεξγεηαθό ζρεδηαζκό ησλ ΑΠΔ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, ην νπνίν πξνζπαζεί λα ακβιύλεη ηα 

εκπόδηα θαη δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή έξγσλ ΑΠΔ. Δπηπιένλ, ζέηεη ηηο 

βάζεηο γηα εκπινθή ζην ελεξγεηαθό ηνπίν εθηόο ησλ επελδπηώλ θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, θαη 

όισλ ησλ άιισλ άκεζα ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ (ΟΣΑ, ηνπηθή θνηλσλία, ΜΚΟ, ΜΜΔ). Όια 

απηά, επηιύζεθαλ κε ηελ βνήζεηα ηεο πνιύ – θξηηεξηαθήο αλάιπζεο ζε πεξηβάιινλ 

Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Πνιπθξηηεξηαθή Αλάιπζε (ΠΑ) παξέρεη έλα ηερληθό-επηζηεκνληθό 

εξγαιείν ηθαλό λα εθινγηθεύζεη ηηο επηινγέο κε δηαθαλή ηξόπν θαη κε ζπλέπεηα, θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ΑΠΔ. Η πνιπθξηηεξηαθή πξνζέγγηζε είλαη έλα ρξήζηκν θαη ιεηηνπξγηθό κέζν ζηελ 

αληηκεηώπηζε πνιπδηάζηαησλ ελεξγεηαθώλ ζεκάησλ, όπνπ ηκήκαηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

εηζάγνληαη (πνηνηηθά) είλαη δύζθνια λα νξηζηνύλ θαη εθηηκεζνύλ. Δπηπξόζζεηεο βειηηώζεηο θα 

αλαζεσξήζεηο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηδέεο γηα ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο θαη ζε άιιεο 

θαηεπζύλζεηο, ηόζν ζε ηνπηθή όζν θαη ζε εζληθή θιίκαθα. 

Δπηπιένλ, ε εηζαγσγή ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ) ζην δήηεκα 

ηεο εγθαηάζηαζεο πάξθσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο πξνθύπηεη σο ε θαηάιιειε επηινγή 

γηα ηελ ρσξνζέηεζε ειηαθώλ πάξθσλ γηα ηνπο εμήο παξαθάησ ιόγνπο: 

 Έρνπλ δπλαηόηεηεο λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα αλαιύνπλ ηνλ όγθν ησλ δηαθνξεηηθώλ θαη  

πνιπδηάζηαησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνύληαη. 

 Έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα παξνπζηάδνπλ «ηη-ζα-γίλεη-εάλ» (what-if) ζελάξηα, πνπ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε γηα λα απνηηκεζνύλ νη επηπηώζεηο ησλ δηαθόξσλ πνιηηηθώλ είηε 

θαη γηα λα αλαδεηρηεί ε βέιηηζηε ηνπνζεζία αηνιηθώλ πάξθσλ αλάκεζα ζε έλαλ αξηζκό 

πηζαλώλ ηνπνζεζηώλ. 

 Δίλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο κνληέια απνηίκεζεο ησλ επηπηώζεσλ ζηηο 

πξνηεηλόκελεο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. 

Άξα, ηα ΓΠ γίλεηαη θαηαλνεηό όηη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ θαη ζε άιινπο ηνκείο 

ρσξνζέηεζεο ΑΠΔ θαη όρη κόλν ζηελ αλεύξεζε πηζαλώλ πεξηνρώλ. 
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Δηδηθόηεξα, όκσο, όζνλ αθνξά ην κνληέιν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, βνεζά ζηελ εύθνιε 

θαη ηαπηόρξνλα νξζόηεξε αλεύξεζε ησλ πεξηνρώλ εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ, ηα 

νπνία έθηνο από ηα θξηηήξηα λνκηκόηεηαο, θαιύπηνπλ θαη δηάθνξα θξηηήξηα βησζηκόηεηαο, έηζη 

ώζηε λα κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζεί ην πνζνζηό θέξδνπο ησλ εθάζηνηε επελδπηώλ. Δπίζεο, 

απνηειεί έλα ζεκαληηθό εξγαιείν, κηαο θαη ε πθηζηάκελε λνκνζεζία ζην θνκκάηη ηεο 

ρσξνζέηεζεο Φ/Β πάξθσλ παξνπζηάδεη πνιιά θελά.  Βέβαηα, ε ρξήζε πνιιώλ παξακέηξσλ έρεη 

ζπλήζσο αλαπάληερα απνηειέζκαηα, κε πην ζπλεζηζκέλν απηό ηεο κε εύξεζεο θαηάιιειεο 

πεξηνρήο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο εθαξκόδνληαη πην εμειηγκέλεο κνξθέο ρσξηθήο αλάιπζεο πνπ 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλάδεημεο ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο ιύζεο κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

(ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε βαξώλ ζηα θξηηήξηα). 

Δπηπξόζζεηα, ππάξρνπλ θαη νη δπλαηόηεηεο πεξαηηέξσ επέθηαζεο ηνπ κνληέινπ κε ζηόρν 

ηελ παξαγσγή νξζόηεξσλ θαη αθξηβέζηεξσλ απνηειεζκάησλ. Όζνλ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ππάξρνπλ πνιιά πεξηζώξηα βειηίσζεο κε ηνλ εκπινπηηζκό επηπξόζζεησλ 

θξηηεξίσλ, έηζη ώζηε ε ιήςε ηεο απόθαζεο ρσξνζέηεζεο λα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο 

παξακέηξνπο. Απηό ζα πξνζδώζεη ζηελ ηειηθή έθβαζε ηεο κειέηεο πεξηζζόηεξε αμηνπηζηία θαη 

εγθπξόηεηα, αθνύ πεξηζζόηεξεο παξάκεηξνη ζα κπνξνύζαλ λα ζπλδπαζηνύλ κεηαμύ ηνπο γηα λα 

καο δώζνπλ ηνλ ηειηθό πξνηεηλόκελν ράξηε. Έηζη ζα κπνξνύζε: 

i. Γηα λα κεγαιώζεη ε έθηαζε θαη ίζσο ην πιήζνο ησλ πξνηεηλόκελσλ πεξηνρώλ, λα γηλόηαλ 

απνδεθηή σο θαηάιιειε ε πεξηνρή ηνπ απνιηζσκέλνπ δάζνπο. Απηό γηαηί, ε όιε έθηαζε 

πνπ θαηαιακβάλεη είλαη άγνλε θαη αλεθκεηάιιεπηε. Έηζη, έλα πηζαλό ηέηνην ελδερόκελν 

ζα απμήζεη ηελ ζπλνιηθή έθηαζε θαη παξάιιεια ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

ii. Αθόκε, όζνλ αθνξά ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο, ζα κπνξνύζε λα κελ κπεί θαλέλαο 

πεξηνξηζκόο, αθνύ κε ηελ ρξήζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, όπσο πεξηζηξεθόκελεο 

βάζεηο κε αηζζεηήξεο θαη όρη ζηαζεξέο, δελ ζα απνηειεί εκπόδην. 

iii. Έλα άιιν θξηηήξην, πνπ ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί, είλαη ε αληαλάθιαζε από ηελ 

πξνηεηλόκελε εγθαηάζηαζε. Με ηελ δεκηνπξγία ινηπόλ ελόο εξγαιείνπ πνπ ππνινγίδεη 

ηελ αληαλάθιαζε, ζα βνεζνύζε ζηελ δεκηνπξγία θξηηεξίσλ πεξηνξηζκνύ γηα θύξηεο 

νδηθέο αξηεξίεο, νηθηζκνύο, ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα θ.ά., επηιέγνληαο έηζη θάζε θνξά 
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ηελ βέιηηζηε απόζηαζε. Έλα εξγαιείν ζεκαληηθό, κηαο θαη ε πθηζηάκελε λνκνζεζία ζε 

απηό ην θνκκάηη παξνπζηάδεη πνιιά θελά. 

 

Βέβαηα, ε ρξήζε πνιιώλ παξακέηξσλ έρεη ζπλήζσο αλαπάληερα απνηειέζκαηα, κε πην 

ζπλεζηζκέλν απηό ηεο κε εύξεζεο θαηάιιειεο πεξηνρήο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο εθαξκόδνληαη 

πην εμειηγκέλεο κνξθέο ρσξηθήο αλάιπζεο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλάδεημεο ηεο θαιύηεξεο 

δπλαηήο ιύζεο κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε βαξώλ ζηα θξηηήξηα). 

Δλ ηέιεη, ηέηνηεο έξεπλεο, όπσο ε ζπγθεθξηκέλε ζηελ παξνύζα κεηαπηπρηαθή 

δηπισκαηηθή εξγαζία, έρνπλ σο ζηόρν ηελ επέθηαζε ησλ ήδε ππαξρνπζώλ κειεηώλ θαη ηελ 

παξνρή βνήζεηαο θαη ηερλνγλσζίαο ζε αξκόδηεο ππεξεζίεο ή αθόκα θαη ζε δηάθνξα κειεηεηηθά 

γξαθεία, ηα νπνία αζρνινύληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ή κε άιια παξεκθεξή. 

πλνιηθά, ε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία δεκηνπξγεί έλα λέν πιαίζην 

ζπζηεκαηνπνηεκέλεο ιήςεο απόθαζεο θαη ζρεδηαζκνύ ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, βαζηζκέλν ζε 

έλα Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ) θαη Πνιύ - θξηηεξηαθήο Αλάιπζεο (ΠΑ) 

ππνβνεζνύκελν από θαηάιιεια ινγηζκηθά, αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε κειέηεο. Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν δύλαηαη λα δεκηνπξγεζεί κία ρσξηθή βάζε απνηύπσζεο θαη θαηαγξαθήο όρη κόλν ηνπ 

ππάξρνληνο ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηεο πηζαλήο ηνπ εμέιημεο ζην ρξόλν ππό ην 

πξίζκα ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μέζα από απηό ην πιαίζην 

δύλαληαη λα δνζνύλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη λα αλαδεηρζνύλ ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ 

δεκηνπξγία βηώζηκσλ ζελαξίσλ ελεξγεηαθήο αλάπηπμεο. 

Δλδηαθέξνλ, ζπκπεξαζκαηηθά απνηειεί θαη ε ελνπνίεζε ησλ ρσξηθώλ ζπζηεκάησλ 

αλάιπζεο θαη ησλ πνιύ - θξηηεξηαθώλ κεζόδσλ. Μηα νινθιεξσκέλε ελζσκάησζε ησλ ΓΠ ζα 

επηηξέςεη ηελ νινθιήξσζε επηηπρώλ επαλαιακβαλόκελσλ εληνιώλ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ρώξνπ 

ζε επξύηεξν επίπεδν. Υσξηθά αλαθεξόκελα πξνβιήκαηα ιήςεο απόθαζεο γίλνληαη νινέλα θαη 

πην πνιύ αληηθείκελν κειέηεο από όιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο θαη εθθάλζεηο, παξνπζηάδνπλ 

δειαδή όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο πνιύ - θξηηεξηαθνύ πξνβιήκαηνο θαη νξηδόκελα σο ηέηνηα, 

επηβάιιεηαη ε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε θαη επίιπζε ηνπο σο ε πιένλ θαηάιιειε πξνζέγγηζε 

γηα λα δηαρεηξηζηεί απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ην ρώξν. 
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