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Περίληψη Παρουσίασης 

• Νομικό πλαίσιο 

• Το Ευρωπαϊκό έργο Install+RES,  

• Η Ελληνική Αγορά,  

• Κτηριακά Φ/Β συστήματα – Το  Ελληνικό 
Πρόγραμμα 

• Κατάλογος Μελετητών-Εγκαταστατών Φ/Β 
Συστημάτων ΚΑΠΕ 

• Παραδείγματα Φ/Β συστημάτων 
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Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/28/ΕΚ, στις 23 Απριλίου 2009, 

η οποία θέτει ως στόχο την παραγωγή τουλάχιστον του 20% της 

κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ από ΑΠΕ έως το 2020.  
 

20-20-20 μέχρι το 2020 (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

στην ΕΕ κατά 20%, παραγωγή 20% ενέργειας από ανανεώσιμους 

πόρους και 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2020 
 

Με το Νόμο 3851/2010 η Ελλάδα ενσωμάτωσε τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ελλάδα.  
 

Το άρθρο 14 της Οδηγίας αναφέρει ότι οι χώρες μέλη μεριμνούν για την 

δημιουργία σχημάτων πιστοποίησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 για 

εγκαταστάτες μικρών συστημάτων ΑΠΕ στα Φ/Β, τη βιομάζα, τα θερμικά 

ηλιακά, τα αβαθή γεωθερμικά συστήματα και αντλίες θερμότητας. Κάθε 

κράτος μέλος αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 

κράτη μέλη σύμφωνα με κριτήρια. 
 

Οι Στόχοι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
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http://www.resinstaller.eu/ 

Το πρόγραμμα Install+RES έχει στόχο να καλύψει την απαίτηση της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας και ιδιαίτερα: 

 

Τη δημιουργία θεσμοθετημένων μαθημάτων εκπαίδευσης μεγάλης 
κλίμακας για την κατάρτιση των εκπαιδευτών και την πιστοποίηση 
των εγκαταστατών μικρών συστημάτων ΑΠΕ(βιομάζα, θερμικά 
ηλιακά, φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας) σε κτίρια.  

Οι ομάδες-στόχοι είναι οι εγκαταστάτες (με εργασιακή εμπειρία ως 
στεγάδες/κεραμιδάδες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και οι  εκπαιδευτές 
(ως εκπαιδευτικοί, μηχανικοί και καθηγητές).  

Τα μαθήματα κατάρτισης για τους εκπαιδευτές έλαβαν χώρα στο Μόναχο 
της Γερμανίας, κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου του έργου και 
προσφέρονταν στα Αγγλικά και Γερμανικά στους εταίρους του 
προγράμματος, αλλά και σε άλλους οργανισμούς.  

Τα μαθήματα κατάρτισης για τους εγκαταστάτες θα προσφερθούν κατά 
τη δεύτερη περίοδο του έργου στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, 
την Πολωνία και τη Σλοβενία, στις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες. 

 

Το έργο ξεκίνησε τον Μάϊο του 2010 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 
2013 
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Οφέλη από το έργο Install+RES  

• Βελτίωση της ποιότητας και διεύρυνση του αριθμού των 
εγκατεστημένων συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  
 

• Βελτίωση των προσόντων των εγκαταστατών είναι ένας 
καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας των συστημάτων 
ΑΠΕ. 
 

• Τα μαθήματα κατάρτισης του έργου Install+RES είναι μια 
επένδυση για τη βιωσιμότητα μέσα από διαδικασίες που 
οδηγούν σε  υψηλή ποιότητα δεξιοτήτων. 
 

• Τα μαθήματα του έργου Install+RES βασίζoνται σε μια 
ισορροπημένη σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Ως εκ 
τούτου, τα μαθήματα κατάρτισης λαμβάνουν χώρα κυρίως σε 
εγκαταστάσεις επίδειξης και εργαστήρια, όπου εκτελείται η 
πρακτική εργασία. 
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Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση θα παρέχει στον συμμετέχοντα την πρακτική και 
θεωρητική γνώση ώστε να είναι σε θέση: 

 

• Να καταλαβαίνει τις ενεργειακές απαιτήσεις του πελάτη  

• Να προτείνει την απαιτούμενη σχεδιαστική λύση για τον 
πελάτη  

• Να εγκαταστήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα καλύπτει 
τις ποιοτικές και λειτουργικές ανάγκες του πελάτη  

• Να κάνει μία ποιοτική εγκατάσταση  

• Να ικανοποιεί ποιοτικά πρότυπα κατά την εγκατάσταση και για 
την ενέργεια και για την ενεργειακή σήμανση  

 

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με θεωρητική και πρακτική εξέταση 
οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση του πιστοποιητικού.  
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Ποιός μπορεί να συμμετάσχει; 

Το εκπαιδευτικό πακέτο απευθύνεται σε τεχνικούς με πρότερη εμπειρία, οι 
οποίοι έχουν λάβει κατάρτιση ή καταρτίζονται στα παρακάτω 
αντικείμενα: 
 

α. Για τους εγκαταστάτες συστημάτων βιομάζας : εκπαίδευση ως 
υδραυλικοί, εγκαταστάτες σωληνώσεων, εγκαταστάτες συστημάτων 
θέρμανσης ή/και ψύξης. 
 

β. Για τους εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας : εκπαίδευση ως υδραυλικοί ή 
ψυκτικοί με βασικές ηλεκτρολογικές και υδραυλικές γνώσεις (κοπή 
σωληνώσεων, συγκόλληση ενώσεων σωληνώσεων, έλεγχος διαρροών σε 
συστήματα θέρμανσης και ψύξης) 
 

γ. Για τους εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών ή θερμικών ηλιακών 
συστημάτων: εκπαίδευση ως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, με βασικές 
γνώσεις υδραυλικής, ηλεκτρολογίας, σωληνώσεων, στεγανοποίησης, 
καλωδίωσης, υλικών κατασκευής οροφής, κλπ. 
 

δ. Επαγγελματική κατάρτιση η οποία παρέχει στον εγκαταστάτη τα 
απαραίτητα προσόντα που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στις 
δεξιότητες που αναφέρονται παραπάνω στα α,β,γ, όπου 
συμπεριλαμβάνεται θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.  
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Αποτελέσματα έργου Install+RES 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου Install+RES θα είναι: 
 
 

• Η πιστοποίηση εγκαταστατών μικρών συστημάτων ΑΠΕ σε 
κτίρια.  

 

• Η εκπαίδευση εκπαιδευτών που διαθέτουν εμπειρία ως 
καθηγητές, μηχανικοί και εκπαιδευτικοί στο αντικείμενο.  

 

• Η επιτάχυνση της ανάπτυξης ποιοτικών συστημάτων ΑΠΕ στα 
κτίρια  
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Εταίροι του έργου 

Install+RES 
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• Τροποποίηση του Νόμου 3468/2006 :  
 

     

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

3851/2010 

Η προστασία του κλίματος μέσω της προώθησης της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποτελεί 

περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης 

σημασίας για τη χώρα. 

Ο εθνικός στόχος για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 

40% μέχρι το 2020 

“Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής” 
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Ελληνική Αγορά 

Εγκατεστημένη Ισχύ Φ/Β Συστημάτων στην Ελλάδα (ΚΑΠΕ) 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Επιχείρηση Φ/Β τεχνολογία και Δυναμικότητα Παραγωγής 

SOLAR CELLS HELLAS S.A.: 
βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και 
ιδρύθηκε το 2006. 

Μονάδα παραγωγής Φωτοβολταϊκών δισκίων και στοιχείων 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου mc-Si και συναρμολόγησης Φ/Β πλαισίων, 
δυναμικότητας 60 MWp. Η έναρξη παραγωγής δισκίων και στοιχείων 
ξεκίνησε στα τέλη 2008, ενώ η έναρξη παραγωγής Φ/Β πλαίσίων άρχισε 
στα τέλη του 2009. (πιστοποίηση Φ/Β πλαισίων κατά IEC 61215 και IEC 
61730) 

SILCIO S.A., με έδρα στη ΒΙΠΕ 
Πάτρας, ίδρυση 2005.  

Μονάδες φωτοβολταϊκών δισκίων, στοιχείων και γεννητριών mc-Si, με 
έναρξη λειτουργίας το 2009 (δισκία mc-Si 2010).  Ετήσια δυναμικότητα 
παραγωγής  40,  31 και 18 MW αντίστοιχα (πιστοποίηση Φ/Β πλαισίων 
IEC 61215 και IEC 61730) 

HELIOSPHERA διαθέτει μονάδα 
παραγωγής στη ΒΙΠΕ Τρίπολης 
και ιδρύθηκε το 2007. 

Παραγωγική μονάδα φωτοβολταϊκών πλαισίων a-Si/μcSi (micromorph) 
δυνατότητας ετήσιας παραγωγής 500.000 πλαισίων, ή 60MWp ετησίως. 
Έναρξη λειτουργίας της παραγωγής Φ/Β πλαισίων τα μέσα 2009 
(πιστοποίηση Φ/Β πλαισίων κατά IEC 61646 και IEC 61730) 

EXEL GROUP S.A. με έδρα στην 
ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου, στο Κιλκίς. 
Ιδρύθηκε το 2007. 

Συναρμολόγηση Φ/Β πλαισίων κρυσταλλικού Πυρίτίου με προοπτική 
ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 50 MWp η οποία θα αυξηθεί στα 70 
εντός του 2010 (πιστοποίηση Φ/Β πλαισίων κατά IEC 61215 και IEC 
61730) 

STIBETHERM S.A. Με έδρα στη 
ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου στο Κιλκίς. 

Ξεκίνησε πρόσφατα την συναρμολόγηση Φ/Β πλαισίων πολυ-
κρυσταλλικού Πυρίτίου με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 15 MWp. 

ENERGY SOLUTIONS S.A., είναι 

εγκατεστημένη στη Βουλγαρία 

στην πόλη Πέρνικ και ιδρύθηκε το 

2004. 

Το 2005 άρχισε την συναρμολόγηση Φ/Β γεννητριών κρυσταλλικού 

πυριτίου με δυναμικότητα 1 MWp ετησίως, κατόπιν το 2007 αύξησε την 

δυναμικότητα παραγωγής στα 10 MWp ετησίως (IEC 61215 και IEC 

61730) .  
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ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Φ/Β 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

 

• Μεταλλικές βάσεις στήριξης  

• Βάσεις με δυνατότητα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου,  

• Μετατροπείς ισχύος,  

• Συσσωρευτές για αυτόνομα συστήματα,  

• Ηλεκτρικούς πίνακες,  

• Συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας,  

• Καλώδια, κλπ.     
 

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• Ενσωμάτωση Φ/Β στα κτίρια, 

• Καινοτόμα προϊόντα & υπηρεσίες για την υψηλή διείσδυση των Φ/Β στο δίκτυο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
 

 Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ:                    230 MWp  

Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ mc-Si:        110 MWp  

   Δισκία mc-Si :                  120 MWp 
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Φ/Β Πλαίσια 

Τα Φ/Β πλαίσια που κυκλοφορούν στην αγορά 

 

•Κρυσταλλικού Πυριτίου  (Μόνο και  Πόλυ): Απόδοση 13-19%.  

 (Ενα πλαίσιο επιφάνειας 1 m2 παράγει 130 -190 Wp) * 

  

• Αμόρφου Πυριτίου : 5 - 8%  (50-80 Wp/ m2 ) * 

• a-Si/μcSi (Micromorph) : 8 - 10% (80-100 Wp/ m2 ) * 

 

* Πρότυπες Συνθήκες Δοκιμών (ΠΣΔ): Θερμοκρασία = 25 °C,  

   Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας = 1.000 W/m2, Αέρια μάζα = AM 1.5 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiQk9O9FdjgBMRSJzbkF;_ylu=X3oDMTBxaWZydTMzBHBvcwMxMgRzZWMDc3IEdnRpZANJOTk5Xzcz/SIG=1l2fsu8ko/EXP=1173439908/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dcrystalline%252BPV%252Bmodule%2526toggle%253D1%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-501%2526b%253D1%26w=184%26h=300%26imgurl=shop.altenergystore.com%252FSolar%252Fdescfiles%252Fsharp%252F205%252Fsharp_205.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fshop.altenergystore.com%252Fitemdesc%257Eproduct%257ESharp%252BNd-208-U1%252B208w%252B24v%252BSolar%252BPanel%257Eic%257ESHA208-ND208U1%257Eeq%257E%257ETp%257E.htm%26size=19.6kB%26name=sharp_205.jpg%26p=crystalline%2BPV%2Bmodule%26type=jpeg%26no=12%26tt=34%26oid=9dd8642296561660%26ei=UTF-8
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Φ/Β Πλαίσια 

• CIS, CIGS (Δισεληνοϊνδιούχος Χαλκός, Cu(InGa)(Se,S)2):  

 Απόδοση  9 -11%.  

 

 
• CdTe   (Τελλουριούχο Κάδμιο) : 9 -11% 

 

 
• GaAs (Αρσενιούχο Γάλλιο) : >25% μη-εμπορικά,  

        διαστημικές εφαρμογές 

 

 Φωτο-ηλεκτροχημικά ηλιακά στοιχεία  

 (dye doped Titania solar cell).  

 Απόδοση μικρών δοκιμίων 3 - 10%, μιρή διάρκεια ζώης,                                       

 αλλά με δυνατότητα μικρού κόστους παραγωγής. 
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Οι λόγοι καθιέρωσης του Πυριτίου: 

Περιβαλλοντολογικοί λόγοι: ορισμένα από τα 

στοιχεία που χρησιμοποιούνται στους 

υπολοίπους ημιαγωγούς όπως το Κάδμιο, το 

Τελλούριο, το Αρσενικό και το Σελήνιο είναι 

τοξικά 

Η εξελιγμένη τεχνολογία που το συνοδεύει, 

λόγω της ευρείας χρήσης του στη βιομηχανία 

της πληροφορικής  

Η υψηλή αξιοπιστία που παρουσιάζει σε 

ακραίες θερμοκρασιακές ή διαβρωτικές 

συνθήκες 

Τα πλαίσια που περιέχουν τα παραπάνω στοιχεία επιστρέφονται στην 

εταιρεία κατασκευής τους για την κατάλληλη, επεξεργασία τους και την 

αποφυγή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μετά το πέρας του 

προσδόκιμου διαστήματος χρησιμοποίησης τους 
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Κτηριακά Φ/Β συστήματα – Το  Ελληνικό 

Πρόγραμμα 

 

«Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε 
δώματα και στέγες κτηρίων», ΦΕΚ Β΄ 1079-04/06/2009. 
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Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για 

τα φωτοβολταϊκά, χωρίς αναδρομική ισχύ  

Για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, όπως προβλέπεται από το Ειδικό 

Πρόγραμμα, σε €/MWh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: η μείωση προβλέπεται ανά εξάμηνο και όχι ετήσια όπως ίσχυε 

μέχρι σήμερα και συνεχίζει έως το έτος 2019 

Μήνας / Έτος
Υφιστάμενη 

κατάσταση
Νέα τιμή

Φεβρουάριος 2012 522,5 495

Αύγουστος 2012 522,5 470,25

Φεβρουάριος 2013 496,38 446,73

Αύγουστος 2013 496,38 424,40

Φεβρουάριος 2014 471,56 403,18

Αύγουστος 2014 471,56 383,02 5%/Εξάμηνο

Φεβρουάριος 2015 447,98 363,87

Αύγουστος 2015 447,98 345,68

Ποσοστό 

μείωσης
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Τεχνικές οδηγίες 

περιλαμβάνονται στο τεύχος:  

 

‘Οδηγίες για την εγκατάσταση 

Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές 

εγκαταστάσεις΄  

 

http://www.cres.gr/kape/pdf/odigos_pv_systimaton.pdf 
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Κατάλογος Μελετητών Εγκαταστατών Φ/Β Συστημάτων  
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Κατάλογος Μελετητών-Εγκαταστατών Φ/Β Συστημάτων ΚΑΠΕ 

 

http://www.cres.gr/pvcatalog/ 
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Το έντυπο 1: «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» 

 

 Συμπληρώνεται από την εταιρεία/εγκαταστάτη 
και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του Φ/Β 
συστήματος, ενώ αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
και στο ΚΑΠΕ, το οποίο τηρεί αρχείο των 
εγκαταστάσεων, με στόχο την προώθηση της 
τήρησης και αποδοχής των ελάχιστων τεχνικών 
προδιαγραφών και όρων ασφάλειας για την 
εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών 
συστημάτων, τα οποία έχουν αποδεχθεί για να 
καταχωρηθούν στον ενδεικτικό κατάλογο αλλά 
και για στατιστική χρήση των στοιχείων. 

http://www.cres.gr/pvcatalog/entypo1.pdf 
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Φ/Β Σύστημα και Κατανομή του κόστους κτηριακών Φ/Β 

συστημάτων  

Ηλεκτρονικός 

Μετατροπέας

Φ/Β Πλαίσια

Το συνολικό κόστος εκτιμάται περίπου στα 2.5  με 3 €/W 

Ηλεκτρονικοί Μετατροπείς &  

Συστήματα Ασφάλειας

Εγκατάσταση

Φ/Β Πλαίσια

59%

24%

17%
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Τα Διασυνδεδεμένα κτηριακά Φ/Β συστήματα 

ισχύος ≤ 5 kWp, συνδέονται στο δίκτυο Χ.Τ. 

μέσω μονοφασικής ή μέσω τριφασικής 

παροχής  

Αν η μέγιστη ισχύς ξεπερνά τα 5 kWp (αλλά 

σε καμία περίπτωση τα 10 kWp) υποχρεωτικά 

συνδέονται στο δίκτυο μέσω τριφασικής 

παροχής.  

Πωλείται το σύνολο της ενέργειας που παράγεται από την 

ηλεκτροπαραγωγική μονάδα. 

Κόστος διασύνδεσης 800 € - 2000 € ανάλογα με τις ανάγκες έργων 

ενίσχυσης και τις απαιτούμενες εργασίες (π.χ. μετατροπή μονοφασικής 

παροχής σε τριφασική). Μέση τιμή 1100 €. 

ΚΤΗΡΙΑΚΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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Χαρακτηριστικά Προγράμματος: 

Στο Ηπειρωτικό Σύστημα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά 

10ετης διάρκεια προγράμματος (έως 13/12/2019) 

Προορίζεται για το σύνολο των ιδιωτικών κτιρίων:  

Φ/Β εγκαταστάσεις ως 10 kW 

Επιχειρηματικός τομέας (μικρές ή πολύ μικρές 

επιχειρήσεις) 

Σύμβαση 25ετης με πολύ ευνοϊκή τιμή για πώληση ενέργειας 

με στόχο την απόσβεση σε περίπου 10 χρόνια 

Οικιακός τομέας (ιδιωτικές κατοικίες) και  
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Πρόγραμμα – Προϋποθέσεις Ένταξης: 

Ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φ/Β στο κτήριο όπου το 

σύστημα εγκαθίσταται 

Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της 

ιδιοκτησίας του κυρίου του Φ/Β, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται 

για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται με χρήση ΑΠΕ (π.χ. 

ηλιακοί θερμοσίφωνες)  

Μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού  

Επενδυτικού νόμου  

(π.χ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) 
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Πρόγραμμα – Ρυθμίσεις: 

Παρέχει σταθερό feed-in-tariff για 25ετια ανά εγκατάσταση 

(αναπροσαρμοζόμενο στο 25% του Δείκτη τιμών καταναλωτή) 

Δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση ΥΠΕΚΑ - ΡΑΕ 

Καμία Φορολογική Υποχρέωση (έναρξη εργασιών- ΦΠΑ- 

φορολογία εισοδήματος) 

Απλές και γρήγορες διαδικασίες μέσω των τοπικών 

Υπηρεσιών ΔΕΗ και του λογαριασμού ηλ. ρεύματος 

Για τις νέες εγκαταστάσεις από 2012 το ύψος του feed-in-tariff 

μειώνεται κατά 5% εξαμηνιαίως.  
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Τεχνικά θέματα Φ/Β εγκαταστάσεων 
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Ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος επιδρά καθοριστικά στην 

ενεργειακή αποδοτικότητα ενός Φ/Β συστήματος είναι η ύπαρξη 

σκιασμών  

Ένας μικρός σκιασμός ενός μέρους της Φ/Β συστοιχίας μπορεί 

να προκαλέσει σημαντική μείωση της πραγματικά παραγόμενης 

ισχύος συγκριτικά με την θεωρητικά αναμενόμενη τιμή αυτής.  

Μόνιμοι και επαναλαμβανόμενοι τοπικοί σκιασμοί σε ώρες 

υψηλής ακτινοβολίας δύναται να καταπονήσουν το σκιαζόμενο 

Φ/Β πλαίσιο, προκαλώντας έτσι την πρόωρη γήρανση αυτού.  

Η  επιλογή της θέσης έδρασης της Φ/Β συστοιχίας θα πρέπει 

να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα 

υπάρξουν σκιασμοί καθ’ όλο το έτος, τουλάχιστον τις ώρες 

υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας.  

Προβλήματα σκιασμών  
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Νότος 

Ανατολή 

Δύση 

Συνολική ετήσια ακτινοβολία για την περιοχή της Αθήνας, σε σχέση με τη 

κλίση και το προσανατολισμό επιφάνειας 

 



        ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

                  Τμήμα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Διεσπαρμένης Παραγωγής 

 

Για να είναι εφικτή η μεγιστοποίηση της 

ενεργειακής παραγωγικότητας των Φ/Β 

πλαισίων, θα πρέπει να επιτυγχάνεται 

βέλτιστη εκμετάλλευση της 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας  

Η πορεία του ήλιου αλλάζει τόσο με την 

ώρα της ημέρας όσο και με τη μέρα του 

έτους.  

Για να παράγει ένα πλαίσιο τη μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση να περιστρέφεται ώστε να 

μπορεί να ακολουθεί την τροχιά του ήλιου και να είναι συνεχώς 

κάθετο στην κατεύθυνση της ακτινοβολίας.  

Επιλογή της κλίσης και του προσανατολισμού  
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Η μηχανική πολυπλοκότητα και το κόστος ενός μηχανισμού που θα 

επέτρεπε την κίνηση των πλαισίων σε δύο άξονες, καθιστά εξαιρετικά 

δύσκολη την εφαρμογή του σε κτηριακά Φ/Β συστήματα  

Στη πλειονότητα των κτηριακών 

Φ/Β συστημάτων επιλέγεται 

σταθερός προσανατολισμός των 

πλαισίων, ώστε να επιτυγχάνεται 

μέση γωνία πρόσπτωσης της 

ηλιακής ακτινοβολίας όσο το 

δυνατό πιο κοντά στις 90ο, κατά τη 

διάρκεια του έτους  

Η επίτευξη αυτού του στόχου έγκειται στην σωστή επιλογή της 

κλίσης και της αζιμούθιας γωνίας του πλαισίου.  

Επιλογή της κλίσης και του προσανατολισμού  
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Χονδρικά 30ο είναι η ετήσια βέλτιστη τιμή κλισης για την 

Ελλάδα (28ο-32ο) προκειμένου να μεγιστοποιείται η ετήσια 

ενεργειακή παραγωγή.  

Τιμές κλίσης μεγαλύτερες από 30ο οδηγούν σε αύξηση της 

ηλεκτρικής παραγωγής τους χειμερινούς μήνες, αλλά 

ταυτόχρονα σε μείωση της παραγωγής τους θερινούς μήνες.  

Όταν η παραπάνω τιμή δεν είναι εφικτή (π.χ. υπάρχουσα 

στέγη) συνιστάται η τιμή της κλίσης να κυμαίνεται μεταξύ  10ο 

και 50ο. 

Θα πρέπει να προτιμώνται επιφάνειες Νότιου 

προσανατολισμού με απόκλιση έως 70ο από την κατεύθυνση 

του Νότου. 

Επιλογή της κλίσης και του προσανατολισμού   
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Παραδείγματα Σκίασης λόγω κακού σχεδιασμού 
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Μέσο νοικοκυριό (με ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμό) 

καταναλώνει μ.ο. 5.000- 7.000 kWh/ετησίως. 

  

 Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 1 kW παράγει κατά μ.ο. 

1.400 kWh/ ετησίως 

Οπότε, η απαιτούμενη ενέργεια για ένα μέσο νοικοκυριό 

μπορεί να παραχθεί από ένα φωτοβολταϊκό σταθμό 5 kW που 

καταλαμβάνει περίπου 60-80 τμ στην ταράτσα και κοστίζει 12 -

15.000 €.  

Με τον λογιστικό συμψηφισμό των εσόδων από την 

παραγόμενη ενέργεια και του κόστους της καταναλισκόμενης 

ενέργειας, ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα είναι πιστωτικός. 

Παράδειγμα εφαρμογής: 
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Απαιτείται η εγκατάσταση δύο ξεχωριστών ηλεκτρικών πινάκων 

Ενός για τις ιδιοκαταναλώσεις του κτιρίου και ενός δεύτερου για τη σύνδεση 

της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας),  

Οι δύο ηλεκτρικοί πίνακες συνδέονται στους μετρητές 

καταναλισκόμενης και αποδιδόμενης ενέργειας αντίστοιχα  

Τεχνικά θέματα : 

Οικιακές Συσκευές

Αντιστροφέας

Εναλ/σσόμενο 

Ρεύμα

Συνεχές 

Ρεύμα

Φ/Β
230VAC/50Hz

Ηλεκτρικός 

Πίνακας

 (Ι)

Ηλεκτρικός 

Πίνακας

 (ΙΙ)

Παραγωγή

Κατανάλωση

Εναλ/σσόμενο 

Ρεύμα

P1

P2

P1

P2

Ηλεκτρική παροχή 

του κτιρίου

Σ.Τ.

Ε.Τ.

Παραγωγός (Feed-in tariff)
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Ηλεκτρικό διάγραμμα τυπικού Φ/Β συστήματος  

σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364-7-712 

Η κοινή 

πρακτική στην 

Ευρώπη είναι η 

μη-γείωση του 

θετικού και 

αρνητικού 

πόλου των Φ/Β 

πλαισίων Ο 

μετατροπέας 

πρέπει να έχει 

αισθητήρα 

μέτρησης του 

ρεύματος 

διαρροής προς 

τη γη. 

Τα μεταλλικά 

μέρη των Φ/Β 

πλαισίων 

πρέπει να 

γειώνονται. 

Φ/Β πλαίσιο

Αλυσίδα Φ/Β 
παλισίων

Δίοδος παράκαμψης 

Σ.Τ.

Ε.Τ.

Ηλεκτρονικός μετατροπέας 
με ή χωρίς Μ/Σ 
(Αντιστροφέας)

(εμπεριέχεται συνήθως σε κάθε πλαίσιο)
(προστασία από υπερτάσεις)

Δίοδος αντεπιστροφής 
(όπου απαιτείται)

(όπου απαιτείται)

Γείωση των μεταλλικών 
εξαρτημάτων των πλαισίων και 
του μηχανισμού στήριξης αυτών

Ασφάλεια  
(προστασία των ηλεκτρικών γραμμών της 
αλυσίδας από ρεύματα βραχυκύκλωσης)

(όπου απαιτείται)

Γενικό μέσο ζεύξης\απόζευξης 
Σ.Ρ. με δυνατότητα αποκοπής 

εντάσεων φορτίου και 
βραχυκύκλωσης

Κιβώτιο απόληξης των ηλεκτρικών 
αγωγών Σ.Ρ. της Φ/Β εγκατάστασης 

Φ/Β Γεννήτρια

Ρελέ διαφυγής

Ασφάλεια  
(προστασία των ηλεκτρικών γραμμών Ε.Ρ. 

από ρεύματα βραχυκύκλωσης)

(όπου απαιτείται)

R

N

Γείωση μεταλλικού 
περιβλήματος του 
αντιστροφέα

GND

Μπάρα γείωσης

Γενικό μέσο ζεύξης\απόζευξης 
Ε.Ρ.με δυνατότητα αποκοπής 

εντάσεων φορτίου και 
βραχυκύκλωσης

RCD

Κιβώτιο απόληξης των 
ηλεκτρικών αγωγών Ε.Ρ. της 
ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας 

Μετρητής αποδιδόμενης ενέργειας Μ

+

_
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Εφαρμογές σε κτίρια-Κεκλιμμένη οροφή 

Πρόσθετη κατασκευή για στήριξη. 
Σύστημα στήριξης με απλό ή διπλό 
οδηγό αλουμινίου (railway) 
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Εφαρμογές σε κτίρια-Οριζόντια οροφή 

Η βαρυτική στήριξη προτιμάται, καθώς δεν 

απαιτείται διάτρηση που μπορεί να 

τραυματίσει την μόνωση 
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Προσόψεις 
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Γυάλινες Επιφάνειες 
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Σκίαστρα 
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Στέγαστρα 
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Λύσεις Ενσωμάτωσης - Κεραμίδια 
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Φ/Β ενσωματωμένα σε οροφές 

  BIPV 
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10 kWp, Γραφεία Τεχνικής 

εταιρίας TERNICA, Μαρούσι 

12 kWp, Πολυκατοικία  

Ταύρος, Αττικής 

50 kWp, Kτίριο Χημικών 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Φ/Β ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ  

http://www.scheutensolar.com/view.php?nid=647&page=1&execute=img_galery_zoom.php&cycle_tobj_ids=9907-9907-9907-9907&field_indices=0-1-2-3&show_index=1
http://www.scheutensolar.com/view.php?nid=647&page=1&execute=img_galery_zoom.php&cycle_tobj_ids=9907-9907-9907-9907&field_indices=0-1-2-3&show_index=3
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Φ/Β ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ 2 

http://www.scheutensolar.com/view.php?nid=675&page=1&execute=img_galery_zoom.php&cycle_tobj_ids=10619-10619-10619-10619&field_indices=0-1-2-3&show_index=0
http://www.scheutensolar.com/view.php?nid=675&page=1&execute=img_galery_zoom.php&cycle_tobj_ids=10619-10619-10619-10619&field_indices=0-1-2-3&show_index=1
http://www.scheutensolar.com/view.php?nid=363&page=1&execute=img_galery_zoom.php&cycle_tobj_ids=5680-5680-5680-5680&field_indices=0-1-2-3&show_index=1
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Αγροτικές Αποθήκες 
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“Ευχαριστώ για την προσοχή σας” 

“
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