
Ηλιακή ενέργεια
Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται 

μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων 
για τη συλλογή, αποθήκευση και διανομή της.

Η Ελλάδα, χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, προσφέρεται για την 
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η μέση ημερήσια ενέργεια που 
δίνεται από τον ήλιο στην Ελλάδα είναι 4,6 KWh/m² . H επιφάνεια των 
εγκαταστημένων συλλεκτών στη χώρα μας ανέρχεται περίπου σε 
2.000.000 m² . Η τιμή αυτή αποτελεί ποσοστό 50% περίπου, της 
επιφάνειας συλλεκτών εγκατεστημένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι 
συλλέκτες αυτοί, κύρια αφορούν σε μικρά οικιακά συστήματα.

 

                                 
 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 

 Η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε 
απομακρυσμένες όσο και σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, κάνει ελκυστική τη χρήση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στην Ελλάδα.
Tα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της 



ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα αποτελείται 
από : 

• •         το Φ/Β πλαίσιο (είδος ηλιακού συλλέκτη) 
• •         το σύστημα αποθήκευσης της ενέργειας (μπαταρίες)
• τα ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχουν την ηλεκτρική ενέργεια 

που παράγει η Φ/Β συστοιχία. 
 

Μία τυπική συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα Φ/Β 
πλαίσια ηλεκτρικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όταν τα Φ/Β πλαίσια 
εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία τότε αυτά μετατρέπουν ένα 10% 
περίπου της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Επιπλέον, η μετατροπή 
της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και 
δίχως καμιά επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Τα Φ/Β πλαίσια αποτελούνται από κατάλληλα επεξεργασμένους 
δίσκους πυριτίου (ηλιακά στοιχεία = solar cells) που βρίσκονται 
ερμητικά σφραγισμένοι μέσα σε πλαστική ύλη για να προστατεύονται 
από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. υγρασία). Η μπροστινή όψη του 
πλαισίου προστατεύεται από ανθεκτικό γυαλί. Η κατασκευή αυτή, που 
δεν ξεπερνά σε πάχος τα 4 με 5 χιλιοστά του μέτρου, τοποθετείται 
συνήθως σε πλαίσιο αλουμινίου, όπως στους υαλοπίνακες των κτιρίων. 
Τα εσωτερικά είναι διασυνδεδεμένα εν σειρά και παραλλήλω ανάλογα 
με την εφαρμογή.

 

 
 

Στις περισσότερες εφαρμογές στο δικό μας παράλληλο, πολλά 
πλεονεκτήματα παρέχει το σταθερό μοντάρισμα των Φ/Β, με 
κατεύθυνση προς το νότο και φυσικά με την προϋπόθεση ότι η 



προσαρμογή γίνεται κάτω από την κατάλληλη γωνία. Τα 
πλεονεκτήματα είναι τα εξής: 

• •         Εύκολο και ολιγοδάπανο μοντάρισμα με το μικρότερο κόστος. 
• •         Καλή μηχανική σταθερότητα της εγκατάστασης ακόμα και 

κάτω από ισχυρούς ανέμους. 
• •         Ποικιλία δυνατοτήτων για μια αισθητικά ικανοποιητική 

ενσωμάτωση στις υφιστάμενες κτιριακές δομές. 

Από την άλλη πλευρά, η απόδοση των Φ/Β σε ενέργεια μπορεί να 
βελτιωθεί με την κατάλληλη κατεύθυνση τους προς τον ήλιο και μάλιστα 
παρατηρείται μεγαλύτερη βελτίωση όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος της 
ευθείας ακτινοβολίας στο σύνολο της ακτινοβολίας. Τεχνικά η συνεχής 
στροφή προς τον ήλιο απαιτεί μια σταθερή κατασκευή με κίνηση και 
ρύθμιση της κατεύθυνσης. Αυτό βέβαια συνδέεται πάντα με μεγαλύτερο 
κόστος σε σχέση με το σταθερό μοντάρισμα, αλλά και με την 
κατανάλωση πρόσθετου ρεύματος. Η διεξαγωγή με δύο άξονες 
λειτουργεί με δύο προωστήρες, ώστε να προσαρμοστεί και η 
κατεύθυνση (δηλ. η περιστροφή γύρω από κάθετο άξονα) και η κλίση 
(ροπή γύρω από οριζόντιο άξονα) των Φ/Β στη θέση του ήλιου και να 
φέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Αντίθετα, στην μονοαξονική 
διεξαγωγή χρησιμοποιείται ένας κυρτός, πολικός (δηλ. κατευθυνόμενος 
προς το βορρά) άξονας με έναν μόνο προωστήρα. Αυτού του είδους η 
διεξαγωγή έχει μικρότερη απόδοση σε ενέργεια, σε σχέση με τη 
διεξαγωγή των δύο αξόνων.

Η ηλιακή ακτινοβολία πάνω στην ηλιακή γεννήτρια ενισχύεται, κατά 
κύριο λόγο και με έναν καθρέφτη, δηλαδή μέσω της συγκέντρωσης του 
ηλιακού φωτός. Βέβαια η χρήση ανακλαστήρων έχει νόημα μόνο στην 
κινούμενη εγκατάσταση. Η μορφή αυτή δεν μπόρεσε να επικρατήσει 
στην χώρα μας γιατί: 

• •         Η συγκέντρωση του ηλιακού φωτός αξίζει μόνο υπό συνθήκες 
κινούμενου μονταρίσματος και υψηλού μέρους ευθείας 
ακτινοβολίας. 

• •         Οι φωτοκυψέλες θερμαίνονται έντονα μέσω της 
συγκέντρωσης της ακτινοβολίας, έτσι ώστε όταν ο βαθμός 
συγκέντρωσης είναι μεγαλύτερος του 2, χωρίς ενεργή ψύξη σε 
κυψέλες από Silicium, προξενούνται ζημιές στις κυψέλες. 

• •         Η παραγωγή καθρεφτών είναι φθηνότερη από ό,τι η 
παραγωγή Φ/Β, αλλά δε φέρνουν τόσο μεγάλη πρόσθετη 
απόδοση. Επίσης, εκτός αυτού, απαιτούν πολύ χώρο στο 
μοντάρισμα όταν είναι σε κινούμενη εγκατάσταση. 

Στο δικό μας παράλληλο, θα ενισχυόταν ακόμη περισσότερο το 
μειονέκτημα του κινούμενου μονταρίσματος. Όταν η ύπαρξη ευθείας 
(άμεσης) ακτινοβολίας είναι μεγάλη, δηλ. κυρίως το καλοκαίρι, 
παράγεται πολύ ρεύμα, ενώ όταν είναι χαμηλή η ακτινοβολία με μεγάλο 
ποσοστό σε διάχυτη ακτινοβολία το χειμώνα, δεν επιτυγχάνεται η 
πρόσθετη απόδοση.



Η ενσωμάτωση των Φ/Β πλαισίων στα κτίρια μπορεί να έχει 
πολλαπλά οφέλη. Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρισμού τα Φ/Β 
πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά στοιχεία για την 
κάλυψη της οροφής, για την επένδυση της πρόσοψης ή και ως 
σκίαστρα. Το νέο αυτό στοιχείο στην αρχιτεκτονική, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε πρωτότυπες λύσεις για την εμφάνιση των κτιρίων. 

Για την κατάλληλη τοποθέτηση ενός ηλιακού συστήματος, 
υπολογίζεται πρώτα το μέγεθος της γεννήτριας ρεύματος, ανάλογα με 
την υφιστάμενη ανάγκη για ενέργεια σε κάθε περίπτωση. Το ηλιακό 
σύστημα θα πρέπει να προμηθεύει ενέργεια σε επαρκή ποσότητα, ώστε 
να καλύπτει το ρεύμα που καταναλώνουν στη διάρκεια της ημέρας 
λάμπες, συσκευές, καθώς επίσης και την ενέργεια που καταναλώνει η 
ίδια η εγκατάσταση. 

 

Παθητικά ηλιακά συστήματα

Με τη χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων μπορούμε να 
πετύχουμε παραγωγή ζεστού νερού:

• •         Σε βιομηχανίες που απαιτούν ζεστό νερό κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής τους διαδικασίας, όπως σαπωνοποιεία, 
βυρσοδεψεία, παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, βαφεία, 
ζυθοποιεία κ.λ.π. 

• •         Σε θερμοκήπια για θέρμανση χώρου και εδάφους. 
• •         Σε μεγάλα κτίρια ιδιωτικά και δημόσια, όπως νοσοκομεία, 

πολυκατοικίες, κ.λ.π.  

Τα συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι στο μεγαλύτερο 
ποσοστό τους πολύ απλά. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά ή δομικά 
στοιχεία προηγμένης τεχνολογίας ακόμη και σε κτίρια που έτυχαν 
χρηματοδότησης από τα επιδεικτικά προγράμματα της 17ης Γ.Δ. της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικοί παράγοντες αναχαίτισης της εφαρμογής των είναι οι 
ακόλουθοι: 

• •         Έλλειψη γνώσεων μεταξύ των αρχιτεκτόνων και των 
μηχανικών γενικότερα. 

• •         Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού. 
• •         Έλλειψη βιομηχανοποιημένων προϊόντων απαραίτητων για 

την κατασκευή και ορθή λειτουργία των παθητικών συστημάτων 
καθώς και τυποποίησης των δομικών στοιχείων. 

• •         Γενική τάση των ιδιωτών αλλά και του Δημοσίου στην 
τοποθέτηση όσο το δυνατόν μικρότερου αρχικού κεφαλαίου με 
συνέπεια το αυξημένο κόστος λειτουργίας των κτιρίων. 



Η κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα αποτελεί το 30% 
περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο. 
Υπάρχει δε, σοβαρή αυξητική τάση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στο μεγάλο ρυθμό εγκατάστασης κλιματιστικών συσκευών. Συγχρόνως 
πρέπει να σημειωθεί ότι ο κτιριακός τομέας συμμετέχει με 40% στην 
εκπομπή του CO2 σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς μια πολιτική μείωσης 
του CO2 από πλευράς πολιτείας έτσι ώστε να ακολουθήσει τις 
δεσμεύσεις της Συνδιάσκεψης του Ρίο, θα πρέπει να αντιμετωπίσει κατά 
κύριο λόγο τον κτιριακό τομέα. Μία τέτοια πολιτική δημιουργεί συνεπώς 
πολύ θετικές προϋποθέσεις για τη διεύρυνση της εφαρμογής τους.

Ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα απαριθμεί περίπου 3.500.000 κτίρια 
(στοιχεία 1988, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία). Απ' αυτά μόλις το 3% 
οικοδομήθηκε μετά το 1981 που ίσχυε ο Κανονισμός Θερμομόνωσης. 
Από τα στοιχεία αυτά συνεπάγεται αφ' ενός ότι υπάρχει μεγάλη 
δυνατότητα μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας σε θέρμανση και 
ψύξη και αφ' ετέρου συνάγεται ότι ο ρυθμός επιβεβλημένης 
αντικατάστασης ή ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος αυξάνεται.

Για κάθε πληροφορία αγορών, κατασκευών. προσφορών. μην 
διστάσετε να τηλεφωνήσετε για να μάθετε δεν κοστίζει παρά μόνο

ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
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