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ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ 

 
Από 1θ Ιουλίου 2009 ιςχφει ζνα πρόγραμμα για τθν εγκατάςταςθ μικρϊν φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε 
οικίεσ ι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνθτρα με τθ μορφι ενίςχυςθσ τθσ 
παραγόμενθσ θλιακισ κιλοβατϊρασ, ϊςτε ο οικιακόσ καταναλωτισ ι μία μικρι επιχείρθςθ να κάνουν 
απόςβεςθ του ςυςτιματοσ που εγκατζςτθςαν και να ζχουν ζνα λογικό κζρδοσ για τισ υπθρεςίεσ (ενεργειακζσ 
και περιβαλλοντικζσ) που παρζχουν ςτο δίκτυο. 
Στόχοσ είναι θ εκμετάλλευςθ του θλιακοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ, θ ςτιριξθ του δικτφου θλεκτρικισ ενζργειασ 
λόγω τθσ μεγάλθσ διαςποράσ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων, θ αντιμετϊπιςθ τθσ αιχμισ τθσ ηιτθςθσ 
ενζργειασ που εμφανίηεται το καλοκαίρι λόγω τθσ αυξθμζνθσ χριςθσ των κλιματιςτικϊν ςυςτθμάτων, θ 
ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν “πράςινθ” ανάπτυξθ, θ ανανζωςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ αγοράσ και θ ςυνδρομι 
ςτθν επίτευξθ του ςτόχου διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 
2001/77/ΕΚ.  
 
Μεγάλθ εξοικονόμθςθ 
 Ζνα νοικοκυριό μπορεί να ζχει κακαρό όφελοσ από τθν πϊλθςθ τθσ κακαρισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ ΔΕΗ 
από 2.800 ευρϊ ζωσ 7.500 ευρϊ το χρόνο. 
Σφμφωνα με όςα ανακοίνωςε θ πολιτικι θγεςία του υπουργείου Ανάπτυξθσ οι γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ 
μειϊνονται δραςτικά για τθν τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ζωσ 10 kW που μποροφν να 
αναπτφξουν είτε φυςικά πρόςωπα ι φυςικά και νομικά πρόςωπα (πολφ μικρζσ επιχειριςεισ μζχρι 10 
εργαηόμενουσ και ζωσ 2 εκατ. ευρϊ κφκλο εργαςιϊν).  
 
1. Φωτοβολταϊκά: Ποιουσ αφορά το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ φωτοβολταϊκϊν ςε κτίρια;  
Αφορά οικιακοφσ καταναλωτζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να 
εγκαταςτιςουν φωτοβολταϊκά ιςχφοσ ζωσ 10 κιλοβάτ (KWp) ςτο δϊμα ι τθ ςτζγθ κτιρίου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτεγάςτρων βεραντϊν. Για να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα, κα πρζπει να ζχουν ςτθν 
κυριότθτά τουσ το χϊρο ςτον οποίο εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. 
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2. Φωτοβολταϊκά: Τι ςθμαίνει πρακτικά “πολφ μικρι επιχείρθςθ”; 
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ είναι αυτι που απαςχολεί ζωσ 10 άτομα και ζχει κφκλο εργαςιϊν και ςφνολο 
ενεργθτικοφ ζωσ 2 εκατ. € ετθςίωσ. Το πρόγραμμα ιςχφει ςε όλθ τθν επικράτεια; Δυςτυχϊσ, θ πρϊτθ φάςθ του 
προγράμματοσ ιςχφει μόνο για το θπειρωτικό δίκτυο και για τα νθςιά εκείνα που είναι διαςυνδεδεμζνα ςτο 
δίκτυο αυτό (π.χ. Εφβοια, Ιόνια, Σποράδεσ, νθςιά Αργοςαρωνικοφ). Εξαιροφνται προσ το παρόν τα λεγόμενα μθ 
διαςυνδεδεμζνα νθςιά (Κριτθ, Δωδεκάνθςα, Κυκλάδεσ, νθςιά ΒΑ Αιγαίου) τα οποία κα ενταχκοφν ςτο 
πρόγραμμα μόλισ κακοριςτεί πόςθ επιπλζον ιςχφσ φωτοβολταϊκϊν μπορεί να εγκαταςτακεί ςε κάκε νθςί. 
 
3. Φωτοβολταϊκά: Μζνω ςε πολυκατοικία. Μπορϊ να εγκαταςτιςω φωτοβολταϊκό; 
Ναι. Στθν περίπτωςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ςε κοινόχρθςτο ι κοινόκτθτο χϊρο κτιρίου (ταράτςα), 
επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ενόσ και μόνο ςυςτιματοσ και τότε πρζπει να πλθροφνται οι παρακάτω όροι. Είτε 
να ςυμφωνιςουν εγγράφωσ οι υπόλοιποι ιδιοκτιτεσ, είτε το φωτοβολταϊκό να εγκαταςτακεί εξ ονόματοσ όλων 
των ιδιοκτθτϊν (τουσ οποίουσ ςτθν περίπτωςθ αυτι εκπροςωπεί ο διαχειριςτισ). Αν θ ταράτςα είναι 
κοινόκτθτθ και οι κφριοι του χϊρου αυτοφ κζλουν να τθν παραχωριςουν ςε κάποιο άλλο ιδιοκτιτθ του κτιρίου 
που δεν ζχει δικαιϊματα ςτθν ταράτςα, μποροφν να το κάνουν. Αν το ςφςτθμα μπει ςε ςτζγαςτρο βεράντασ 
διαμερίςματοσ, προφανϊσ μποροφν να μπουν περιςςότερα ςυςτιματα ςε μια πολυκατοικία. 

 
4. Φωτοβολταϊκά: Πωσ υλοποιείται θ ςυμφωνία του ςυνόλου των ςυνιδιοκτθτϊν ι θ παραχϊρθςθ του 

χϊρου ςε ζνα ςυνιδιοκτιτθ; 
Με πρακτικό ομόφωνθσ απόφαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ  ι με ζγγραφθ ςυμφωνία όλων των  ςυνιδιοκτθτϊν 
του κτιρίου. 
  
5. Φωτοβολταϊκά: Σε παλιά πολυκατοικία χωρίσ κανονιςμό πωσ μπορεί να εγκαταςτακεί φωτοβολταϊκό; 
Και πάλι με πρακτικό ομόφωνθσ απόφαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι ζγγραφθ ςυμφωνία όλων των  
ςυνιδιοκτθτϊν του κτιρίου. 
  
6. Φωτοβολταϊκά: Αν κάποιοσ είναι κφριοσ του δικαιϊματοσ ανοικοδόμθςθσ επί του δϊματοσ (υψοφν) 

μπορεί να εγκαταςτιςει μόνοσ του φωτοβολταϊκό ςφςτθμα;  
 Πχι, γιατί το δικαίωμα αυτό δεν εμπεριζχει και δικαίωμα αποκλειςτικισ χριςθσ τθσ ταράτςασ, θ οποία μζχρισ 
ότου ανοικοδομθκεί ο υπεράνω όροφοσ, παραμζνει κοινόκτθτθ και κοινόχρθςτθ.   
  
7. Φωτοβολταϊκά: Κάποιοσ ζχει το δικαίωμα τθσ αποκλειςτικισ χριςθσ τθσ ταράτςασ. Μπορεί να 

εγκαταςτιςει μόνοσ του το ςφςτθμα; 
Ναι, αν δεν απαγορεφεται από ρθτι διάταξθ του κανονιςμοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι το ςφςτθμα κα ςυνδζεται 
με τον μετρθτι (ρολόι) τθσ ΔΕΗ τθσ κατοικίασ του και τα ζςοδα κα ειςπράττονται από τον ίδιο. 
 
8. Φωτοβολταϊκά: Θα πουλάω όλο το θλιακό ρεφμα που παράγω ςτθ ΔΕΗ ι μόνο τθν περίςςεια; 
Πλθ θ παραγόμενθ από το φωτοβολταϊκό θλεκτρικι ενζργεια διοχετεφεται ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΗ και πλθρϊνεςτε 
γι’ αυτι με 55 λεπτά τθν κιλοβατϊρα (0,55 €/kWh), τιμι που είναι εγγυθμζνθ για 25 χρόνια. Εςείσ ςυνεχίηετε 
να αγοράηετε ρεφμα από τθ ΔΕΗ και να το πλθρϊνετε ςτθν τιμι που το πλθρϊνετε και ςιμερα (περίπου 10-12 
λεπτά τθν κιλοβατϊρα). Στθν πράξθ αυτό ςθμαίνει ότι θ ΔΕΗ κα εγκαταςτιςει ζνα νζο μετρθτι για να 
καταγράφει τθν παραγόμενθ ενζργεια. Αν, για παράδειγμα, ςτο δίμθνο το φωτοβολταϊκό ςασ παράγει 
θλεκτρικι ενζργεια αξίασ 250 € και καταναλϊνετε ενζργεια αξίασ 100 €, κα ςασ ζρκει πιςτωτικόσ λογαριαςμόσ 
150€, ποςό που κα κατακζςει θ ΔΕΗ ςτον τραπεηικό ςασ λογαριαςμό. 
 
 
9. Φωτοβολταϊκά: Πωσ κα γίνεται ο λογιςτικόσ ςυμψθφιςμόσ τθσ αξίασ του πωλοφμενου ρεφματοσ με τον 

λογαριαςμό κατανάλωςθσ τθσ ΔΕΗ;  
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Το αντίτιμο πϊλθςθσ του ςυνόλου τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ ςτο Δίκτυο, μειοφμενο κατά το ποςό του 
ςυνολικοφ λογαριαςμοφ τθσ ΔΕΗ, κα παρουςιάηεται ςε πιςτωτικό λογαριαςμό τθσ ΔΕΗ και κα ειςπράττεται 
από τον κφριο του ΦΒ ςυςτιματοσ. Αν κφριοσ του ςυςτιματοσ είναι θ διαχείριςθ τθσ πολυκατοικίασ, τότε το 
ςφςτθμα κα ςυνδζεται με τον κοινόχρθςτο μετρθτι (ρολόι) τθσ ΔΕΗ και τα ζςοδα κα ειςπράττονται από το 
διαχειριςτι και κα κατανζμονται ανάλογα ςτουσ ςυνιδιοκτιτεσ.  
 
10. Φωτοβολταϊκά: Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ για να ενταχκϊ ςτο κακεςτϊσ κινιτρων; 
Τρεισ είναι οι προχποκζςεισ: 

A. Να ζχετε μετρθτι τθσ ΔΕΗ ςτο όνομά ςασ (ι ςτον κοινόχρθςτο λογαριαςμό τθσ πολυκατοικίασ αν 
επιλεγεί θ ςυλλογικι εγκατάςταςθ).  

B.  Αν είςτε οικιακόσ καταναλωτισ, να καλφπτετε μζροσ των αναγκϊν ςασ ςε ηεςτό νερό από ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ (π.χ. θλιακό κερμοςίφωνα, βιομάηα, γεωκερμικι αντλία κερμότθτασ), και  

C.  Αν είςτε επιχείρθςθ, να μθν ζχετε πάρει κάποια άλλθ επιδότθςθ για το φωτοβολταϊκό από εκνικά ι 
κοινοτικά προγράμματα.  

 
11. Φωτοβολταϊκά: Αν είμαι οικιακόσ καταναλωτισ, πρζπει να ανοίξω βιβλία ςτθν εφορία; 
Πχι. Ο οικιακόσ μικροπαραγωγόσ θλιακοφ θλεκτριςμοφ δεν κεωρείται πια επιτθδευματίασ, με άλλα λόγια 
απαλλάςςεται από το άνοιγμα βιβλίων ςτθν εφορία. Ππωσ αναφζρει θ ςχετικι κοινι υπουργικι απόφαςθ, 
“δεν υφίςτανται για τον κφριο του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ για τθ διάκεςθ τθσ 
ενζργειασ αυτισ ςτο δίκτυο”. Με άλλα λόγια, τα όποια ζςοδα ζχετε από τθν πϊλθςθ τθσ ενζργειασ δεν 
φορολογοφνται. Με βάςθ τον ιςχφοντα φορολογικό νόμο, δικαιοφςτε επιπλζον και ζκπτωςθ δαπανϊν από το 
ειςόδθμα (εκπίπτει 20% τθσ δαπάνθσ για εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ και μζχρι 700 € ανά ςφςτθμα). 
 
12. Φωτοβολταϊκά: Η απαλλαγι από τθ φορολόγθςθ των εςόδων ιςχφει και για τισ πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ; 
Ναι, με τθν προχπόκεςθ ότι τα κζρδθ εμφανίηονται ςε ειδικό λογαριαςμό αφορολόγθτου αποκεματικοφ. Σε 
περίπτωςθ διανομισ ι κεφαλαιοποίθςισ τουσ, ιςχφει θ τρζχουςα φορολογία για τα κζρδθ που διανζμονται.  
  
13. Φωτοβολταϊκά: Χρειάηεται κάποια ειδικι άδεια; 
Η μόνθ άδεια που χρειάηεται είναι θ ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ που τθν παίρνετε από τθν 
Ρολεοδομία. 
 
14. Φωτοβολταϊκά: Πολεοδομικά : τι ςθμαίνει ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ; 
Για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ απαιτείται ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α’ 308) όπωσ κάκε φορά ιςχφει και τισ 
κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του. Οι όροι εγκατάςταςθσ κα οριςκοφν με εγκφκλιο 
του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων. 
 
15. Φωτοβολταϊκά: Υπάρχουν πολεοδομικοί όροι που πρζπει να τθροφνται; 
Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ των φωτοβολταϊκϊν πάνω από τθν απόλθξθ του κλιμακοςταςίου, του φρεατίου 
ανελκυςτιρα και οποιαςδιποτε άλλθσ καταςκευισ. Η διάταξθ των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων δεν κα πρζπει να 
δθμιουργεί χϊρο κφριασ ι βοθκθτικισ χριςθσ ι θμιυπαίκριο.  
Σε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ των φωτοβολταϊκϊν ςε υπάρχουςεσ ςτζγεσ, κα πρζπει αυτι να γίνεται εντόσ του 
όγκου τθσ ςτζγθσ ακολουκϊντασ τθν κλίςθ τουσ και να απζχει μιςό μζτρο από τθ περίγραμμά τθσ. Αν τα 
φωτοβολταϊκά τοποκετοφνται ςε δϊμα, κα πρζπει θ απόςταςθ από το ςτθκαίο του δϊματοσ να είναι ζνα (1) 
μζτρο εςωτερικά αυτοφ για λόγουσ αςφαλείασ.  
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16. Φωτοβολταϊκά: Τι βιματα πρζπει να κάνω; 

A.  Ελάτε ςε επαφι με μία εταιρία που κα ςασ προμθκεφςει τον εξοπλιςμό και κα κάνει τθν εγκατάςταςθ 
για να αποφαςίςετε τι ςφςτθμα κα επιλζξετε τελικά και πωσ κα εγκαταςτακεί. 

B. Με τθ βοικεια τθσ εταιρίασ-εγκαταςτάτθ, κάνετε αίτθςθ ςτθ ΔΕΗ για να ςασ δϊςει μια προςφορά 
ςφνδεςθσ (να ςασ πει δθλαδι πόςο κάνει ο νζοσ μετρθτισ και πόςο κα κοςτίςει τελικά θ ςφνδεςθ). 

C. Ράτε ςτθν Ρολεοδομία για τθν ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ. 
D. Ξαναπάτε ςτθ ΔΕΗ για να υπογράψετε τθν 25ετι ςφμβαςθ βάςει τθσ οποίασ κα πουλάτε θλεκτρικι 

ενζργεια ςτο δίκτυο και ςτθ ςυνζχεια ςυνδζεςτε. 
  

17. Φωτοβολταϊκά: Μπορϊ να εγκαταςτιςω μόνοσ μου το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα; 
Αν είςτε επαγγελματίασ θλεκτρολόγοσ και ζχετε εκπαιδευτεί κατάλλθλα, ναι. Αλλιϊσ οφτε που να το 
ςκζφτεςτε! Με βάςθ τισ ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ μθχανικοφ κατάλλθλθσ 
ειδικότθτασ για τθ ςυνολικι εγκατάςταςθ και γι’ αυτό άλλωςτε απευκφνεςτε και ςε εξειδικευμζνεσ εταιρίεσ. 

 
18. Φωτοβολταϊκά: Τι χϊρο κα χρειαςτϊ; 
Κατ’ αρχιν ο χϊροσ κα πρζπει να είναι αςκίαςτοσ και, ει δυνατόν, τα φωτοβολταϊκά κα πρζπει να βλζπουν το 
νότο και να ζχουν μια κλίςθ κοντά ςτισ 30 μοίρεσ. Αν δεν ςυμβαίνει αυτό (αν δθλαδι θ ςτζγθ ςασ ςκιάηεται ι ο 
προςανατολιςμόσ τθσ δεν είναι νότιοσ), το φωτοβολταϊκό ςασ κα ζχει μειωμζνθ απόδοςθ, χωρίσ αυτό να 
ςθμαίνει απαραίτθτα ότι δεν είναι βιϊςιμθ οικονομικά θ επζνδυςι ςασ. Το πόςα τετραγωνικά μζτρα 
χρειάηεςτε, εξαρτάται από το χϊρο εγκατάςταςθσ (δϊμα ι κεκλιμζνθ ςτζγθ) και από τθν τεχνολογία των 
φωτοβολταϊκϊν που κα επιλζξετε. Σε ζνα δϊμα, για παράδειγμα, κα χρειαςτείτε χοντρικά περί τα 12-15 
τετραγωνικά μζτρα για κάκε κιλοβάτ, ενϊ ςε μια κεραμοςκεπι 7-10 τμ. Η εταιρία που κα ςασ προμθκεφςει τον 
εξοπλιςμό κα ςασ υπολογίςει ακριβϊσ το χϊρο που χρειάηεςτε. 
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19. Φωτοβολταϊκά: Ενδεικτικι απόδοςθ φωτοβολταϊκϊν ςε διάφορεσ κλίςεισ και προςανατολιςμοφσ 
Με νότιο προςανατολιςμό και ςτθ βζλτιςτθ κλίςθ, παίρνετε το 100% τθσ απόδοςθσ, ενϊ με οριηόντια 
τοποκζτθςθ 90% 
 
20. Φωτοβολταϊκά: Θα αντζξει θ ςτζγθ μου το βάροσ των φωτοβολταϊκϊν; 
Το μζςο βάροσ των φωτοβολταϊκϊν μαηί με τθ βάςθ ςτιριξθσ είναι περί τα 20-25 κιλά ανά τετραγωνικό μζτρο. 
Συνεπϊσ, κατά τεκμιριο δεν υπάρχει πρόβλθμα, ιδιαίτερα ςε νεόδμθτα κτίρια, αφοφ θ ςτζγθ ςχεδιάηεται για 
να αντζχει πολφ μεγαλφτερα βάρθ. Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, κα προθγθκεί ζλεγχοσ για τθ ςτατικι επάρκεια 
τθσ ςτζγθσ. 
  
21. Φωτοβολταϊκά: Θα χρειαςτεί να πειράξω τθ μόνωςθ τθσ οροφισ για να εγκαταςτιςω το φωτοβολταϊκό; 
Συνικωσ όχι. Ακόμθ όμωσ και αν χρειαςτεί να τραυματιςτεί θ κερμομόνωςθ ι θ υγρομόνωςθ τθσ ταράτςασ για 
να ςτθκοφν οι βάςεισ ςτιριξθσ του φωτοβολταϊκοφ, γίνονται πάντα εργαςίεσ αποκατάςταςθσ, οπότε δεν 
υπάρχει πρόβλθμα. 
  
22. Φωτοβολταϊκά: Υπάρχει περίπτωςθ να ζχω υπερκζρμανςθ τθσ ταράτςασ μου λόγω των 

φωτοβολταϊκϊν; 
Πχι, γιατί τα φωτοβολταϊκά δεν “ρουφάνε” τθν γφρω ακτινοβολία, αλλά αξιοποιοφν τθν ακτινοβολία που 
οφτωσ ι άλλωσ κα ζπεφτε ςτθ ςυγκεκριμζνθ επιφάνεια. Ρροκειμζνου να απορροφιςουν τθ μζγιςτθ δυνατι 
θλιακι ακτινοβολία, τα φωτοβολταϊκά πλαίςια ζχουν ςκουρόχρωμθ επιφάνεια θ οποία μάλιςτα καλφπτεται 
από μία αντιανακλαςτικι ςτρϊςθ για να παγιδεφεται θ θλιακι ακτινοβολία. Χάρθ ς’ αυτι τθν αντιανακλαςτικι 
επιφάνεια άλλωςτε, τα φωτοβολταϊκά δεν “γυαλίηουν” και ζχουμε μειωμζνα φαινόμενα αντανάκλαςθσ που 
οριςμζνεσ φορζσ κα μποροφςαν να είναι ενοχλθτικά. Ππωσ ζδειξαν ςχετικζσ μετριςεισ, τα φωτοβολταϊκά 
“γυαλίηουν” λιγότερο από τα αυτοκίνθτα όταν πζςει πάνω τουσ θ θλιακι ακτινοβολία. Συνζπεια τθσ 
ςκουρόχρωμθσ επιφάνειασ είναι βζβαια ότι αυξάνεται θ κερμοκραςία του φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου ςε ςχζςθ 
με τον περιβάλλοντα αζρα. Τι γίνεται λοιπόν αυτι θ κερμότθτα; Ρροφανϊσ διαχζεται ςτο περιβάλλον. Το 
αμζςωσ επόμενο ερϊτθμα είναι αν αυτι θ κερμότθτα που φεφγει από τα πλαίςια μπορεί να αυξιςει 
ςθμαντικά τθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ ιδιαίτερα ςε μία ςτζγθ. Κάτι τζτοιο δεν ςυμβαίνει, για τον απλό 
λόγο ότι θ μάηα του αζρα είναι πρακτικά άπειρθ ςε ςχζςθ με τθ μάηα των φωτοβολταϊκϊν και είναι αδφνατο να 
αυξθκεί θ κερμοκραςία του αζρα ςε κάποια απόςταςθ από τα πλαίςια. Για τθν ακρίβεια, μόλισ 1-2 εκατοςτά 
από τθν επιφάνεια των πλαιςίων, θ κερμοκραςία είναι αυτι του περιβάλλοντοσ. Άλλωςτε, μεταξφ 
φωτοβολταϊκοφ και ςτζγθσ υπάρχει ζνα κενό για να περνάει ο αζρασ δροςίηοντασ το φωτοβολταϊκό (κάτι που, 
ςυν τοισ άλλοισ, αυξάνει και τθν απόδοςι του). Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι θ κερμοκραςία του 
δϊματοσ κάτω ακριβϊσ από τα φωτοβολταϊκά πλαίςια είναι χαμθλότερθ απ’ ότι θ κερμοκραςία του 
ακάλυπτου δϊματοσ. Σε μια ηεςτι καλοκαιρινι μζρα με άπνοια, θ κερμοκραςία του δϊματοσ κάτω από τα 
φωτοβολταϊκά μπορεί να είναι και 13 βακμοφσ χαμθλότερθ απ’ ότι αν ο ιλιοσ χτυποφςε κατ’ ευκείαν το δϊμα. 
Με άλλα λόγια, ο τελευταίοσ όροφοσ ενόσ κτιρίου υποφζρει λιγότερο από τθ ηζςτθ. 
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23. Μπορϊ να ςυνδυάςω το φωτοβολταϊκό με πράςινθ ςτζγθ; 
Αςφαλϊσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ζχουμε πολλαπλά οφζλθ. Η μεν πράςινθ ςτζγθ δροςίηει το φωτοβολταϊκό και 
αυξάνει τθν απόδοςι του, το δε φωτοβολταϊκό εμποδίηει τθ γριγορθ εξάτμιςθ και απαιτείται λιγότερο νερό 
για τθν πράςινθ ςτζγθ. Επιπλζον, μετριςεισ ζδειξαν ότι αυξάνει και θ βιοποικιλότθτα τθσ πράςινθσ ςτζγθσ ςτα 
ςθμεία που ςκιάηεται από τα φωτοβολταϊκά. 

 
 
24. Φωτοβολταϊκά: Μπορϊ να εγκαταςτιςω φωτοβολταϊκά ςε πρόςοψθ κτιρίου; 
Αν είςτε οικιακόσ καταναλωτισ, όχι. Αν είςτε επιχείρθςθ μπορείτε, μόνο που δεν κα ενταχκείτε ςτο ειδικό 
πρόγραμμα για τα κτίρια που περιγράφουμε, αλλά ςτο κακεςτϊσ ενιςχφςεων που προβλζπουν οι νόμοι 
3468/06 και 3734/09. Με βάςθ τουσ νόμουσ αυτοφσ, ωσ τα 20 κιλοβάτ (KWp) δεν χρειάηεται αδειοδότθςθ, το 
δε παραγόμενο θλεκτρικό ρεφμα μπορείτε να το πουλιςετε ςτον ΔΕΣΜΗΕ ζναντι 0,45 €/kWh, τιμι που είναι 
εγγυθμζνθ για μια εικοςαετία. 
 
25. Φωτοβολταϊκά: Τι εξοπλιςμόσ χρειάηεται; 
Ζνα φωτοβολταϊκό ςφςτθμα αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά πλαίςια (φωτοβολταϊκι γεννιτρια που 
ακουμπά ςε κάποια μεταλλικι βάςθ ςτιριξθσ), και τον αντιςτροφζα (inverter) που μετατρζπει το ςυνεχζσ 
ρεφμα που παράγουν τα φωτοβολταϊκά ςε εναλλαςςόμενο τθσ ίδιασ ποιότθτασ με το ρεφμα τθσ ΔΕΗ. Το ρεφμα 
αυτό περνά από ζνα μετρθτι και διοχετεφεται ςτο δίκτυο. 
 
26. Φωτοβολταϊκά: Πόςα κιλοβάτ χρειάηομαι για το ςπίτι μου; 
Δεδομζνου ότι πουλάτε όλθ τθν παραγόμενθ ενζργεια ςτο δίκτυο και ςυνεχίηετε να αγοράηετε από τθ ΔΕΗ, θ 
ερϊτθςθ αυτι δεν ζχει νόθμα. Το πόςα κιλοβάτ κα βάλετε, εξαρτάται μόνο από δφο παράγοντεσ:  

A. Ρόςο χωράει θ ςτζγθ ςασ, και  
B. Ρόςα χριματα κζλετε να ξοδζψετε  

  
27. Φωτοβολταϊκά: Πόςθ ενζργεια παράγει ζνα φωτοβολταϊκό;  
 Η παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τον ιλιο είναι εξαιρετικά προβλζψιμθ. Αυτό που ενδιαφζρει, είναι 
πόςεσ κιλοβατϊρεσ κα ςασ δϊςει το ςφςτθμά ςασ ςε ετιςια βάςθ. Σε γενικζσ γραμμζσ, ζνα φωτοβολταϊκό 
ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα παράγει κατά μζςο όρο ετθςίωσ περί τισ 1.150-1.450 κιλοβατϊρεσ ανά εγκατεςτθμζνο 
κιλοβάτ (KWh/KWp ανά ζτοσ). Ρροφανϊσ ςτισ νότιεσ και πιο θλιόλουςτεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ ζνα 
φωτοβολταϊκό παράγει περιςςότερο θλιακό θλεκτριςμό από ότι ςτισ βόρειεσ. 
  
28. Φωτοβολταϊκά: Πόςα χριματα κα χρειαςτϊ; 
Εξαρτάται από το τι ςφςτθμα κα βάλετε και που. Χοντρικά, ζνα φωτοβολταϊκό κοςτίηει όςο και ζνα αυτοκίνθτο 
(π.χ. ζνα φωτοβολταϊκό ιςχφοσ 2 κιλοβάτ κοςτίηει όςο και ζνα φκθνό αυτοκίνθτο μικροφ κυβιςμοφ, ενϊ ζνα 
μεγαλφτερο ςφςτθμα των 5- 10 κιλοβάτ όςο ζνα αυτοκίνθτο μεγάλου κυβιςμοφ). Μόνο που ενϊ το αυτοκίνθτο 
ζχει ςυνεχϊσ ζξοδα για τα επόμενα χρόνια, το φωτοβολταϊκό, αντίκετα, ζχει ζςοδα και ςασ αποφζρει και 
κζρδθ. Κι ενϊ το αυτοκίνθτο μετά βίασ κα βγάλει τθ δεκαετία, το φωτοβολταϊκό κα αντζξει και κα ςασ  
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αποφζρει κζρδθ για πάνω από 25 χρόνια. Σε αντίκεςθ με τα περιςςότερα προϊόντα και υπθρεςίεσ που 
καταναλϊνουμε, το κόςτοσ των φωτοβολταϊκϊν πζφτει διαχρονικά. Η νζα νομοκεςία δίνει κίνθτρα ϊςτε, ςε 
κάκε περίπτωςθ, να κάνετε απόςβεςθ του ςυςτιματοσ ςασ και να ζχετε και ζνα λογικό κζρδοσ. Δεν είναι 
ανάγκθ να βάλετε όλο το ποςό από τθν τςζπθ ςασ. Μπορείτε να καλφψετε ζνα μικρό μόνο μζροσ τθσ δαπάνθσ 
και το υπόλοιπο να το καλφψετε με δάνειο από κάποια τράπεηα. Σε κάκε περίπτωςθ, οι αποδόςεισ που κα 
ζχετε από τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν κα είναι καλφτερεσ απ’ ότι αν βάηατε αυτά τα χριματα ςε κάποιο 
προκεςμιακό λογαριαςμό ι τα επενδφατε ςε ομόλογα ι ςτο χρθματιςτιριο. Και ςκεφτείτε ότι οι αποδόςεισ 
αυτζσ είναι ςτακερζσ και εγγυθμζνεσ για μια 25ετία!  

 
29. Φωτοβολταϊκά: Υπάρχει επιχοριγθςθ; 
Πχι ςτον εξοπλιςμό αλλά ςτθν μονάδα πϊλθςθσ τθσ κιλοβατϊρασ προσ τθν ΔΕΗ. Η τιμι που πωλείται το 
θλεκτρικό ρεφμα ςτο Δίκτυο είναι πολφ ευνοϊκι και δεν απαιτεί επιχοριγθςθ. Επιπλζον, με αυτόν τον τρόπο ο 
πολίτθσ δεν μπαίνει ςτθ διαδικαςία προετοιμαςία φακζλου, αξιολόγθςθσ, ζγκριςθσ, ελζγχου, κτλ. 
 
30. Φωτοβολταϊκά: Ποιο είναι το περιβαλλοντικό όφελοσ;  
 Κάκε κιλοβατϊρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από ςυμβατικά ρυπογόνα καφςιμα, 
ςυνεπάγεται τθν αποφυγι ζκλυςθσ ενόσ περίπου κιλοφ διοξειδίου του άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα. Ζνα τυπικό 
φωτοβολταϊκό ςφςτθμα του ενόσ κιλοβάτ, αποτρζπει κάκε χρόνο τθν ζκλυςθ 1,3 τόνων διοξειδίου του 
άνκρακα, όςο δθλαδι κα απορροφοφςαν δφο ςτρζμματα δάςουσ. Επιπλζον, ςυνεπάγεται λιγότερεσ εκπομπζσ 
άλλων επικίνδυνων ρφπων (όπωσ τα αιωροφμενα μικροςωματίδια, τα οξείδια του αηϊτου, οι ενϊςεισ του 
κείου, κλπ). Οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα πυροδοτοφν το φαινόμενο του κερμοκθπίου και αλλάηουν το 
κλίμα τθσ Γθσ, ενϊ θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και το περιβάλλον 
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