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Η ανθρωπότητα έχει καλλιεργήσει εδώ και χιλιετίες μία πολύ βαθιά σχέση με τον 
ήλιο, που αποτελεί ίσως το μοναδικό πραγματικά σταθερό σημείο αναφοράς μέσα 
στο χρόνο. Ταυτόχρονα, ο ήλιος αποτελεί και την μεγαλύτερη πηγή ενέργειας που 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αφού κάθε τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας του ηλίου 
εκπέμπει ενέργεια με ισχύ 64MW. 
 
Σχεδόν όλες οι μορφές ενέργειας που καταναλώνει η ανθρωπότητα προέχοντα άμεσα 
ή έμμεσα από την ηλιακή ενέργεια. Τα ξύλα, με τα οποία ήδη οι μακρινοί πρόγονοί 
μας ζέσταιναν τις πρωτόγονες κατοικίες τους και προετοίμαζαν την τροφή τους, δεν 
είναι τίποτα άλλο από ηλιακή ενέργεια, αποθηκευμένη πρόχειρα σε μορφή βιομάζας. 
Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να πούμε και για το κάρβουνο, το λιγνίτη, το πετρέλαιο 
και το φυσικό αέριο, μόνο που για την παραγωγή αυτών των πιο πολύπλοκων 
μορφών υδρογονανθράκων απαιτήθηκε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
εκατομμυρίων χρόνων και συνθήκες υψηλής πίεσης μέσα στα βάθη της γης. 
 
Όμως και η ενέργεια που παράγουμε από την ροή του αέρα και των υδάτων είναι 
μετασχηματισμένη αστείρευτη ηλιακή ενέργεια που θερμαίνει τα στοιχεία αυτά στον 
πλανήτη μας και δημιουργεί στην ατμόσφαιρα τον άνεμο και την βροχή που 
τροφοδοτεί τα ποτάμια με ανανεώσιμη ενέργεια. 
 
Ο ήλιος λοιπόν αποτελεί την βασική κινητήρια δύναμη για όλα αυτά τα φαινόμενα. 
 
Έχουμε την τύχη να ζούμε στην Ελλάδα που είναι ένας ηλιόλουστος τόπος με 
εξαιρετικές προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Αυτή η 
διαδικασία έχει αρχίσει εδώ και 3 δεκαετίες, με την αξιοποίηση της ηλιοθερμικής 
ενέργειας. Στη Ελλάδα υπάρχουν σήμερα περίπου 1.000.000 ηλιακοί θερμοσίφωνες 
με μέση επιφάνεια συλλεκτών περίπου 3 τετραγωνικών μέτρων ανά εγκατάσταση, 
που παράγουν τοπικά, αθόρυβα και χωρίς καμία όχληση, ζεστό νερό, ακριβώς εκεί 
που χρειάζεται. Χωρίς όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, η χώρα μας θα κατανάλωνε 
πολύ μεγαλύτερες ποσότητες λιγνίτη και άλλων ορυκτών καυσίμων για να 
λειτουργήσουν οι αντίστοιχοι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες. Στον τομέα αυτό, η Ελλάδα 
αξιοποιώντας την εξαιρετική ηλιοφάνεια που της χαρίζει η γεωγραφική της θέση, 
αποτέλεσε ένα πολύ επιτυχημένο παγκόσμιο πρότυπο πράσινης ανάπτυξης και 
προστασίας του περιβάλλοντος, με σημαντική μείωση των εκπομπών των αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
 
Και επειδή η ενέργεια παράγεται στο σημείο που καταναλώνεται δεν απαιτούνται 
πολυδάπανες επεκτάσεις και ενισχύσεις του δικτύου μεταφοράς και διανομής της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ήλιος δεν μας χαρίζει απλά την ενέργεια, την διανέμει 
δωρεάν, αξιόπιστα και δημοκρατικά σε κάθε σημείο της χώρας. 
 
Με την πρόοδο της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών μπορούμε πλέον να 
αξιοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια και για την άμεση παραγωγή ηλεκτρισμού από το 



ηλιακό φως ακριβώς στην ώρα και στην περιοχή, που θα καταναλωθεί η ενέργεια. 
Στην Ελλάδα αρκούν περίπου 7 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών στοιχείων για να 
παράγουμε την ενέργεια που καταναλώνει ο μέσος κάτοικος σε ετήσια βάση. 
 
Από πλευράς αρχιτεκτονικού σχεδιασμού λοιπόν, θα πρέπει μόνο να εξασφαλιστούν 
οι αντίστοιχες ασκίαστες επιφάνειες στην στέγη ή οροφή κάθε κατοικίας για κάθε 
κάτοικο. Αυτό για μία τετραμελή οικογένεια αντιστοιχεί σε 28 τετραγωνικά μέτρα 
επιφάνειας Φ/Β συλλεκτών, όταν για δύο θέσεις parking θα πρέπει να δεσμεύσουμε 
περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας δαπέδου. 
 
Για την μέγιστη απόδοση των Φ/Β στοιχείων, η επιφάνειά τους θα πρέπει να έχει 
κλίση περίπου 20-30 μοιρών και προσανατολισμό προς τον νότο, ενώ οι μικρές 
αποκλίσεις  (5-10 μοίρες ως προς την κλίση ή 20-40 μοίρες ως προς το νότιο 
προσανατολισμό) από την ιδανική θέση δεν επηρεάζουν σημαντικά την συνολική 
ετήσια απόδοση του Φ/Β συστήματος. 
 
Το νέο νομικό πλαίσιο (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009) δίνει σημαντικά οικονομικά 
κίνητρα για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος μέχρι 10kW σε στέγες και 
οροφές. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι ένα οικιακό Φ/Β σύστημα ισχύος 5kW κοστίζει 
περίπου 20.000-25.000 ευρώ και θα δημιουργήσει αφορολόγητα έσοδα περίπου 
85.000 ευρώ κατά τα επόμενα 25 χρόνια της λειτουργίας του.  Αναλυτικές 
πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εταιρειών 
Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) στη διεύθυνση www.helapco.gr 
 


