
AΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φωτοβολταϊκά

Επενδύοντας στο μέλλον!



183
M

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 

Κλίμα (ΕΣΕΚ)

1
MW

7

Βασικοί στόχοι για τις ΑΠΕ:

• Μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ κατ’ ελάχιστον στο 35% 

στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

• Μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από 60%

• Απλοποίηση και επιτάχυνση του αδειοδοτικού 

πλαισίου

• Προώθηση του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων 

ενέργειας  

• Ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και 

ενδυνάμωση τελικά του ρόλου των πολιτών στα 

ενεργειακά πεπραγμένα

Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας, αναλυτικός χάρτης για την 

επίτευξη συγκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030 (Δεκέμβριος 2019)



Μέλη 

221ΗΛΕΙΑΣ

Ισχύς

218
MW

Έργα

3.000

Ενεργειακές Κοινότητες

1
MW

7



ΦΒ ΣταθμοίΕπένδυση

€164
εκατ.

Συνολική

Ισχύς

Μέλη

3
χιλιάδες221 218

MW

Ενεργειακές Κοινότητες Ηλείας



Ενεργειακές Κοινότητες Ηλείας

• Σύνδεση σε υπάρχον 

ιδιωτικό Υποσταθμό

• Επίλυση αρδευτικού 

προβλήματος ΤΟΕΒ 

• Κοινωνική Οικονομία

• Ενεργειακή Δημοκρατία

• Δίκαιη Ενεργειακή 

Μετάβαση

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ



Ενεργειακές Κοινότητες Ηλείας

07/2021

11/2021

11/2021

12/2021

Σύσταση Ενεργειακών 

Κοινοτήτων για Φ/Β

Απόκτηση Εγκρίσεων για 

την κατάθεση Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών 

Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ)

Φάκελος Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 

(Π.Π.Δ)

Κατάθεση φακέλων για έκδοση 

Οριστικών Όρων Σύνδεσης ΦΒΣ

Έναρξη Κατασκευής

06/2022

02 0301 04 05

Στάδια ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών



Χαρακτηριστικά Φ/Β συστημάτων

• Διεσπαρμένοι σταθμοί καλύπτουν μόλις το 6% μιας περιμέτρου 20χλμ

• Χαμηλός συντελεστής κάλυψης αγροτεμαχίου 30% 



Χαρακτηριστικά Φ/Β συστημάτων

• Χαμηλό ύψος τοποθέτησης φ/β πλαισίων μέχρι 2,5 μέτρα



Χαρακτηριστικά Φ/Β συστημάτων

• Χωρίς οπτική όχληση



Χαρακτηριστικά Φ/Β συστημάτων

• Δεν αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής



Συνύπαρξη με γεωργία & κτηνοτροφία

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια

• Προστατεύουν τα ζώα και τα φυτά 

από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία 

και τα ακραία καιρικά φαινόμενα

• Το έδαφος διατηρεί την υγρασία 

του κατά τις περιόδους ξηρασίας

• Η βοσκή είναι η πιο διαδεδομένη 

μορφή συμπληρωματικής χρήσης 

γης



Συνύπαρξη με γεωργία & κτηνοτροφία

Αντίστοιχο παράδειγμα που λειτουργεί εδώ και ένα έτος σε 

παρόμοιο έργο στην Αιτ/νία



Συνύπαρξη με γεωργία & κτηνοτροφία

Έχουν συναφθεί συμβάσεις βόσκησης με τους κτηνοτρόφους της 

περιοχής ΔΩΡΕΑΝ.



Τουρισμός και ΑΠΕ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), έχοντας 

επί σειρά ετών μελετήσει κάθε σχετική παράμετρο, έχει με ασφάλεια 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας μπορεί :

✓Να αυξήσει τα οικονομικά οφέλη 

από το μειωμένο ενεργειακό 

κόστος 

✓Να ενισχύσει τις στρατηγικές 

μάρκετινγκ βιώσιμου τουρισμού

✓Να αυξήσουν τις αφίξεις 

τουριστών 

✓Να επιτρέψουν υψηλότερες τιμές 

δωματίων.



Τουρισμός και ΑΠΕ

H ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βελτιώνει την 

ευημερία των κοινοτήτων, μειώνοντας τη ρύπανση του αέρα και των 

υδάτων από την καύση και τις διαρροές ορυκτών καυσίμων, παράλληλα 

με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης



Τουρισμός και ΑΠΕ

Φράγματα χιονοστιβάδων με ΦΒ στην περιοχή σκι κοντά στο Bellwald

στις ελβετικές Άλπεις. Στην αριστερή πλευρά, τα πάνελ τοποθετούνται 

μεμονωμένα, στη δεξιά πλευρά, τα πάνελ είναι συνδεδεμένα.



Τα έργα αποτελούν πυρήνα αναζωογόνησης της τοπικής 

οικονομίας, με κάλυψη τοπικών αναγκών, με νέες θέσεις 

εργασίας και με διάχυση του παραγόμενου πλούτου. 

Συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση του ρόλου των πολιτών 

και των τοπικών φορέων στον ενεργειακό τομέα.



Ευχαριστούμε
για την προσοχή σας


