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(S)TEAM TODAY, MAKE CHANGES FOR TOMORROW

Τι είναι η ηλιακή ενέργεια;

Ηλιακή ενέργεια είναι το σύνολο των διάφορων μορφών ενέργειας 
που προέρχονται από τον ήλιο.
Οι ακτινοβολίες και η θερμότητα αποροφούνται στην Γη και 
μετατρέπονται σε άλλες μορφές ενέργειας (π.χ. φωτεινή ,θερμική και 
ενέργεια ακτινοβολίας)
Η ηλιακή ακτινοβολία είναι ανανεώσιμη και αξιοποιείται με τα 
παθητικά ή ενεργητικά ή φωτοβολταικά.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτοβολταικά Συστήματα:
Φωτοβολταικά είναι τα συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία 
σε ηλεκτρική ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται για την ηλεκτροδότηση μη 
διασυνδεδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο καταναλώσεων. Ένα φωτοβολταϊκό
σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ ,μαζί με τις απαραίτητες 
συσκευές για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην 
επιθυμητή μορφή.

Στο εμπόριο διατίθενται φωτοβολταϊκά πάνελ – τα οποία δεν είναι παρά 
πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους, επικαλυμμένα με 
ειδικές μεμβράνες και εγκιβωτισμένα σε γυαλί με πλαίσιο από αλουμίνιο –
σε διάφορες τιμές ονομαστικής ισχύος, ανάλογα με την τεχνολογία και τον 
αριθμό των φωτοβολταϊκών κυψελών που τα αποτελούν.

Στατιστικές για την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές στην 
Κύπρο και στην Ευρώπη

Η ηλιακή ενέργεια στην Κύπρο είναι πιο διαθέσιμη από σχεδόν 
όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο στόχος που έχει θέσει η Κύπρος για 
την παραγωγή ενέργειας από ηλιακή ενέργεια 
(συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών και της 
συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας) ανέρχεται στο 7% για το 
2020, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
μόνη χώρα με στόχο μεγαλύτερο της Κύπρου είναι η Ισπανία (8%), 
ενώ συγκριτικά η Γερμανία έχει στόχο 7%, η Ελλάδα 5%, η 
Πορτογαλία 4% και η Μάλτα 1%.

Φωτοβολταικά πάρκα στη Κύπρο

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει ήδη προβεί στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού πάρκου στο Τσέρι, ενώ παράλληλα προχωρεί στη 
δημιουργία τεράστιου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ακρωτήρι.

Την ίδια ώρα, σημαντική είναι και η συμβολή της στην παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την 
ανάπτυξη του έργου «Απόλλων» που αφορά τη δημιουργία 
φωτοβολταϊκού πάρκου το οποίο θα εγκατασταθεί στην 
πανεπιστημιούπολη. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα 
χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και το περίσσευμα θα διοχετεύεται στο 
δίκτυο.

Παράλληλα, η ΑΗΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 
παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, αναμένεται να βοηθήσει στην 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περίπου 400 σχολεία.


