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Ενώ  τα  προηγούμενα  χρόνια  υπήρχε  μια  αύξηση  της  ενεργειακής  απόδοσης  των φωτοβολταϊκών 

στη χώρα μας, το 2018 παρατηρήθηκε μια μέση μείωση 6,34%. Η μείωση αυτή ερμηνεύεται αν δει 

κανείς την ακτινοβολία που έφτασε στη χώρα μας τα έτη 2016‐2018. Ενώ στη νότια Ευρώπη είχαμε 

μείωση της ακτινοβολίας το 2018, είχαμε αντίθετα σημαντική αύξησή της στις βορειότερες χώρες. 
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Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα για το 2018 

 

Στα τέλη του 2018 στην Ελλάδα ήταν εγκατεστημένα 2.665 μεγαβάτ (MWp) φωτοβολταϊκών, εκ των 

οποίων τα 2.106 MWp επί εδάφους και τα υπόλοιπα σε στέγες κτιρίων. 

 

1. Δέσμευση γης 

 

Η προβολή στο οριζόντιο επίπεδο των φωτοβολταϊκών πλαισίων των 2.106 MWp καλύπτει περίπου 

12.600  στρέμματα,  είναι  δηλαδή  λίγο  μικρότερη  από  την  έκταση  του  Δήμου  Αμαρουσίου  στην 

Αττική ή του Δήμου Νεάπολης‐Συκεών στη Θεσσαλονίκη. 

 

Η  συνολική  έκταση  που  δεσμεύουν  αυτά  τα  2.106  MWp  (μαζί  με  τα  διάκενα  μεταξύ  των 

φωτοβολταϊκών συστοιχιών και  την περιμετρική απόσταση ασφαλείας από τα όρια των γηπέδων) 

είναι περίπου 40.000 στρέμματα, όση δηλαδή είναι η έκταση του Δήμου Αθηναίων. 

 

Για  σύγκριση,  η  έκταση  που  καταλαμβάνουν  οι  λιγνιτικοί  σταθμοί  και  τα  λιγνιτωρυχεία  είναι, 

σύμφωνα  με  τη  ΔΕΗ, 253.000  στρέμματα,  είναι  δηλαδή 6,3  φορές  μεγαλύτερη  από  την  έκταση 

που δεσμεύουν τα φωτοβολταϊκά. 

 

Σύμφωνα  με  την  ΕΛΣΤΑΤ2,  η  γεωργική  γη  στην  Ελλάδα  ανέρχεται  σε  32,54  εκατ.  στρέμματα 

(στατιστικά για το 2016 δημοσιευμένα το Σεπτέμβριο του 2018), εκ των οποίων καλλιεργούνται τα 

29 εκατ. στρέμματα. Από τα 3,5 εκατ. στρέμματα που δεν καλλιεργούνται, μόνο το 52% θεωρείται 

ότι διατηρούνται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα φωτοβολταϊκά δεσμεύουν 

το 0,12%  της γεωργικής γης ή αλλιώς  το 0,03%  της έκτασης  της χώρας. Η γεωργική έκταση που 

μένει  ακαλλιέργητη  είναι  88  φορές  μεγαλύτερη  από  την  έκταση  που  δεσμεύουν  όλα  μαζί  τα 

φωτοβολταϊκά. 

 

 
 

 
Τυπικά παραδείγματα φωτοβολταϊκών πάρκων 

                                                 
2http://www.statistics.gr/el/statistics/‐/publication/SPG06/‐ 
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Λιγνιτωρυχείο στη Δ. Μακεδονία 

 

2. Κατανάλωση νερού 

 

Για τον καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων απαιτούνται κατά μέσο όρο 0,114 m3 νερού ανά 

παραγόμενη  MWh  (εύρος  τιμών  0,1‐0,13  m3/MWh)3‐4.  Η  ποσότητα  αυτή  είναι  30,5  φορές 

μικρότερη ανά παραγόμενη MWh  από  ένα  λιγνιτικό  σταθμό  (σύμφωνα με  τη  ΔΕΗ,  οι  λιγνιτικοί 

σταθμοί καταναλώνουν κατά μέσο όρο 3,478 m3 νερού ανά παραγόμενη MWh)5. 

 

Το  2018  παρήχθησαν  περίπου  3,82  ΤWh  από  τα  εγκατεστημένα  φωτοβολταϊκά,  δηλαδή 

απαιτήθηκαν  περίπου  435.000  m3  νερού  για  τον  καθαρισμό  των  φωτοβολταϊκών,  όσο  δηλαδή 

καταναλώνουν ετησίως 4.500 νοικοκυριά6. 

 

3. Αποσόβηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

 

Στις θετικές περιβαλλοντικές επιδόσεις, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραγωγή ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά το 2018 αποσόβησε την έκλυση περίπου 3,3 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) στην ατμόσφαιρα
7. 

 

                                                 
3IPCC (2102), Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation ‐ Special Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. 
4SolarPower Europe (2015). Sustainability of photovoltaic systems: the water 
footprint.http://www.solarpowereurope.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1456908300&hash=4861ddfb78
8d065f19ba00e452351b2574bd052a&file=fileadmin/user_upload/documents/Policy_Papers/Fact_Sheets/SPE_Fact_sheet_
Water_Footprint_1.pdf 
5ΔΕΗ (2018), Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017. https://www.dei.gr/el/i‐
dei/etairiki‐koinwniki‐euthuni/entupa‐gia‐etairiki‐koinwniki‐euthuni/apologismos‐etairikis‐kinonikis‐efthinis‐2017 
6http://www.eyath.gr/swift.jsp;jsessionid=4090393E6FB02B3238817254E6206D35?extLang=&CMCCode=060201	
7Με  βάση  τη  μεθοδολογία  πιστοποίησης  κατά  EMAS  και  τους  πιο  πρόσφατα  δημοσιευμένους  (2018)  συντελεστές 

εκπομπής για το ενεργειακό μείγμα της χώρας (το οποίο έχει βελτιωθεί με την ολοένα και λιγότερη χρήση λιγνίτη). 


