
 1 

 

ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΟΙΗΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Πηςσιακή 

 

Θέμα: Ικανοποίηζη επενδςηών ζε θωηοβοληαϊκούρ ζηαθμούρ 

ζηην Δλλάδα  

 

 

 

Φοιηήηπια: Αλαβέπα Υπιζηίνα 

ΑΜ: 7049 

Δπιβλέπον καθηγηηήρ: Σζόηζολαρ Νικόλαορ   

 

Αθήνα 

 Φεβποςάπιορ 2014 



 2 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
 

Η παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηκήκα Γηνηθήζεηο επηρεηξήζεσλ θαη αζρνιείηαη κε 

ηνλ θιάδν ησλ θσηνβνιηατθψλ. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη ε 

δηεχξπλζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ επελδπηψλ. Η εξγαζία εμεηάδεη ηηο ππεξεζίεο αιιά 

θαη ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ 

βαζίζζεθε ζην κνληέιν SERVQUAL θαη ζηε κεζνδνινγία MUSA. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS.  

Αθφκα γίλεηε κηα ζεκαληηθή αλαθνξά ζε παξφκνηεο έξεπλεο θαη αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ αθηέο ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα 

ησλ θσηνβνιηατθψλ.  

Η δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο εθαξκφδεηε πάλσ ζην πηινηηθφ θνκκάηη θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ ζηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

πξνέθπςε ζπζρέηηζε κεηαμχ ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνθξεηήξησλ (παξαγφλησλ κνληέινπ 

SERVQUAL) γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο ζε φηη αθνξά ζηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ MUSA γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε επίπεδν ππνθξεηήξησλ αθφκα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ηθαλνπνίεζεο ησλ επελδπηψλ έδεημαλ φηη θαη 

ζην επίπεδν ησλ 5 θξηηεξίσλ παξαηεξείηαη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ αλάγθε γηα επαλεμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ MUSA γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

H εξγαζία απηή έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ θσηνβνιηατθψλ, 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ SERVQUAL. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο έξεπλαο θαη ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε 

εξσηεκαηνιφγην, ε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ, βξίζθεηαη ζην κνληέιν SERVQUAL. H κέηξεζε 

ηεο ηθαλνπνηήζεο ησλ επελδπηψλ ζε θσηνβνιηατθά, ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ εξγαζία. πλεπψο, αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεηαη ζε επελδπηέο θσηνβνιηατθψλ θαζψο θαη ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο.  

 

Δπίζεο, παξνπζηάδεηε ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνηήζεηο ησλ επελδπηψλ ζε θσηνβνιηατθά, ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο 

θαη ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ε δεκηνπξγία 

ηνπ νπνίνπ, βξίζθεηε ζην κνληέιν SERVQUAL. 

 

Η πηπρηαθή απνηειείηε απφ 6 θεθάιαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία αθνξνχλ ην ζεσξεηηθφ 

θνκκάηη θαη ηα 2 ην πξαθηηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάπνηεο παξφκνηεο έξεπλεο, ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Πην αλαιπηηθά, ην παξφλ θεθάιαην 

απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαο ην αληηθείκελν θαη ηε ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηε κηα γεληθή παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ ησλ 

θσηνβνιηατθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχεηε ην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν, ηε ρξήζε ηνπο 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηα πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλάδξνκε ηνπ 

θιάδνπ.  

 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηε αλαθνξά ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη πεξηγξάθνληαη Θεζκηθφ 

πιαίζην αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, ηηκνιφγεζε. Υξεκαηνδφηεζε, κειινληηθέο πξνβιέςεηο, 

θνξνινγηθφ πιαίζην.  

 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη νξηζκνί ηεο πνηφηεηαο θαη πσο αληηιακβαλφκαζηε 
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ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, θαη ηέινο αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επελδπηψλ. 

Αλαιχεηε ε κέζνδνο MUSA θαη ην κνληέιν SERVQUAL.  

 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε παξφκνηεο έξεπλεο θαη αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο.  

 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηε ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ηεο 

έξεπλαο θαζψο θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

ην έθην θεθάιαην παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζεσξεηηθφ αιιά 

θαη απφ ην ζηαηηζηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο.  

 

ην ηέινο, θαηαγξάθεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

πηπρηαθήο θαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ 
 

1.1 Γενικά για ηιρ ανανεώζιμερ πήγερ ενέπγειαρ  

 

 Με ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξψπηλνχ γέλνπο ζηνλ πιαλήηε ππήξμε έθδειε ε αλάγθε γηα ηελ 

παξαγσγή θαη θαη’ επέθηαζε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο. Η αλάγθε απηή εμειίρζεθε κέζα ζην ρξφλν παξάιιεια κε  ηα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαη ηελ ζπγθξφηεζε νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ. ηαδηαθά νη αλάγθεο 

κεγάισλαλ κε απνηέιεζκα ε αλαδήηεζε λέσλ κνξθψλ ελέξγεηαο λα απνηειεί θιέγνλ δήηεκα 

γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ εμέιημε ησλ θξαηψλ. Κνκβηθφ ζεκείν απνηέιεζε ε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε δήηεζε γηα ελεξγεηαθνχο πφξνπο απμήζεθε κε γεσκεηξηθή 

πξφνδν. ηε ζπλέρεηα, ζηελ ζχγρξνλε επνρή θαη φηαλ έγηλε αληηιεπηφ φηη νη παξαδνζηαθνί 

ελεξγεηαθνί πφξνη αθελφο δελ είλαη αλεμάληιεηνη θαη αθεηέξνπ βιάπηνπλ ζεκαληηθά ην 

πεξηβάιινλ παξαηεξήζεθε κηα ζηξνθή ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγείαο. Μία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο είλαη νη επξχηεξε θαηεγνξία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ καο νδήγεζε ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο είλαη ε πεηξειατθή θξίζε, ε αιινίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο 

δσήο. Έηζη νη ΑΠΔ έξρνληαη λα ζπληειέζνπλ ζηε κείσζε θαη εμνηθνλφκεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη λα πξνζηαηέςνπλ ην πεξηβάιινλ θαζψο ε αμηνπνηήζεη ηνπο δελ 

επηβαξχλεη ην πεξηβάιισλ αθνχ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ξχπνπο αεξίσλ πνπ εληζρχνπλ ην 

θίλδπλν γηα θιηκαηηθέο αιιαγέο. Υξεζηκνπνηνχληαη είηε άκεζα (θχξηνο γηα ζέξκαλζε) είηε 

κεηαηξεπφκελεο ζε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο (θχξηνο ειεθηξηζκφ ή κεραληθή ελέξγεηα). 

Τπνινγίδεηε φηη ην ηερληθά εθκεηαιιεπφκελν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ απφ ηηο ήπηεο κνξθέο 

ελέξγεηαο είλαη πνιιαπιάζην ηεο παγθφζκηαο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Η πςειή 

φκσο κέρξη πξφζθαηα ηηκή ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ εθαξκνγψλ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα 

εθαξκνγήο εκπφδηζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε έζησ θαη κέξνπο απηνχ ηνπ δπλακηθνχ.  

   

1.2 Μοπθέρ ηων ΑΠΕ(Ανανεώζημερ Πηγέρ Ενέπγειαρ) 

  

Οη αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο ή ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο, ή λέεο πεγέο ελέξγεηαο, ή 

πξάζηλε ελέξγεηα είλαη κνξθέο εθκεηαιιεχζηκεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο 

θπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη άιιεο. Οη 
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ήπηεο απηέο κνξθέο  είλαη «θαζαξέο» κνξθέο κε ηελ έληα φηη είλαη πνιχ θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Έηζη νη ΑΠΔ ζεσξνχληαη απφ πνιινχο κία αθεηεξία γηα ηελ επίιπζε ησλ 

νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε γε. Όπσο παξαηεξνχκε είλαη εθηθηφ κε ηε 

λέα ηερλνινγία λα εθκεηαιιεπηνχκε αξθεηνχο θπζηθνχο πφξνπο πνπ ππάξρνπλ ζε αθζνλία 

θαη λα παξάγνπκε ελέξγεηα. Η εθκεηάιιεπζε ηνπ ήιηνπ, ηνπ λεξνχ, ηεο γεο, ηνπ αέξα είλαη 

απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπλ κπνξνχκε λα ηελ αληιήζνπκε. Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθφ λα 

δνχκε πψο ε θάζε κνξθή καο απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Παξαθάησ ινηπφλ, 

κειεηάκε θαη λα αλαιχνπκε ηηο κνξθέο αλά θαηεγφξηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο.  

 

Αηνιηθή Δλέξγεηα: Η θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε δχλακε ηνπ αλέκνπ θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή ελέξγεηα ή ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 

Υδροηλεκτρική Ενέργεια: Σα Frozen (2013) 
Μηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα (κέρξη 10 MW ηζρχνο) αμηνπνηνχλ ηηο πδαηνπηψζεηο, κε ζηφρν 

ηελ αξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζε κεραληθή ελέξγεηα. 

 

Βηνκάδα: Δίλαη απνηέιεζκα ηεο θσηνζπλζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα κε κία ζεηξά δηεξγαζηψλ ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ ρεξζαίαο ή πδξφβηαο 

πξνέιεπζεο. 

 

Ηιηαθή ελέξγεηα: Η ειηαθή ελέξγεηα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

 Δλεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα φπνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ζεξκφηεηα.  

 Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα φπνχ αθνξνχλ 

αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο θαη ρξήζε θαηάιιεισλ δνκηθψλ πιηθψλ γηα ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απ΄ επζείαο εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφ, 

θσηηζκφ. 

 Φσηνβνιηατθά ειηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηαο άκεζα 

ζε ειεθηξηθή.  

 

Γεσζεξκηθή ελέξγεηα : Η ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο θαη 

εκπεξηέρεηαη ζε θπζηθνχο αηκνχο , ζε επηθάλeηα ή ζε ππφγεηα ζεξκά λεξά θαη ζε ζεξκά μεξά 

πεηξψκαηα.  

 

http://www.imdb.com/year/2013/?ref_=tt_ov_inf
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Υδξνγόλν : Σν πδξνγφλν απνηειεί ην 90% ηνπ ζχκπαληνο θαη ζα απνηειεί έλα λέν θαχζηκν 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην κέιινλ. 

 

Βιέπνληαο ηε ζεκαζία θαη ηελ έθηαζε πνπ έρεη πάξεη ζήκεξα ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαs κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη βνεζάεη πνιχ ζηελ επίιπζε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο αθνχ είλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο πήγεο ελέξγεηαο θαη 

ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο εμάξηηζεο απφ ζπκβαηηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο νη νπνίνη 

παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ ξχπσλ φπσο 

νμείδηα ζείνπ θαη αδψηνπ πνπ πξνθαινχλ φμηλε βξνρή. Δπηπιένλ έλα  πνιχ βαζηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ είλαη φηη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ φπψο ειηαθή ελέξγεηα γηα ζεξκφηεηα θαη αηνιηθή γηα ειεθηξηζκφ. Έθηφο φκσο απφ 

ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηε απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ, 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά θαη ζε έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ηνκέα, πνπ αθνξά ηελ πνηφηεηα δσήο, 

ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Απηφ κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε αθνχ αξρηθά έρνπλ ρακειφ 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα παξάδεηγκα κε ηε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο δεκηνπξγνχληαη 

πνιιέο θαηλνχξηεο ζέζεηο εξγαζίαο ηδηαίηεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν, δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο 

δηεζλήο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη ζπκβάινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ππνβαζκηζκέλσλ νηθνλνκηθά πεξηνρψλ κε ηελ 

πξνψζεζε αλάινγσλ επελδχζεσλ. Δίλαη δηάζπαξηεο γεσγξαθηθά θαη νδεγνχλ ζηελ 

απνθέληξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κεηψλνληαο ηηο κεηαθνξέο θαη 

απφιπεο ελέξγεηαο. Καη ηέινο είλαη εγρψξηεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπκβάινπλ ζηελ δηεζλή 

ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία θαη αζθάιεηα. 

 

Η θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ κνξθώλ ΑΠΔ ζύκθωλα κε ην Κέληξν Αλαλεώζηκωλ πεγώλ Δλέξγεηαο- ΚΑΠΔ 

(http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis.htm) 

 

1.3 Γενικά για ηα θωηοβοληαϊκά 

 

Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

θαη απνηεινχλ κία πνιιά ππνζρφκελε ηερλνινγία αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ 

εμάληιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ελεξγεηαθψλ ξππνγφλσλ πεγψλ. Ο ήιηνο πξνζθέξεη πνιχ 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ φζε κπνξνχκε λα θαηαλαιψζνπκε, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ελέξγεηα 

πνπ θζάλεη απφ ηνλ ήιην ζηε γε, είλαη αξθεηή γηα λα θαιχςνπκε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ 

http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis.htm
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πιαλήηε. Πξηλ αλαπηπρζνχκε ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θσηνβνιηατθά ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε θάπνηα ζρεηηθή νξνινγία γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε 

θαηαλφεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ.       

 

1.3.1 Οπολογία : 

 

Με ηνλ φξν θσηνβνιηατθά ελλννχκε  ηα ζπζηήκαηα εθείλα ηα νπνία παξάγνπλ ειεθηξηθή 

ηζρχ ρξεζηκνπνηψληαο θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο κε ηηο νπνίεο γίλεηε ζπιινγή ηεο θσηεηλήο 

αθηηλνβνιίαο κε κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. Η θσηεηλή αθηηλνβνιία πνπ είλαη 

αμηνπνηήζηκε γηα ηε θσηνβνηατθή ιεηηνπξγία είλαη απηή ηνπ ειηαθνχ θσηφο.  

 

Φσηνβνιηηατθό θαηλόκελν 

Σν θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν αθνξά ηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ θσηφο απφ ηα ειεθηξφληα ησλ αηφκσλ ηνπ 

θ/β ζηνηρείνπ θαη ηελ απφδνζε απηψλ απφ ηηο θαλνληθέο ηνπο ζέζεηο κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ξεχκαηνο. 

 

Φσηνβνιηατθή Γηάηαμε 

Σα θ/β πιαίζηα έρνπλ σο βαζηθφ κέξνο ην ειηαθφ ζηνηρείν πνπ είλαη έλαο θαηάιιεια 

επεμεξγαζκέλνο εκηαγσγφο κηθξνχ πάρνπο ζε επίπεδε επηθάλεηα. Η πξφζπησζε ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο δεκηνπξγεί ειεθηξηθή ηάζε θαη κε ηελ θαηάιιειε ζχλδεζε ζε θνξηίν παξάγεηε 

ειεθηξηθφ ξεχκα. Σα θ/β ζηοισεία νκαδνπνηνχληαη θαηάιιεια θαη ζπγθξνηνχλ ηα θ/β 

πλαίζια ή γελλήηξηεο, ηππηθήο ηζρχνο απφ 20W έσο 300W. Οη θ/β γεννήηπιερ ζπλδένληαη 

ειεθηξνινγηθά κεηάμη ηνπο θαη δεκηνπξγνχληαη νη θ/β ζςζηοισίερ. 

 

 Φσηνβνιητηθό ζηνηρείν  

Φωηνβνιηϊηθό ζηνηρείν είλαη ε ειεθηξνληθή δηάηαμε πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα φηαλ 

δέρεηαη αθηηλνβνιία. Λέγεηε αθφκα θσηνβνιηατθφ θχηηαξν ε θσηνβνιηατθή θπςέιε. 
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Φσηνβνιηατθή ζπζηνηρία  

Φσηνβνιηατθή ζπζηνηρία είλαη κηα νκάδα απφ θ/β πιαίζηα ή πάλει κε ειεθηξηθή 

αιιεινζπλδέζε, ηνπνζεηεκέλα ζπλήζσο ζε θνηλή θαηαζθεπή ζηήξημεο  

 

Φσηνβνιητηθό πιαίζην  

Φωηνβνιηϊηθό πιαίζην είλαη έλα ζχλνιν θ/β ζηνηρείσλ πνπ είλαη ειεθηξνληθά ζπλδεδεκέλα . 

 

Η νξνινγία  πνπ αθνξά ηα θωηνβνιηϊηθα ζύκθωλα κε ηνλ Σύλδεζκν Δηαηξηώλ Φωηνβνιηαϊθώλ» http://www.env 

edu.gr/Documents0%  

 

1.3.2 Ιζηοπική ανάδπομη  

 

Οη πξψηεο παξαηεξήζεηο πάλσ ζην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν γίλνληαη ην 1839 απφ ην Γάιιν 

θπζηθφ Edmond Becquevel ν νπνίνο πεηξακαηηδφηαλ κε ειεθηξνιπηηθφ ζηνηρείν 

απνηεινχκελν απφ δχν κεηαιιηθά ειεθηξφδηα ζε αγψγηκν πιηθφ ζην νπνίν ε ξνή απμάλεηαη 

κε ηελ έθζεζή ηνπ ζηνλ ήιην. Ο πεηξακαηηζκφο απηφο ζεσξήζεθε αξθεηά κεγάιεο ζεκαζίαο 

αιιά δελ ηέζεθε πνηέ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή.  

Αξγφηεξα θαηά ην 1876 ν Willougn Smith κε ην καζεηή ηνπ Williams Adams παξαηήξεζε 

έλα αθφκα θαηλφκελν παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ έθζεζε ζειελίνπ (Se) ζηνλ 

ήιην. Ο πεηξακαηηζκφο απηφο γηα πξψηε θνξά καο δείρλεη φηη κπνξεί λα ππάξμεη κεηαηξνπή 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο ζεξκφηεηα ή θηλνχκελα κέξε.  

Σν 1883 ν Charles Fritz παξάγεη έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν κε απφδνζε 1-2% απφ θχιlα 

ζειελίνπ. 

Σν 1918 ν Πνισλφο Jan Czochvalski θαηαζθεπάδεη ην πξψην ζηνηρείν κνλνθξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ κε κία κέζνδν ε νπνία ρξεζηκνπνηείηε αθφκα θαη ζήκεξα. 

Σελ άλνημε ηνπ 1953 νη επηζηήκνλεο Bell Laboratories, Gerald Pearson, Davy Chapin θαη 

Calvin Fuller εθεπξίζθνπλ ηηο πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπ ππξηηίνπ (Si) ζηελ ειεθηξνληθή. Έηζη 

αλαθαιχπηεηαη φηη ν λένο ηξφπνο εθαξκνγήο θσηνβνιηατθψλ κέζν ηνπ ππξηηίνπ είλαη πνιχ 

πην απνδνηηθφο απφ απηέο ηνπ ζειελίνπ.  

Η Beel Telephone Laboratores ιίγν αξγφηεξα ζρεδηάδεη θσηνβνιηαηθά ζηνηρεία απφ ππξίηην.  

Η ηερλνινγία απηή βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ ηξνθνδνζία δηαζηεκηθψλ δνξπθφξσλ φπσο ν 

Vanguard I. 

ην μεθίλεκα ηνπο ηα θσηνβνιηατθά είραλ πνιχ πςειφ θφζηνο παξαγσγήο έηζη ε εθαξκνγή 

ηνπο ήηαλ δπλαηή κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 
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Οη έξεπλεο φκσο ζπλερίζζεθαλ θαη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζπλέρεηα βειηηψλνληαλ. ηα 

ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ νη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο θσηνβνηατθψλ γηλφληνπζαλ απφ ηε NASA. 

Απφ ην επξχ θνηλφ δελ ππήξρε κεγάιε εθκεηάιιεπζε αθνχ ην θφζηνο παξαγσγήο ήηαλ πνιχ 

κεγάιν. Δλδεηθηηθά ην θφζηνο θαηά ην 1956 είλαη 500$ αλά Watt ελψ κε ην πέξαζκα 14 

ρξφλσλ ην 1970 αγγίδεη ηα 100$ θαη κεηά απφ ηξία ρξφληα κε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ε ηηκή θηάλεη ηα 50$/Watt.  

Σν 1980 ζηελ Καιηθφξληα έρνπκε ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε θ/β ζηα επίπεδα 1MW θαη 

πξαγκαηνπνηείηε απφ ηελ Alco Solar ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο 

ηξνρηάο ηνπ ήιηνπ ζε 2 άμνλέο. Η εμέιημε ησλ θ/β μεθηλάεη λα γίλεηαη κε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο .Σν 1983 ε παγθφζκηα παξαγσγή θ/β θηάλεη ηα 22MW θαη ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ηα 

250.000.000 $. 

Σν 1999 ε εηαηξία Spectrolab ζε ζπλεξγαζία κε ην National Renewable Energy Laboratory 

ησλ ΗΠΑ αλαπηχζζνπλ έλα θ/β κε απφδνζε 32,3%. Σελ ίδηα ρξνληά ην ξεθφξ ζηελ απφδνζε 

ησλ Thin Films θηάλεη ην 18,8%. Η παξαγσγή φισλ ησλ θ/β θηάλεη ηα 200MW.  

Απφ ην 2004 θαη κεηά ε είζνδνο εηαηξηψλ γηα ηελ παξαγσγή θ/β βνεζάεη ζηελ κείσζε ηεο 

ηηκήο ησλ δηαζπλδεφκελσλ ζπζηεκάησλ ζηα 6,5 $/ W. 

Οη πξσηνπφξεο θαη θπξηφηεξα ρψξεο ζην ρψξν ησλ θ/β είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Ιαπσλία θαη 

πιέσλ φιεο νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αξρίδνπλ λα πηνζεηνχλ ηελ ηερλνινγία ησλ θ/β 

πιαηζίσλ. Έηζη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ην 2004 έθηαζε ην 1200MW θαη έγηλέ ηδίξνο 

6.500.000.000$.  

ηηο κέξεο καο πνιιέο ρψξεο έρνπλ επελδχζεη ηεξάζηηα θνλδχιηα κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη έρνπλ ζαλ πξσηνπφξν ηελ Γεξκαλία θαη Ιαπσλία.  

 

http://www.arvisolar.gr/Contents.aspx?CatId=14&lang=gr 

1.3.3 Καηηγόπιερ θωηοβοληαϊκών 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε καο ηε πνηθηιία εθαξκνγψλ ησλ θ/β ζηνηρείσλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα θσηνβνηιατθά κπνξνχκε λα ηα θαηεγνξηνπνηήζνπκε αλάινγα κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, κε ηελ ηζρχ ηνπο θαη κε ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπο. Θα ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκν λα αλαπηχμνπκε ηελ θάζε θαηεγφξηα ρσξηζηά. 

 

Σα θ/β έρνπλ πιεζψξα εθαξκνγψλ πνπ πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ.  

http://www.arvisolar.gr/Contents.aspx?CatId=14〈=gr
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 Σα <δηαζπλδεδεκέλα> ζπζηήκαηα κε ην δίθηπν ειηαθήο ελέξγεηαο ην νπνίν ζε 

πεξίπησζε ελεξγεηαθνχ πεξηζζεχκαηνο πσινχλ απηφ ζηελ αξρή ελέξγεηαο(ΓΔΜΗΔ) 

κε ηηκή πνπ νξίδεηε απφ ηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σα ζπζηήκαηα απηά δελ δηαζέηνπλ 

θαζφινπ ζπζζσξεπηέο επεηδή δηνρεηεχνπλ φιε ηελ ελέξγεηα ζην δίθηπν. 

 

Δικόνα 1 διαζςνδεδεμένο ζύζηημα θωηοβοληαϊκών 

 

 Σα απηφλνκα ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε κηθξήο θαη κέζεο ηζρχνο. Δδψ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ν ζπζζσξεπηήο αθνχ ζηφρνο ηνπ είλαη ε ζπζζσξεχζε ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο  ζε ζπλζήθεο λέθσζεο.  

 

Δικόνα 2 Αςηόνομο ζύζηημα θωηοβοληαϊκών  

 

 Σα πβξηδηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία απνηεινχληαη απφ θ/β ζπζηήκαηα αιιά θαη απφ 

άιιεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο αλεκνγελλήηξηεο ή κηθξά ειεθηξνπαξαγσγηθά δεχγε.  

 

Αλάινγα κε ηελ ηζρχεη ηνπο ηα δηαθξίλνπκε ζε κηθξά θαη κεγάια. 

  

 Σα κηθξά θ/β είλαη ηζρχνο έσο 100kW θαη ζπλδένληαη κε ρακειή ηάζε θαη θχξηνο 

ζηφρνο ηνπο είλαη γηα νηθηαθή ρξήζε.  
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 Σα κεγάια είλαη ηζρχνο άλσ ησλ 1000kW θαη είλαη θηηαγκέλα γηα λα ζπλδεζνχλ κε ηε 

κέζε ηάζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο. Η θαηεγνξία απηή βξίζθεη  θπξίσο 

εθαξκνγή ζηε δεκηνπξγία θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο γηα 

εξγνζηάζηα, μελνδνρεία, επηρεηξήζεηο θαη λνζνθνκεία.  

 

Δικόνα 3  

 

Σειεπηαία θαηεγνξία είλαη ζρεηηθή κε ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο θαη δηαθξίλνληαη ζε 

ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηα κνλνθξπζηαιιηθά πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

απφδνζε (14 κε 17%), ηα πνιπθξπζηαιιηθά κε απφδνζε 13 κε 15%,ηα θσηνβνιηατθά ιεπηψλ 

πκέλσλ πνπ έρνπλ απφδνζε 5 κε 7% αιιά ιφγν θαηαζθεπήο ηνπο ζεσξνχληαη ηα πην 

νηθνλνκηθά θαη ηα πβξηδηθά ηα νπνία εθκεηαιιεχνληαη θαη ηε ζεξκηθή ελέξγεηα. 

 

 

Δικόνα4 Γιάγπαμμα θωηοβοληαϊκών  
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1.3.4 Υαπακηηπιζηικά θωηοβοληαϊκών 

 

Σα θσηνβνιηατθά απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Θα 

είλαη πνιχ ρξήζηκν λα δνχκε ηνπο ιφγνπο πνπ ηα θσηνβνιηατθά δηαθέξνπλ απφ ηεο άιιεο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη έηζη ζα θαηαιάβνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπο.  

Σα θχξηα ραξαθηεξίζζεθα ησλ θ/β πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλε απφ ηηο άιιεο κνξθέο ΑΠΔ είλαη: 

 

 Απεπζείαο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθφκε θαη ζε πνιχ κηθξή θιίκαθα. 

 Δίλαη εχρξεζηα. Σα κηθξά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ρξήζηεο. 

 Μπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζηηο πφιεηο, ελζσκαησκέλα ζε θηίξηα θαη δελ 

πξνζβάινπλ αηζζεηά ην πεξηβάιινλ. 

 Μπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο (πβξηδηθά ζπζηήκαηα). 

 Δίλαη βαζκσηά ζπζηήκαηα, δειαδή κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ρηηζηψλ, ρσξίο κεηαηξνπή ηνπ 

αξρηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Λεηηνπξγνχλ αζφξπβα, εθπέκπνπλ κεδεληθνχο ξχπνπο, ρσξίο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ.  

 Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο. 

 Έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη αμηνπηζηία θαηά ηε ιεηηνπξγία. Οη εγγπήζεηο πνπ 

δχλνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ηηο θ/β γελλήηξηεο είλαη πεξηζζφηεξν απφ 25 

ρξφληα θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 

Τα ραξαθηεξίζηεθα ηωλ θωηνβνιηαϊθώλ ζύκθωλα κε ην Κέληξν Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Δλέξγεηαο-ΚΑΠΔ 

http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_photovol.htm 

 

1.3.5 Παπάγονηερ πος ζςνηελούν ζηην ανάπηςξη ηων θωηοβοληαϊκών 
ζηην Δλλάδα 

 

Η Διιάδα παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε 

θσηνβνιηατθψλ. Οη ιφγνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο, ηεο έξεπλαο 

θαη ησλ εθαξκνγψλ ζηελ Διιάδα ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο.  

 

http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_photovol.htm


 15 

 Αμηνπνίεζε κηαο εγρψξηαο θαη αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο πνπ είλαη ζε αθζνλία, κε 

ζπκβνιή ζηελ αζθάιεηα παξνρήο ελέξγεηαο. 

 Τπνζηήξημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα γηα αλάπηπμε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

νηθνινγηθφ ηνπξηζκφ, ηδηαίηεξα ζηα λεζηά. Οη ελεξγεηαθή εμάξηεζε ησλ λεζησηηθψλ 

ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ην πεηξέιαην θαη ην ηεξάζηην θφζηνο κεηαθνξάο 

ηεο, έρνχλ άκεζν αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ζην θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ην νπνίν ηειηθφο ρξεψλεη 

ηε ΓΔΗ.  

 Δλίζρπζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηηο ψξεο ησλ κεζεκβξηλψλ αηρκψλ, νπνχ ηα θ/β 

παξάγνπλ ην κεγάιν κέξνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν 

πνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε ή πνιχ πςειφ θφζηνο ελέξγεηαο. 

 Μείσζε ησλ απσιεηψλ ηνπ δηθηχνπ, κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηνλ ηφπν ηεο 

θαηαλάισζεο ειάθξπλζε ησλ γξακκψλ θαη ρξνληθή κεηάζεζε ησλ επελδχζεσλ ζην 

δίθηπν. 

 Πεξηνξηζκφο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο λέσλ θεληξηθψλ ζηαζκψλ ηζρχνο ζπκβαηηθήο 

ηερλνινγίαο. πκβνιή ζηε κείσζε ησλ δηαθνπψλ ειεθηξνδφηεζεο ιφγν 

ππεξθφξησζεο ηνπ δηθηχνπ ΓΔΗ. 

 ηαδηαθή απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη θάζε κνξθήο εηζαγφκελε ελέξγεηα θαη 

εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο ελέξγεηαο κέζν απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο. 

 Κνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή θαη ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε 

ηελ πνηφηεηα δσήο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηε 

πεξηθέξεηα.  

 Αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζε αλαπηπμηαθνχο 

θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο 

 Αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θ/β ζπζηεκάησλ κε άξηζηεο πξννπηηθέο γηα 

πιήξε θάιπςε ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο ηερλνγλσζίαο. 

 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ αλάπηπμε ηωλ θωηνβνιηαϊθώλ ζύκθωλα κε ην Κέληξν Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο.  

http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_photovol.htm 

 

 

http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_photovol.htm
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1.3.6 Υπήζειρ θωηοβοληαϊκων 

 

Σα θσηνβνιηατθα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαηξνπή ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. 

Έηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ελέξγεηαο ζε κηα ζπζθεπή ή γηα ηε θφξηηζε 

ηεο. Η ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηείηε επξέσο γηα ηε ιεηηνπξγία κηθξνυπνινγηζηψλ ηζέπεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο κπαηαξία.  

Πνιιέο θνξέο ηα θσηνβνιηατθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξεο θιίκαθεο φπσο γηα λα 

δψζνπλ ελέξγεηα ζε δνξπθφξνπο θαη δηαζηεκφπινηα.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο ζηα θηίξηα θαη πσο φια απηά ζπκβάινπλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Πεξίπνπ ην 40% ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηε είλαη γηα ηελ ζέξκαλζε γηα ηελ ςχμε θαη γηα ην θσηηζκφ θηηξίσλ. Οη αλάγθεο 

καο γηα ελέξγεηα φιν θαη απμάλνληαη θαη έηζη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ 

αλαγθψλ ρσξίο λα δηαθπβεχεηε ε πνηφηεηα δσήο, είλαη ε ζηξνθή ζε κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ε 

παξαγσγή ηνπο δελ έρεη πεξηβαιινληηθέο επίπησζεο. ε πνιιέο ρψξεο έρνπλ μεθηλήζεη 

επηδνηήζεηο γηα θσηνβνιηατθα ηα νπνία παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία κεηαθέξεηε 

ζηα δεκφζηα δίθηπα κε ζθνπφ ηε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην 

πεηξέιαην ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. 

 

Οη ρξίζεηο ηωλ θωηνβνιηαϊθώλ ζύκθωλα κε ην Βηθπαηδία ε Διιεληθή εγθπθινπαίδεηα.  

 http://el.wikipedia.org/wiki/Φωηνβνιηαϊθά# 

1.3.7 Πλεονεκηήμαηα θωηοβοληαϊκών ζςζηημάηων 

 

Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζπκβάινπλ ζηελ ιεγφκελε δηάζπαξηε παξαγσγή ελέξγεηαο. 

Δίλαη έλα λέν κνληέιν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ ηα θσηνβνιηατθά βνεζάεη ζηελ απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ζηελ θαιχηεξε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη κπνξεί λα αλαπηπρζεί έλα 

λέν νηθνλνκηθφ ηνπίν πνπ ζήκεξα αλαπηχζζεηαη ζηηο κεγάιεο ρψξεο. Αθφκα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα βνεζνχλ ηνλ θαηαλαισηή λα απμήζεη ηελ άμηα ηνπ 

αθίλεηνπ αθνχ ππάξρεη πςειφο ιφγνο επηζηξνθήο επέλδπζεο θαη ιφγνο θέξδνπο αλά 

εγθαηεζηεκέλν Watt. Δίλαη κηα θαιή επέλδπζε γηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο ρσξίο ην άγρνο 

ησλ ηξαπεδψλ.  

πλήζσο ππάξρνπλ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αιιά θαη αλ απηέο ιείπνπλ ν ηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο είλαη πνιχ εχθνινο ,έρνπλ πνιχ κεγάιε δηάξθεηαο δσήο πνπ θηάλεη θαη ηα 30 έηε 
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ρσξίο κεγάιεο απφιπεο ζηελ απφδνζε ηνπο .Μπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ν θαηαλαισηήο κηα 

πεξηνρή πνπ δελ ππάξρεη πξφζβαζε γηαηί κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ νπνπδήπνηε. 

Έλαο θαηαλαισηήο θάλνληαο κηα θίλεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ βνεζάεη ην 

θξάηνο αιιά θαη ηνλ εαπηφ ηνπ λα γίλεη ελεξγεηαθά αλεμάξηεηνο. 

Γελ έρνπλ θφζηε ζπληεξήζεηο αθνχ ε ζπληήξεζε πνπ ρξεηάδνληαη είλαη απεηξνειάρηζηε.  

Σα θσηνβνιηατθά έρνπλ πνιιά ζεηηθά θαη απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο αθνχ δελ 

πξνθαινχλ ξχπαλζε θαη είλαη ηα πιένλ νηθνινγηθά θαη δελ θαηαζηξέθνπλ ην πεξηβάιιoλ 

αληίζεηα βνεζνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ρσξίο παξαγσγή ξηπψλ αθνχ είλαη θαη 

αλαθπθιψζηκα. Έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ηνπ ελφο θηινβάη, απνηξέπεη θάζε ρξφλν 

ηελ έθιπζε 1,4 ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φζε δειαδή ζα απνξξνθνχζαλ δχν 

ζηξέκκαηα δάζνπο. Δπηπιένλ ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξεο εθπνκπέο άιισλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ 

φπσο ηα αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ θαη νη ελψζεηο ηνπ ζείνπ. Ο 

παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ πνζφηεηα ησλ ξχπσλ (ζε γξακκάξηα) ε έθιπζε ησλ νπνίσλ 

απνθεχγεηαη γηα θάζε ειηαθή θηινβαηφξα πνπ παξάγεηε απφ έλα θσηνβνιηατθφ. 

 

 

Πίλαθαο 1: Πνζόηεηα ξύπσλ (ζε γξακκάξηα) πνπ απνθεύγεηαη από ηελ παξαγσγή κηαο 

ειηαθήο θηινβαηώξαο από fσηνβνιηαηθν sύζηεκα. 

 

 CO2 SO2 NOX PM10 

Ληγλίηε 1.482 1-1,8 1,17-1,23 1,1 

Πεηξειαίνπ 830 3,5 1,5 0,34 

Φπζηθνχ αεξηνχ 475 0,017 0,6 - 

Μέζνπ 

ελεξγεηαθνχ 

κείγκαηνο ρψξαο 

1.062 

CO2: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

SO2: δηνμείδην ηνπ ζείνπ  

NOX: νμείδηα αδψηνπ  

PM10: κηθξνζσκαηίδηα 

  

Τα πιενλεθηήκαηα ηωλ θωηνβνιηαηθώλ ζύκθωλα κε ηελ εηαηξία HYPERION ENERGY ENGINEERING 

http://www.hyperionee.gr/photovoltaic-advantages/ 

 

Α. Αξγπξνπνύινπ«Σρεδηαζκόο Φωηνβνιηαϊθνύ ζηαζκνύ 100KW κε ην θεληξηθό ειεθηξηθό δίθηπν ηεο ΓΔΗ ζην 

Πνιπηερλείν Κξήηεο» Γηπιωκαηηθή εξγαζία, 2008, Πνιπηερλείν Κξήηεο.   

http://www.logistics.tuc.gr/Contents/Diatrives/Argiropoulou.pdf 

 

http://www.hyperionee.gr/photovoltaic-advantages/
http://www.logistics.tuc.gr/Contents/Diatrives/Argiropoulou.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

2.1 Ειζαγωγή 

Σν 1985 ςεθίζζεθε ν πξψηνο λφκνο πνπ αθνξά ζε βαζηθά ζέκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο απφ 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο. Σν 1994 ην Διιεληθφ θξάηνο έθαλε ην νπζηαζηηθφ βήκα κε 

ηνλ Ν.2244(ΦΔΚ.Α΄168) γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηξίηνπο εθηφο ηεο ΓΔΗ, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα θαη ζε αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο λα δπεηζδχζνπλ ζην ρψξν απηφ 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ  Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ). Σν 1999 κε 

ην Ν.2773 (ΦΔΚ.Α΄286), ελαξκνλίδεηε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο κε ηελ Οδεγία 

96/92/ΔΚ, L.0092 ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη πξνρσξνχκε κε γξεγνξφηεξα βήκαηα  

ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηε έλα επλντθφ θαζεζηψο γηα 

ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο απφ ΑΠΔ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ απφθαζε ζηελ 

παξαγφκελε απφ απηνχο ελέξγεηα έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ (άξζξα 35-37) αιιά θαη 

νξίδνληαο ηδηαίηεξν ηξφπν ηηκνιφγεζεο ηεο (άξζξα 38,39). Δπηπιένλ, ην 2006 κε ηνλ Ν.3468 

(ΦΔΚ. Α΄129), αθ’ ελφο κεηαθέξεηαη ζην Διιεληθφ δίθαην ε Οδεγία 2001/77/ΔΚ,L283 θαη 

αθ’ εηέξνπ πξνσζείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, κε θαλφλεο θαη αξρέο, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ κνλάδεο ΑΠΔ θαη κνλάδεο πκπαξαγσγήο.  

 Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009, κε ηνλ Ν.3734 (θεθ.α΄8) αξρηθά ελαξκνλίδεηε ε ειιεληθή 

λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2004/8/ΔΚ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πκπαξαγσγήο ελέξγεηαο βάζε 

ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζπκπιεξψλεηε ην ζρεηηθφ 

λνκηθφ πιαίζην θαη, ζηηλ ζπλέρεηα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ηηκνιφγηα απνξξφθεζεο ηεο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηε απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο. Σνλ Ινχλην ηνπ 2009, κε Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β΄1079) πνπ εθδφζεθε θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν3468 φπσο 

απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3734, θαηαξηίδεηε εηδηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο 

θσηνβνιηατθψλ θαη αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ ζπζηεκάησλ πάλσ ζε 

θηίξηα 

 Μέρξη εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ αδεηνδνηηθή 

δηαδηθαζία ησλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα εζηηάδνληαλ ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ζηνλ έληνλα ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ αδεηνδφηεζεο. Η 

ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα έρεη αληηκεησπίζεη απνηθηζηηθά ζην 

πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ. Η δηαδηθαζία 
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απηή, αλ θαη επέηξεπε ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιιoλ ζην επίπεδν θάζε 

ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο, ελ ηνχηνηο δελ κπνξνχζε, ιφγν ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ 

ραξαρηήξα ηεο, λα απαληήζεη ζηελ αλάγθε θαζηέξσζεο γεληθψλ θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο 

έξγσλ ΑΠΔ. Κξηηήξηα δειαδή πνπ δηαζθάιηδαλ έλα θνηλφ πιαίζην ρσξηθήο νξγάλσζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ αλάινγα κε ηελ θπζηνγλσκία θαη ηηο ρσξνηαμηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ, ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

έξγσλ ΑΠΔ θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο έξγσλ αλάπηπμεο πξνζηαζίαο ή δηαθχιαμεο πνπ 

απαληψληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ζε εππαζή νηθνζπζηήκαηα ζηε ρψξα. 

 Σνλ Ινχλην ηνπ 2010 , κε ηνλ Ν.3851(ΦΔΚ Α΄85) γίλεηε πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ 

απινχζηεπζεο θαη ζπληφκεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο λέσλ έξγσλ ΑΠΑ κε ηνλ 

παξαιιειηζκφ νξηζκέλσλ ρξνλνβφξσλ επηκέξνπο βεκάησλ θαη ηελ θαηάξγεζε άιισλ. 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιαίζην απηφ έρεη ην γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη πιένλ Άδεηα 

Παξαγσγήο ή Δμαίξεζε απφ ηελ ΡΑΔ γηα θσηνβνιηατθνχο θαη Ηιηνζεξκηθνχο ζηαζκνχο 

ηζρχνο σο θαη 1 MW. Δπηπιένλ κε ην Ν.3851 θαη ηελ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Απφθαζε ηεο 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Α.Τ./Φ1/νηθ.19598 (ΦΔΚ. Β΄1630/11.10.2010), θαζνξίζζεθαλ εζληθνί 

ζηφρνη γηα ηε δηείδδπζε ησλ απν σο ην 2020( αλαζεσξήζηκν αλά δηεηία) 

 

α) πκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηε απφ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 20% 

 

β) πκκεηνρή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%. Η επηδησθφκελε αλαινγία 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά ηερλνινγία θαη θαηεγνξία παξαγσγνχ θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα. 

 

γ) πκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηε απφ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε θαη ςχμε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20%.  

 

δ) πκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηε απφ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο 

κεηαθνξέο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10%. 
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Πίνακαρ2: επηδηωθόκελεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο θωηνβνιηαηθώλ 

 

Καηηγοπία 
2014 

(MW) 

2020 

(MW) 

Τδξνειεθηξηθά 3700 4650 

Μηθξά (0-15 MW ) 300 350 

Μεγάια (>15 MW ) 3400 4300 

Φωηοβοληαϊκά (ζύνολο) 1500 2200 

Δγθαηαζηάζεηο απφ επαγγεικαηίεο αγξφηεο 

ηεο πεξίπησζεο (β) 
500 750 

Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο 1000 1450 

Ηιηνζεξκηθά 120 250 

Αηνιηθά (πεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζαιάζζησλ) 4000 7500 

Βηνκάδα 200 350 

 

Ο Ν.4001 (ΦΔΚ.Α΄179) πνπ ςεθίζζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011, δξνκνινγεί κεγάιεο 

αιιαγέο ζηελ δηάξζξσζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε 

ζχζηαζε αλεμάξηεησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη γηα ην δίθηπν δηαδξνκήο, 

θαζψο θαη αλεμάξηεηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Ο ΛΑΓΗΔ ζα αζθεί 

πιένλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ θαη ηεο θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ πιεξψλ πνπ πξηλ αζθνχζε ν ΓΔΜΗΔ 

(άξζξα 117 θαη 118).  

 

http://stat-athens.aueb.gr/~jbn/courses/diplomatikes/business/Pateraki(2006).pdf 

Μ.Κ. Παηεξάθε «Έξεπλα ηθαλνπνίεζεο θαηαλαιωηώλ- αθνζίωζε ζηνλ θιάδν θηλεηήο ηειεθωλίαο ζηελ Διιάδα», 

2005, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.   

 

http://artemis.cslab.ntua.gr/el_thesis/artemis.ntua.ece/DT2012-0124/DT2012-0124.pdf 

Νηθνιάνπ Σ. Κεθάηνπ « Μειέηε εγθαηάζηαζεο θωηνβνιηαϊθνύ ζπζηήκαηνο ζε θηίξην Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο ζηελ Αζήλα» 2012, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν.  

 

 

 

http://stat-athens.aueb.gr/~jbn/courses/diplomatikes/business/Pateraki(2006).pdf
http://artemis.cslab.ntua.gr/el_thesis/artemis.ntua.ece/DT2012-0124/DT2012-0124.pdf
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2.2 Θεζμικό Πλαίζιο 

 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη φιεο νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά απφ 

ζήκεξα σο ην 1985 

 

Νόμοι 

 

Ν.4062/2012:’Πξφγξακκα ΗΛΙΟ- Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ-Σξνπνινγίεο 

ΑΠΔ, ΦΔΚ 70
 
Α/30-3-2012 

 

Ν.4001/2011: ‘Γηα ηε ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ηιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ αεξίνπ γηα 

Έξεπλα Παξαγσγήο θαη δίθηπα Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο’, ΦΔΚ 179
 
Α/22-8-

2011 

 

Δνοποίηζη ηων διαηάξεων ηνπ Ν.3468/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Ν.3734/2009, 

Ν.3889/2010 θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ λφκσλ 

 

Ν.3851/2010: ‘Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο’, ΦΔΚ 85
 
Α/4-2010 

 

Ν.3734/2009: ‘Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζηκσλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο, ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην Τδξνειεθηξηθφ Έξγν Μεζνρψξαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο’, ΦΔΚ 8
 
Α/28-1-2009 

 

Ν.3468/2006: ‘ Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη 

πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο’, ΦΔΚ 

129 Α/29-6-2006 

 

Ν. 2773/1999: ‘ Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο- Ρχζκηζε ζεκάησλ 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο’,  

 

Ν. 2244/1994: ‘ Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 

απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο’,  
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Ν.1559/1985 ‘Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απφ 

ζπκβαηηθά θαχζηκα ή άιιεο δηαηάμεηο  

 

Τποςπγικέρ Αποθάζειρ 

 

ΤΑΠΔ/Φ1/οικ2262: ‘ Σηκνιφγεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο’, ΦΔΚ 97Β/31-01-2012 

 

ΤΑΠΔ/Φ1/14810: ‘ Καλνληζκφο Αδεηψλ Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ρξήζε ΑΠΔ’, 

ΦΔΚ2373Β/25-10-2011 

 

ΤΑ 16-2-2011: ‘Σξνπνπνηήζεηο εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ θαη 

ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε γήπεδα, νηθφπεδα θαη θηίξηα’, ΦΔΚ 583Β/14-4-2011 

 

ΤΑ 24839/2010: ‘Δγγπνδνζία γηα ηελ ππνγξαθή πκβάζεσλ χλδεζεο ζηα δίθηπα δηαλνκήο 

ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε Α.Π.Δ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο 

άδεηαο παξαγσγήο,’ ΦΔΚ 1901Β/3-12-2010 

 

ΤΑ 19598/2010: ‘ Απφθαζε γηα ηελ επηδησθφκελε αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηελ 

θαηαλνκή ηεο  ζην ρξφλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ησλ ηερλνινγηψλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο’, ΦΔΚ 1630Β/11-10-2010 

 

ΚΤΑ 18513/2010: ‘ πκπιήξσζε ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ 

πζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο,’ ΦΔΚ 1557Β΄/22-9-2010 

 

ΤΑ 40158/2010: ‘ Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε γήπεδα θαη θηήξηα ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο’, ΦΔΚ 1556Β/22-9-2010 

 

ΤΑ 36720/2010, ‘ Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε θηίξηα θαη νηθφπεδα εληφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ θαη ζε νηθηζκνχο’, ΦΔΚ 376/6-

9-2010 
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ΚΤΑ 17149/2010: ‘Σχπνο θαη πεξηερφκελν ζπκβάζεσλ πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηε κε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη κέζσ πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ 

θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο ζην χζηεκα θαη ην Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν θαη ζην 

Γίθηπν ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ.3 

ηνπ Ν. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, πιελ ειηνζεξκηθψλ θαη πβξηδηθψλ ζηαζκψλ’, ΦΔΚ 1497Β/6-

9-10 

 

ΚΤΑ 12323/2009: ‘Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζε 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο θηηξίσλ’, ΦΔΚ 1079Β΄/ 4-6-2009 

 

ΚΤΑ 49828/2008: ‘Έγθξηζε εηδηθνχ πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο γηα ηεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ’, ΦΔΚ 2464Β/3-12-2008 

 

ΚΤΑ 104247/2006 ‘Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο Πεγψλ Δλέξγεηαο  ΑΠΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.1650/1986, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3010/2002’ θαη ΚΤΑ 104248/2006 ‘Πεξηερφκελν, 

δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ Πξνκειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Π.Π.Δ), 

ησλ Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ), θαζψο θαη ζπλαθψλ κειεηψλ 

πεξηβάιινληνο, έξγσλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ)’, ΦΔΚ 663Β/26-5-2006 

 

ΚΤΑ 19500/2004: ‘Σξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιήξσζε ηεο 13727/724/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο σο πξνο ηελ αληηζηνηρίζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία’, ΦΔΚ 1671Β/11-

11-2004 

 

ΤΑ 1726/2003: ‘ Γηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο, 

έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζψο θαη έγθξηζε επέκβαζεο ή παξαρψξεζεο δάζνπο ή 

δαζηθήο έθηαζεο ζηα πιαίζηα ηεο έθδνζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο, απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο’ 

 

ΤΑ 2000/2002: ‘Γηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη κεγάισλ 

πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ θαη ηχπνη ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο’.  
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Δγκύκλιοι  

 

Δγκύκλιορ ΤΑΠΔ/Φ1/οικ.28135 (27-12-2010), Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνηεξαηφηεηα 

εμέηαζεο αηηεκάησλ γηα ηε ρνξήγεζε πξνζθνξψλ ζχλδεζεο απφ ηνλ αξκφδην δηαρεηξηζηή 

δηθηχνπ’ 

 

Δγκύκλιορ ΤΑΠΔ/Φ1/οικ.26928(16-12-2010), ‘Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3851/2010 

ζρεηηθψλ κε ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζε γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ αγξνηψλ’ 

 

Δγκύκλιορ 1078580/6637/491/Β0014(6-8-2009), ‘ Φνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ κέρξη 10 kWp ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαηνίθσλ ή πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ’  

 

2.3 Αδειοδοηική Διαδικαζία 

 

2.3.1 σεηικοί Φοπείρ 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηνλνκάζνπκε ηνπο πην βαζηθνχο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη λα επεμεγήζνπκε ζπλνπηηθά ην ξφιν ηνπ θάζε θνξέα 

μερσξηζηά.  

 

1. ΓΔΗ 

Η Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ Α.Δ είλαη ε κεγαιχηεξνη εηαηξία παξαγσγήο θαη 

πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 7,5 εθαηνκκχξηα 

πειάηεο. Έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ηα δίθηπα Γηαλνκήο 

 

2. ΚΑΠΔ 

Σν Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) είλαη ν εζληθφο 

θνξέαο γηα ηεο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ηελ Οξζνινγηθή Υξήζε 

Δλέξγεηαο(ΟΥΔ) θαη ηελ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο (ΔΞΔ). Με ην Νφκν 2244/94 
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(‘Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο ελέξγεηαο’) θαη ην Νφκν 

2702/99 ην ΚΑΠΔ νξίζηεθε σο ην Δζληθφ πληνληζηηθφ Κέληξν ζηνπο ηνκήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. 

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ εθαξκνγψλ ΑΠΔ/ΟΥΔ/ΔΞΔ ζε εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη ε θάζε είδνπο ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ (ηερλνινγηθψλ, 

εξεπλεηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ επελδπηηθψλ) ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο κε γλψκνλα ηελ 

κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο ζηελ αιπζίδα παξαγσγή /κεηαθνξά /ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο 

 

3. ΡΑΔ 

Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην Ν. 2773/1999, απνηειεί 

αλεμάξηεηε δηνηθεηηθνί αξρή, ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο 

ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, φπσο ζηελ λ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη θπζηθφ αέξην. Πεξαηηέξσ ε ΡΑΔ έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αγνξά ησλ πεηξειαηνεηδψλ.  

Δπηπιένλ, είλαη ππεχζπλνη λα παξαθνινπζεί ηε δηαζθάιηζε πξφζβαζεο ηξίησλ ζην δίθηπν 

ηεο ρψξαο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη παξαθνινπζεί ηελ 

αλάπηπμε θαη ηήξεζε θαλφλσλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή 

 

4. ΤΠΔΚΑ 

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Κ.Κ.Α.)πξαγκαηνπνηεί κηα 

ζεηξά δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηφηε θνξείο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ηνπο παξαγσγνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, ηνπο πνιίηεο θαη ηελ δηεζλή θνηλφηεηα, γηα λα 

εδξαίσζε ηνπο ππιψλεο ηεο Πξάζηλεο Αλάπηπμεο ζηε ρψξα καο. πγθεθξηκέλα, 

αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζρεηηθφ κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

κέζν ρακειήο θαηαλάισζεο ζε άλζξαθα, ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ κε γλψκνλα ηελ αεηθνξία, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ζεβαζκφ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηέινο ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ θαη ζεζκψλ πεξηβαιινληηθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

Δπηπιένλ, ην ΤΠΔΚΑ έρεη εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαζθεπή, επέθηαζε ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ Μεγάισλ Έξγσλ.  

 

5. ΓΔΜΗΔ 
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Η εηαηξία ΓΔΜΗΔ ΑΔ κεηεμειίζζεηαη ζε ‘ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΔ’, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ‘ΛΑΓΗΔ ΑΔ’ θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Λεηηνπξγηθνχ ηεο αγνξάο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Άξζξν 118 ηνπ Ν.4001/2011 

 

6.ΛΑΓΗΔ 

Ο Λεηηνπξγφο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ΑΔ΄(ΛΑΓΗΔ ΑΔ΄) ηδξχζεθε γηα ηε 

΄Λεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ηιεθηξηζκνχ θαη ΦΤΙΚΟΤ Αεξηνχ, γηα Έξεπλα, 

Παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο (ΦΔΚ 179/22-

8-2011). Ο ΛΑΓΗΔ εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο θαη ησλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελσλ πξάμεσλ θαη ηδίσο ην 

Ηκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ. Δπηπιένλ, ζπλάπηεη ζπκβάζεηο πψιεζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ λ. 3468/2006 πνπ 

παξάγνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ ή ΤΘΤΑ θαζψο θαη δηελεξγεί ζηε δηεπζέηεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

 

7. ΓΔΓΓΗΔ 

Η ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ ζα είλαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο ΗΔ θαη είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε, ππφ νηθνλνκηθνχο φξνπο 

ηνπ ΔΓΓΗΔ ψζηε λα δηαζθαιίδεηε ε αμηνπνίεζε, απνδνηηθή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ, 

θαζψο θαη ε καθξνπξφζεζκε ηθαλφηεηα ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε εχινγεο ελαιιαγέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

8. Πολεοδομία 

Η Πνιενδνκία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ Γίρεηξεο θαη Έθδνζε Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ θαη ηελ 

έγθξηζε εξγαζηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηαηθσλ ζπζηεκάησλ πιέσλ 

δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα αιιά κφλν έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο 

απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε. ην πιαίζην απηφ είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (Δ.Π.Α.Δ). 

 

2.3.2 Βαζικά Βήμαηα Αδειοδοηικήρ Γιαδικαζίαρ  

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ απαηηείηε ε έθδνζε ή ππνγξαθή ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη ζπκβάζεσλ. Απηέο ρνξεγνχληαη 
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απφ ηνπο αξκφδηνπο θαηά πεξίπησζε θνξείο θαηφπηλ αηηήζεσλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη κειέηεο. Γεληθά, ηα βήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ είλαη:  

 

1. Έθδνζε Άδεηαο Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ). 

2. Σαπηφρξνλα (παξαιιειηζκφο δηαδηθαζηψλ) αηηήζεηο γηα:  

a. Γηαηχπσζε Πξνζθνξάο ΎΝΓΔΗο ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο ζην χζηεκα ή 

ζε Γίθηπν (αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο- ΓΔΗ ή ΓΔΜΗΔ) 

b. Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο) ή Απαιιαγή απφ Δ.Π.Ο. 

(Πεξηθέξεηα) 

c. Άδεηα Δπέκβαζεο ζε Γάζνο ή δαζηθήο έθηαζεο, εθφζνλ απαηηείηε, ή γεληθά 

ησλ αλαγθαίσλ αδεηψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ζέζεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ.(Πεξηθέξεη) 

 

3. Σαπηφρξνλα(παξαιιειηζκφο δηαδηθαζηψλ)ελέξγεηεο γηα  

a. Έθδνζε άδεηαο Δγθαηάζηαζεο (κε ελζσκαησκέλε Δληαία Άδεηα Υξήζεηο 

Νεξνχ θαη Δθηέιεζεο Έξγσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα Μηθξφ Τδξνειεθηξηθή 

ηαζκφ) (Πεξηθέξεηα)  

b. Έθδνζε Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (φπνπ απαηηείηε εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ έξγσλ) 

ή άιισλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη θαη κπνξνχλ λα 

εθδνζνχλ ρσξίο λα ππάξρεη αθφκα Άδεηα Δγθαηάζηαζεο (Πνιενδνκία ή 

αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή). 

c. Τπνγξαθή ζχκβαζεο χλδεζεο ζην ζχζηεκα ή ζε Γίθηπν (αξκφδηνο 

Γηαρεηξηζηήο –ΓΔΗ ή ΓΔΜΗΔ) 

d. Τπνγξαθή χκβαζεο Αγνξαπσιεζίαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΜΗΔ) 

 

4. Γνθηκαζηηθή Πεξίνδνο θαη έθδνζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο (Πεξηθέξεη) 

 

H Αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία γηα επέλδπζε ζε θωηνβνιηαϊθά ζύκθωλα κε ην Γηαρεηξηζηή Διιεληθνύ Σπζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ- ΓΔΣΜΙΔ 

http://www.desmie.gr/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-

ape/periechomena/diadikasia-adeiodotisis/ 

 

 

 

http://www.desmie.gr/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-ape/periechomena/diadikasia-adeiodotisis/
http://www.desmie.gr/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-ape/periechomena/diadikasia-adeiodotisis/
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2.4 Τιμολόγηζη Ενέπγειαρ από θωηοβοληαϊκα 

 

Οη ηηκέο θαζνξίζζεθαλ , ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ εμ νξζνινγηζκνχ ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θχξηνο ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΑΠΔ 

ηνπ ΛΑΓΗΔ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ππ’ αξηζ. 2/2013 ηεο ΡΑΔ, θαζψο θαη 

ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ εζληθψλ ζηφρσλ δηείδδπζεο ησλ ΑΠΔ- θαη εηδηθφηεξα ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ- ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο θαη ηε ζπλεπαθφινπζε 

επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, ε ζπλνιηθή ειεθηξηθή ηζρχεηο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζηαζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε Πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ππεξθαιχπηεη ην φξην γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θαηά ην έηνο 2014 θαη μεπεξλά αθφκε θαη 

ην φξην γηα ην έηνο 2020 φπσο απηά έρνπλ νξηζζεί, δει. ηα φξηα ησλ 1500 MW αληηζηνίρσο.  

Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο κε ηελ ηηκνιφγεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ παξάγεηε  

απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο 

 

 

Table 3 ηηκνιόγεζεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηε από θσηνβνιηαηθα 

 

 

Γιαζςνδεδεμένο Μη Γιαζςνδεδεμένο 

Α Β Γ 

(ανεξαπηήηωρ ιζσύορ) >100kW ≤100kW 

2013 Φεβξνπάξηνο 95,00 120,00 100,00 

2013 Αχγνπζηνο 95,00 120,00 100,00 

2014 Φεβξνπάξηνο 90,00 115,00 95,00 

2014 Αχγνπζηνο 90,00 115,00 95,00 

Γηα θάζε έηνο λ 

απφ ην 2015 θαη 

κεηά 

1,1 xκΟΣλ-1 1,2 xκΟΣλ-1 1,1 x κΟΣλ-1 

κΟΣλ-1: Μέζε Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο λ-1.». 

 

Η ηηκνιόγεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηε από θωηνβνιηαηθα ζύκθωλα κε ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο αιιαγήο-ΥΠΔΚΑ   

 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=2401&language=el-GR 

 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=2401&language=el-GR
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Οη λέεο ηηκέο ζα ηζρχνπλ απφ 1
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2013 γηα λενεηζεξρφκελνπο θσηνβνιηατθνχο 

ζηαζκνχο θαη δελ επεξεάδνπλ ηηο Ίδε ηζρχνπζεο ηηκέο γηα ηνπο θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο.  

 

Γηα ην ‘Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο  

εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο θηηξίσλ’, ε ηηκή ηεο παξαγφκελεο απφ ην 

θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ εγρέεηαη ζην δίθηπν νξίδεηε ζχκθσλα κε 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

 

Table 4 παξαγόκελεο ελέξγεηαο από  ην Δηδηθό Πξόγξακκα Αλάπηπμεο Φωηνβνιηαϊθώλ 

Μήναρ / Έηορ Tιμή (εςπώ/MWh) 

Φεβξνπάξηνο 2013 125,00 

Αχγνπζηνο 2013 125,00 

Φεβξνπάξηνο 2014 120,00 

Αχγνπζηνο 2014 120,00 

Φεβξνπάξηνο 2015 115,00 

Αχγνπζηνο 2015 115,00 

Φεβξνπάξηνο 2016 110,00 

Αχγνπζηνο 2016 110,00 

Φεβξνπάξηνο 2017 105,00 

Αχγνπζηνο 2017 100,00 

Φεβξνπάξηνο 2018 95,00 

Αχγνπζηνο 2018 90,00 

Φεβξνπάξηνο 2019 85,00 

Αχγνπζηνο 2019 80,00 

 

2.5 Εςκαιπίερ Χπημαηοδόηηζηρ 

 

 Οη εθάζηνηε αλαπηπμηαθνί λφκνη, θαζνξίδνπλ πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ επίηεπμε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζχγθιηζεο, κέζν επηδνηήζεσλ θαη 

απαιιαγψλ πνπ θαιχπηνπλ, φπσο είλαη αλακελφκελν, θαη ηηο επελδχζεηο ζε έξγα 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 
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 Με ην άξζξν 10 ηνπ Ν . 3816 (ΦΔΚ Α΄6/26.1.2010)αλαζηαιεί ε ππνβνιή αηηήζεσλ 

ππαγσγήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. 3299/2004. 

 Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 ςεθίζζεθε λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο (Ν.3980/2011, 

Φεθ.Α΄8/1.2.2011), πνπ φκσο εμαηξεί απφ ην θαζεζηψο ησλ εληζρχζεσλ ηνπ ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εηδηθά απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα (αξζ.2.$3ζη). Γηα ηελ ππαγσγή 

έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ άιιεο κνξθέο ΑΠΔ πιελ ησλ θσηνβνιηατθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζηα Γεληθά Δπελδπηηθά ρέδηα ηνπ άξζξνπ 6, ππνβάιινληαη αηηήζεηο θαηά ηνπο 

κήλεο Απξίιην θαη Οθηψβξην θαη κφλν. Δμαηξέζεη απνηεινχλ ηα ‘Μεγάια Δπελδπηηθά ρέδηα’ 

γηα ηα νπνία αηηήζεηο ππνβάιινληαη νπνηεδήπνηε. 

 ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3908 παξέρνληαη ηα 

αθφινπζα είδε εληζρχζεσλ είηε κεκνλσκέλα , είηε ζπλδπάζζεθα(άξζ.4.):  

α. Απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο, 

β. Δπηρνξήγεζε πνπ ζπληζηάηαη ζηε δσξεάλ παξνρή απφ ηα Γεκφζην ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα 

ηελ θάιπςε ηκήκαηνο εληζρπκέλσλ δαπαλψλ, θαη  

γ. Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ ζπληζηάηαη ζηελ θάιπςε απφ ην Γεκφζην 

ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ γηα ηελ απφθηεζε κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 ην λφκν απηφλ πξνβιέθζεθε ε έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη κηαο ζεηξάο 

Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ γηα ηε ξχζκηζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο , εμέηαζεο θαη έγθξηζεο ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ 

ζηαδίσλ πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Έηζη : 

 

 Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 33(ΦΔΚΑ΄83/14.4.2011), ζπζηήλνληαη ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ πεξηθεξεηψλ, Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ 

(αξζ.1.). Απηά αλαιακβάλνπλ φιε ηελ επηθνηλσλία ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ θνξέσλ 

κε ηνπο επελδπηέο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε παξαιαβή ησλ 

αηηήζεσλ ππαγσγήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3908, ε 

δηελέξγεηα πξνειέγρνπ πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ, ε ελεκέξσζε γηα ηελ πνξηά 

εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ, θαη ε παξαιαβή αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ  γηα ηα 

επφκελα ζηαδία πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ. Με ηα επφκελα άξζξα ηνπ ΠΓ απηνχ 

θαζνξίδεηε ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (αξζ.4,7)θαη ηειηθήο επηινγήο ησλ πξνο 

εληζρχζεη ζρεδίσλ, θαζψο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν θαηά ηε θάζε ηεο 



 32 

πινπνίεζεο, αιιά θαη χζηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επέλδπζεο(αξζ.8-11). 

 Με ην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππ’ αξηζ. 35(ΦΔΚ Α΄88/19.4.2011), θαζνξίδνληαη ν 

ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ επελδπηή θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ 

εληζρχζεσλ.  

 Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΟΙΑ/17303 (ΦΔΚ.Β΄651/20.4.2011) θαζνξίδνληαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηερλννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηηο 

αίηεζηο ππαγσγήο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν.  

 Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε ΤΠΟΙΑΝ/17300, (ΦΔΚ.Β΄652/20.4.2011), θαζνξίδνληαη 

ηα ζηνηρεία αμηνινγήζεηο θαη δείθηεο βαζκνινγίαο θαη ζηάζκηζεο ησλ επελδπηηθψλ 

πξνηάζεσλ. 

 Με ηηο ζεηξέο Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ ΤΠΟΙΑΝ/17301,17302, 17304, 17305 θαη 

ΤΠΟΙΑΝ/17296, 17297 (φιεο ζην ΦΔΚ.Β΄653/20.4.2011), νξίδνληαη νη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

πλνρήο θαη ηεο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη θαηαλέκνληαη ηα ζπλνιηθά εηεζίσο 

δηαζέζηκα θνλδχιηα αλά θαηεγνξία θαη είδνο ελίζρπζεο.  

 

Οη επθαηξίεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα θωηνβνιηαϊθά ζύκθωλα κε ην Γηαρεηξηζηή Διιεληθνύ Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.  

http://www.desmie.gr/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-ape/periechomena/eykairies-

chrimatodotisis/ 

 

2.6 Μελλονηικέρ Πποβλέψειρ 

    

 ην Πιαίζην ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο έρεη ηεζεί ε 

ππνρξέσζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ 

αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ψζηε λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξνο 

ζπκβαηφο κε ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη λα κεησζνχλ ηπρφλ πηέζεηο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά.  

 Σν ΤΠΔΚΑ αλαθέξεη φηη έρεη πξνβεί ήδε ζε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΑΠΔ γηα ηελ ππνζηεξίμεη θαη ελ ηέιε βησζηκφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

κεραληζκνχ. ην πιαίζην απηφ ε Διιεληθή θπβέξλεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξαηηέξσ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ηελ ηξηεηία 2009-2011, μεθίλεζε ζην 

ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2011 δηαβνχιεπζε, κε αληηθείκελν ηνλ εμ νξζνινγηζκφ 

ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ. ε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο δεκφζηνπ δηαιφγνπ εληφο 

http://www.desmie.gr/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-ape/periechomena/eykairies-chrimatodotisis/
http://www.desmie.gr/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-ape/periechomena/eykairies-chrimatodotisis/
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ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2012 έιαβε ρψξα λέα κείσζε ησλ εγγπεκέλσλ ηηκψλ γηα ηα 

θσηνβνιηατθά θαηά 12,5%, ζπλνδεπφκελε απφ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ηεο ηαθηηθήο 

(εμακεληαίαο) απφ κείσζεο.  

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΤΠΔΚΑ ‘ε θαηά ηα επφκελα ρξφληα αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο ΑΠΔ, ε αχμεζε θαη δηαζπνξά ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε αχμεζε θαη 

σξίκαλζε ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  

Χξίκαλζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα επηηξέςνπλ πηζαλά ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

εηζαγσγή ελφο κεραληζκνχ FIP γηα νξηζκέλεο ηερλνινγίεο κε ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ηνπο. Σν ζχζηεκα ηεο εγγπεκέλεο δηαθνξηθήο ηηκήο (free–in-premium-FIT) 

πξνβιέπεη απνδεκηψζεηο ησλ παξαγσγψλ ΑΠΔ φρη κε κία εγγπεκέλε ηηκή γηα θάζε 

ηερλνινγία, αιιά κε ηελ Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο ζπλ έλα ζπγθεθξηκέλν επηπιένλ πφζν 

(premium). 

 Δλδερφκελε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα ζα κειεηεζεί 

πξνζεθηηθά κε πξψην κέιεκα λα κελ αλαηξαπεί ε αλνδηθή ηάζε ηνπ 2011. Η αμηνπνίεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εμεηαζηεί κέζσ ελφο πξνζεθηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλψηεξν παξακέηξνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηφζν ηεο 

αγνξάο ΑΠΔ φζν θαη ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
 

3.1 Ειζαγωγή ζηην ποιόηηηα 

 

Η πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ε κηαο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηε είλαη πνιχ ζεκαληηθή. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πνηφηεηα θαζηεξψλεηαη σο ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θαηαλαισηηθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η εζηίαζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πνηφηεηαο είλαη θαη ζα είλαη ν 

πειάηεο. Έηζη νη επηρεηξήζεηο ζπεχδνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπζηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο. Οη θαηαλαισηέο φιν θαη πεξηζζφηεξν 

επαηζζεηνπνηνχληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηε ζεσξνχλ ζεκαληηθφ θξηηήξην ζηηο επηινγέο ηνπο. Η 

βαξχηεηα πνπ δίλεη πιένλ ν θαηαλαισηήο ζηελ πνηφηεηα δεκηνπξγεί κεγάιε 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη έηζη ε πνηφηεηα είλαη πιένλ σο ν δπλακηθφηεξνο παξάγνληαο θαη 

απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε κηαο επηρεηξήζεηο. Όινη νη 

νξγαληζκνί θαινχληαη λα θάλνπλ αιιαγή ζηε λννηξνπία ηνπο κε ζηφρν ηελ πνηφηεηα θαη ηε 

ζπλερή βειηίσζε απηήο. Δίλαη ε βάζε γηα ηελ επηβίσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ νξγαληζκψλ. 

 

3.2 Τι είναι ποιόηηηα  

 

 Μεηά ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν παξαηεξήζεθε κία αιιαγή ζηε επηρεηξήζεηο απφ ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

αιψζηε φπσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη αλαθέξεη ν γθνχξνπ ηνπ πνηνηηθνχ κάλαηδκελη, Joseph 

Juran «αλ ν 20
νο

 αηψλαο ραξαθηεξίζηεθε, επηρεηξεζηαθά σο ν αηψλαο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ν 

21
νο

 ζα ραξαθηεξηζηεί σο ν αηψλαο ηεο πνηφηεηαο». Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ λα 

παξαηεξήζνπκε ηελ ελλνηνινγηθνί πξνζέγγηζε κνπ δίλνπλ θάπνηνη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εθθξαζηέο ηνπ πνηνηηθνχ managment.  

 Ο Edward Demming ακεξηθάλνο ζηαηηζηηθνιφγνο πνπ θιίζεθε ζηελ Ιαπσλία κεηά ην 

Β παγθφζκην πφιεκν γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ηαπσληθήο βηνκεραλίαο- 

γλσζηφο γηα ηα δεθαηέζζεξα ζεκεία ηεο θηινζνθίαο ηνπ- νξίδεη φηη «ε πνηόηεηα είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπλερή βειηίσζε ελόο παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ βξίζθεηε 

ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο».  
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 O Joseph Juran, ακεξηθάλνο, κεραληθφο, θαζεγεηήο Παλεπηζηήκηνπ ζπλεξγάζζεθε κε 

ηελ JUSE ζηηο αξρέο ηνπ 50 γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ ζηελ Ιαπσλία. Η ηξηινγία 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ Juran, είλαη ν ν ζρεδηαζκφο, ν έιεγρνο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ Juran «ε δηνίθεζε ηεο πνηόηεηαο κπνξεί λα εμεηαζηεί σο έλα νξγαλσκέλν 

ζύλνιν βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ γηα ηελ πνηόηεηα αλάινγα κε απηό πνπ έρνπκε γηα άιια 

κεγέζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (νηθνλνκηθά, παξαγσγηθόηεηα θηι.)». Η ηδέα 

ηεο επζχλεο ηνπ managment θαη φρη νη ηερληθέο ειέγρνπ πνηφηεηαο απνηεινχλ επίθεληξν ηεο 

ζεσξίαο ηνπ. Δπίζεο, «πνηόηεηα είλαη ε θαηαιιειόηεηα γηα ζθνπό θαη ρξήζε θαη δελ είλαη 

πνηέ ηπραία αιιά απνηέιεζκα θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνύ». 

 Σν 1979 ν Philip Crosby, ακεξηθάλνο ζχκβνπινο κάλαηδκελη, αζπαδφκελνο ηελ 

ηαπσληθή θηινζνθία, φξηζε ηελ πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ «κεδέλ ιαζώλ- 

θάλνληαο ηα ζσζηά από ηελ πξώηε θνξά». χκθσλα κε ηνλ Crosby «ε πνηόηεηα είλαη ε 

ζπκκόξθσζε κε ηεο πξνδηαγξαθέο θαη επηηαρύλεηε ε πξόιεςε θαη όρη κε δηαπίζησζε ηεο 

απνηπρίαο. Ο επηζπκεηόο ζηόρνο είλαη ηα κεδέλ ιάζε θαη όρη πεξίπνπ κεδέλ»( Marshall 

θαη Murdoch 2001).  

 ην βηβιίν ηνπ «πέξα απφ ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο», ν Flood (1993) νξίδεη ηελ 

πνηφηεηα σο «ε ηθαλνπνίεζε ησλ (ζπκθσλεζέλησλ) απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, επίζεκα θαη 

αλεπίζεκα, κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, απφ ηελ πξψηε θνξά» ( Ali θαη Zairi, 2006).  

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Choppin (1991,ζ, 23), ζην βηβιίν ηνπ «Η πνηφηεηα κέζσ ησλ 

αλζξψπσλ», θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα σο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ 

απαηηήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ». Ο νξηζκφο ηνπ Choppin ππεξηνλίδεη ην ξφιν θαη 

ηεο πξνζπάζεηεο ηεο δηνηθήζεηο γηα ηελ εμαζθαιίζεη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Ο 

Taguchi (1987) θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα απφ κηα άιιε πξννπηηθή, θαζψο ζχκθσλα κε απηφλ, 

«πνηφηεηα είλαη ν βαζκφο αληηιήςεηο ηνπ πειάηε γηα έλα πξντφλ, πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθή 

αμία ησλ εγγελψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ». Ο Garvin (1988) επεμήγεζε φηη ηέηνηνπ είδνπο απφιπεο, 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο εγγχεζεο, ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο πειάηεο, θαζψο θαη 

αιιά πξνβιήκαηα ιφγν θησρήο απφδνζεο. Όζν κεγαιχηεξεο είλαη νη απψιεηεο ηφζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο δπζαξέζθεηαο ησλ πειαηψλ, θάηη πνπ θαλεξψλεη ηε ρακειήο 

πνηφηεηαο απφδνζε.  

 Οη εξεπλεηέο Heskett, Sasser θαη Hart (1990) ππνζηεξίδνπλ φηη ν πειάηεο είλαη απηφο 

πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα απφ ηελ άπνςε ηεο αμίαο πνπ έρεη γηα απηφλ ε ιακβαλφκελε 

ππεξεζία, δει. ε πνηφηεηα είλαη απηφ πνπ νη πειάηεο εθθξάδνπλ φηη είλαη.  

 Δρεη δηαπηζησζεί επίζεο φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη «ε γεληθή εληύπσζε ηνπ 

πειάηε γηα ηε ζρεηηθή αλσηεξόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη κία νξγάλσζε, ελώ ε 
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ηθαλνπνίεζε πξνέξρεηαη από ηηο κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγέο ππεξεζηώλ θαη ηε γεληθή 

αληηκεηώπηζε ηεο ππεξεζίαο» H ηθαλνπνίεζε θαη ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κέζσ ηνπ επηπέδνπ δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ 

 Δπφκελνο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε φηη κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ πνιχ νξηζκνί θαη 

πνιιέο απφςεηο γηα ην ηη είλαη πνηφηεηα θαη ην πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί, έηζη αθνχ 

παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε ζπλνπηηθά θάπνηεο απφςεηο γηα ην ηη ζεκαίλεη πνηφηεηα  

 

 Πνηφηεηα ζεκαίλεη λα ηαηξηάδεη ην πξντφλ ε ππεξεζία ζην ζθνπφ ε ηε ρξήζε γηα ηελ 

νπνία πξννξίδεηε( Juran 1950). 

 Πνηφηεηα ζεκαίλεη ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο(Crosby 1979). 

 Πνηφηεηα ζε έλα πξντφλ ή ζε κηα ππεξεζία δελ είλαη απηφ πνπ βάδεη ν πξνκεζεπηήο. 

Δίλαη απηφ πνπ παίξλεη ν πειάηεο θαη γηα ην νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη. 

Απηφ πνπ πξνζδίδεη <πνηφηεηα> ζε έλα πξντφλ δελ είλαη νχηε ε δπζθνιία θαηαζθεπήο 

ηνπ, νχηε ην κεγάιν θφζηνο ηνπ, φπσο πηζηεχνπλ ζπλήζσο νη θαηαζθεπαζηέο. Απηφ 

είλαη ρακειή απφδνζε. Οη πειάηεο πιεξψλνπλ κφλν γηα απηφ πνπ είλαη ρξήζηκν ζε 

απηνχο θαη πξνζθέξεη ζε απηνχο αμία. Σίπνηε άιιν δελ απνηειεί <πνηφηεηα> (Peter 

Drucker 1985). 

 Πνηφηεηα είλαη νηηδήπνηε εζχ νξίδεηο λα είλαη (Prof. Rogerson, Cranfield University 

1987). 

 Πνηφηεηα είλαη ε αλακελφκελεο επηζπκίεο ηνπ πειάηε (David Garvin 1988). 

 Πνηφηεηα είλαη θάηη θαιχηεξν απφ απηφ ησλ αληαγσληζηψλ. (John Oakland 1989). 

 Η πνηφηεηα είλαη ζηελ νπζία έλαο ηξφπνο λα δηεπζχλεηο ηελ εηαηξία. (Arnamd V. 

Feigenbaum 1991). 

 Πνηφηεηα ζεκαίλεη αλζξψπνπο, φρη πξάγκαηα. (Robin De Wilde QC 1996). 

 Η πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ επεξεάδεηε ζεκαληηθά απφ ην ηη ζπκβαίλεη ζηα κπαιά θαη 

ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην πξντφλ. Πνηφηεηα είλαη απηφ πνπ 

θάλεη θάηη απηφ πνπ είλαη. (Vincent Kane 1986). 

 Πνηφηεηα ηειηθά είλαη ε αμία ελφο πξντφληνο ε κηαο ππεξεζίαο γηα ηα ρξήκαηα πνπ 

δείλεη, νπψο ηε βιέπεη ν πειάηεο. (Donald Campbell – IQA Secretary General 1996). 

 Πνηφηεηα είλαη ε θηινζνθία εξγαζίαο κέζα απφ ηελ νπνία κπνξνχκε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ην φξακα καο θαη λα εθπιεξψζνπκε ηελ απνζηνιή καο, κε ηξφπν 

πιήξσο ζπκβαηφ κε ηηο αμίεο καο θαη ππνζηεξηδφκελν απφ απηέο. Goeffrey Alderman-

Middlesex University 1996). 



 37 

 Η πνηφηεηα αθνξά ην ζηέλεκα ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ απηνχ πνπ επηδηψθνπκε θαη 

απηνχ πνπ πξαγκαηηθά θάλνπλε. Vincent Kane 1996). 

 Πνηφηεηα είλαη κηα ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ πξντφλησλ ε ππεξεζηψλ θαη ηείλνπκε 

λα απνθαζίδνπκε κε βάζε ην αλψηεξν πνπ κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε ή ηελ αμία πνπ 

παίξλνπκε γηα ηα ρξήκαηα πνπ μνδεχνπκε. Η πνηφηεηα είλαη γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

λα πξνζπαζνχλ ελψ γηα ηνπο πειάηεο λα θξίλνπλ. (Clive Butler1997). 

 Η πνηφηεηα δελ είλαη θάηη απφιπην νχηε έλα πξφηππν πνπ ζπλερψο βειηηψλεηε είλαη ε 

αληαλάθιαζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αηφκνπ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ έζλνπο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. (Linda 

Campbell 1998). 

 

Οη παξαπάλσ νξηζκνί αληηπξνζσπεχνπλ κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν φπνπ παξαηεξνχκε 

φηη ππάξρεη εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δσήο θαη απηφ αιιάδεη ζπλερψο ηε ζεκαζία ηεο 

έλλνηαο πνηφηεηαο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο απφ φπνπ θάπνηνο κπνξεί λα πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο. Γελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη θάπνηνο νξηζκφο είλαη ιαλζαζκέλνο. 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα δηαηππψζεη πιεζψξα νξηζκψλ αλάινγα κε ην πψο ν θάζε έλαο 

πξνζεγγίδεη ηε πνηφηεηα. Κάζε νξγαληζκφο θαη θάζε ηνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

κπνξεί λα δψζεη έλα δηθφ ηεο νξηζκφ ζηελ πνηφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν θάζε νξγαληζκφο 

εθθξάδεη ηελ ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή δξάζε ηνπ. 

 

Οη νξηζκνί ηεο πνηόηεηαο από ην Γίθηπν Υπεύζπλωλ Οξγαληζκώλ θαη Δλεξγώλ Πνιηηώλ  

http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=50025&LANG=GR 

 

3.3 Τι είναι ικανοποίηζη ηος καηαναλωηή 

 Η ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή κε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία αλαθέξεηε ζηελ 

επλντθή αμηνιφγεζε, απφ πιεπξάο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ πειάηε, ησλ δηάθνξσλ 

απνηειεζκάησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ή ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αγνξαζηή ε αμηνιφγεζε βαζίδεηαη 

ζε κία γλσζηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη θαηαλαισηέο ζπγθξίλνπλ ηηο πξνεγνχκελεο 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην πξντφλ κε απηέο πνπ πξαγκαηηθά ιακβάλνπλ απφ ην πξντφλ. Η έθηαζε 

ζηελ νπνία νη παξαδνζηαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζεσξείηαη πσο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε 

ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ βηψλεη ν πειάηεο. 

http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=50025&LANG=GR
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 Αλ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ησλ πξντφλησλ ζπλαληνχλ ε μεπεξλνχλ απηά πνπ 

πξνζδνθνχλ νη πειάηεο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε. Αλ, φκσο ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πξντφλησλ είλαη ρακειφηεξα ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ, ηφηε έρνπκε κε ηθαλνπνίεζε.  

 

3.4 Μεθοδολογία musa 

 

Η κέζνδνο MUSA ( MUlticriteria Satisfaction Analysis) είλαη κηα κέζνδνο πνπ 

βνεζάεη ζηελ πξνζέγγηζε αλάιπζε θαη ζχλζεζε πνιπθξηηεξίσλ γηα ηελ δηαηχπσζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο.Οη θπξηφηεξεο παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ηελ κεζνδνινγία είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Οπθολογικόρ καηαναλωηήρ. Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζρεηίδεηε κε ηελ χπαξμε 

νξζνινγηθψλ πειαηψλ θαη ζπλαληάηαη ζην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ ηεο επηζηήκεο ησλ 

απνθάζεσλ. 

 Κπιηήπια ικανοποίηζηρ. Η κέζνδνο ππνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ζπλφινπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εμεηαδφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη 

πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απνηειεί ηα θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη νθείιεη λα 

πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμνπκε παξαθάησ.  

 Πποζθεηικό μονηέλο ζύνθεζηρ. Σέινο πξαγκαηνπνηείηε έλα πξνζζεηηθφ κνληέιν 

ζχλζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα κηα πξνζζεηηθή 

ζπλάξηεζε αμηψλ. ηα πιαίζηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο απνθάζεσλ, νη 

ζπλαξηήζεηο απηέο πιεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηεο κνλνηνλίαο.  

 

Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο κεζνδνινγίαο MUSA πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Πποκαηαπκηική έπεςνα: Αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, πνπ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη νινθιήξσζε κηαο έξεπλαο κέηξεζεο 

ηθαλνπνίεζεο. ην ζηάδην απηφ απαηηείηε ε ζπιινγή απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο  

 

 Γιεξαγωγή έπεςναρ ικανοποίηζηρ: ε απηή ηε θάζε πξαγκαηνπνηείηε ε ζχληαμε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ ηαπηφρξνλε νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ δεκνζθνπήζεηο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δήγκα πειαηψλ.  
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 Ανάλςζη: Αθνξά ην ζχλνιν ησλ αλαιχζεσλ θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

Απηφ πξαγκαηνπνηείηε κε κεζφδνπο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη κε ηελ εθαξκνγή 

πνιπθξηηεξηαθήο κεζφδνπ κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο MUSA.  

 

 Αποηελέζμαηα: Απηφ είλαη ην ηειηθφ ζηάδην ζην νπνίν εθηηκάηε ε εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη κνξθνπνηνχληαη νη ηειηθέο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ή 

δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ.  

 

Β. Γξεγνξνύδε – Γ. Σίζθνπ, Πνηόηεηα Υπεξεζηώλ θαη Μέηξεζε Ιθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, Αζήλα, 30-32 

  

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία βαζίδεηε ζε πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα 

ζχλνιν επελδπηψλ θαη γηα απηφ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζε κηα γεληθφηεξε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη πξηλ ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηε MUSA γίλεηε πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηε ινγηθή 

ζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην εθηφο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη κηα εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ νιηθή 

ηθαλνπνίεζε. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

απαληήζεηο κεξηθήο θαη νιηθήο ηθαλνπνίεζεο. Αλ ζε κεγάιν πνζνζηφ δελ ππάξρεη ινγηθή 

ζπζρέηηζε ηφηε είλαη ππνρξεσηηθφ λα επαλεμεηάζνπκε, ελψ αλ ην πνζνζηφ είλαη κηθξφ ηφηε 

απιφο πξέπεη λα γίλεη αθαίξεζε ησλ εξσηεκάησλ. Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηνλ πξνθαηαξθηηθφ 

έιεγρν ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε καο ηα θαηάιιεια δεδνκέλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο MUSA.Σα 

δεδνκέλα απηά είλαη νη δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο, ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο, ν αξηζκφο ησλ 

επελδπηψλ θαη νη απαληήζεηο ηνπο πνπ δφζεθαλ γηα θάζε δηάζηαζε ηθαλνπνίεζεο μερσξηζηά 

αιιά θαη γηα ηελ νιηθή ηθαλνπνίεζε. Σψξα κε ηε ρξίζε ησλ δεδνκέλσλ επηιέγνπκε ην 

αληίζηνηρν γξακκηθφ πξφγξακκα κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ MUSA θαη εμεηάδνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. Σα βάξε πνπ απνδίδνληαη ζε θάζε δηάζηαζε ηθαλνπνίεζεο. 

 

2. Σν κέζν δίθηε ηθαλνπνίεζεο γηα θάζε δηάζηαζε ηθαλνπνίεζεο αιιά θαη ην νιηθφ. 

 

3. Σν κέζν δίθηε απαηηεηηθφηεηαο γηα θάζε δηάζηαζε μερσξηζηά αιιά θαη ην νιηθφ. 
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4. Σν κέζν δίθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα θάζε δηάζηαζε ηθαλνπνίεζεο.  

 

5. Σε ζπλάξηεζε ηεο νιηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηε ζπλάξηεζε ηεο κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο 

γηα θάζε δηάζηαζε 

 

6. Σν δηάγξακκα δξάζεο 

 

7. Σν δηάγξακκα βειηίσζεο. 

 

3.4.1 Βαζικέρ απσέρ ηηρ μεθόδος MUSA  

Η κέζνδνο MUSA ζηεξίδεηαη ζηε ζχλζεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ελφο ζπλφινπ πειαηψλ 

ζε κηα πνζνηηθή, καζεκαηηθή ζπλαξηήζεη αμηψλ. Η κέζνδνο ππνζέηεη φηη ε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε πνπ έρεη έλαο πειάηεο εμαξηάηε απφ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα θξηηήξηα πνπ επηιέμακε. Τπνζέηνληαο φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

εμαξηάηε απφ έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ Υ=( Υ1,Υ2…..Υn), ε εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ελφο 

ζπλφινπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξφβιεκα ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Πνιπθξηηήξηαο 

Αλάιπζεο. Σα θξηηήξηα νλνκάδνληαη δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο θαη αηηηνινγνχλ ηελ έληα ηεο 

αλαιπηηθήο- ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κεζφδνπ. 

 

Οιηθή ηθαλνπνίεζε 

Ιθαλνπνίεζε 1
ν
 θξηηεξίνπ Ιθαλνπνίεζε 2 θξηηεξίνπ 

 

Ιθαλνπνίεζε 3 θξηηεξίνπ 

 

ηθαλνπνίεζε 
ππνθξηηεξίνπ  1.1 

 

ηθαλνπνίεζε 
ππνθξηηεξίνπ  1.2 

 

ηθαλνπνίεζε 

ππνθξηηεξίνπ1.n1 

 

ηθαλνπνίεζε 

ππνθξηηεξίνπ  2.1 

 

ηθαλνπνίεζε 

ππνθξηηεξίνπ  2.2 

 

ηθαλνπνίεζε 

ππνθξηηεξίνπ2.n1 

 
 

 

ηθαλνπνίεζε 

ππνθξηηεξίνπ  3.1 
 

ηθαλνπνίεζε 

ππνθξηηεξίνπ  3.2 

 

ηθαλνπνίεζε 
ππνθξηηεξίνπ3.n1 

 

1.1 
 Δικονα 5  
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Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κε ηε βνήζεηα ελφο απινχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κέζν ηνπ νπνίνπ νη πειάηεο αμηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. 

Δθθξάδνπλ ηε ζπλνιηθή αιιά θαη ηελ επηκέξνπο ηθαλνπνίεζε γηα θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα 

πνπ έρνπκε επηιέμεη. Οη πξνηηκήζεηο εθθξάδνληαη κέζν κηαο κνλφηνλεο πξνθαζνξηζκέλεο 

θιίκαθαο ηθαλνπνίεζεο. 

χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελνη κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεηε ην κνληέιν MUSA 

πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη ηε ζπλνιηθή θαη επηκέξνπο ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο Τ* θαη Υ* 

αληίζηνηρα, δεδνκέλσλ ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ ερεη εθθξάζεη ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ. 

Πίνακαρ5 Μεηαβιεηέο ηεο κεζόδνπ MUSA 

 

H κέζνδνο MUSA αθνινπζεί ηηο γεληθέο αξρέο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο ππφ 

πεξηνξηζκνχο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επίιπζε ηεο. 

Η βαζηθή εμίζσζε ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο είλαη:  

ΜΔΣΑΒΛΙΣΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ MUSA 

Y πλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

Α 
Αξηζκφο επηπέδσλ ηεο θιίκαθαο ζπλνιηθήο 

ηθαλνπνίεζεο 

y
m 

Σν m επίπεδν ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο(m=1,2…..α) 

N Αξηζκφο θξηηεξίσλ 

Υi 

Ιθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζχκθσλα κε ην i θξηηήξην 

(i=1,2,……,n) 

ai 

Αξηζκφο επηπέδσλ ηεο θιίκαθαο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

θξηηεξίνπ i 

xi
k 

Σν k επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ i (k=1,2….. 

Τ
* 

πλάξηεζε αμηψλ ηνπ Τ (ζπλάξηεζε νιηθήο 

ηθαλνπνίεζεο) 

y
*m 

Αμία ηνπ y
m

  επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο 

Xi
* 

πλάξηεζε αμηψλ ηνπ Υi(ζπλάξηεζε κεξηθήο 

ηθαλνπνίεζεο) 

xi
*k 

Αμία ηνπ xi
k
 επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο. 
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n

i

i

n

i

ii

b

XbY

1

1

**

1

                                                        (1) 

                                                            

φπνπ νη ζπλαξηήζεηο Τ* θαη Υi* είλαη θαλνληθνπνηεκέλεο ζην δηάζηεκα [0, 100] ελψ bi ν 

ζπληειεζηήο βάξνπο ηνπ θξηηεξίνπ i.  

 

Οη πεξηνξηζκνί θαλνληθνπνίεζεο είλαη :      

   








,0

,0
1*

1*

ix

y
 

100

100
*

*





ia

i

a

x

y
 γηα i=1,2,….,n                           (2) 

 

Οη ζρέζεηο ΄πξνηίκεζεο΄ πνπ κνληεινπνηνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο κνλνηνλίαο είλαη: 

 












1α1,2,...,k

1-α1,2,...,m

i

11**

11**




k

i

k

i

k

i

mmmm

xxx

yyyy 
                            (3) 

 

φπνπ ≥ πξνηίκεζε ή ηζνδπλακία 

          ≤ κε πξνηίκεζε 

 

Β. Γξεγνξνύδε – Γ. Σίζθνπ, Πνηόηεηα Υπεξεζηώλ θαη Μέηξεζε Ιθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, Αζήλα, 92-96 

3.4.2 Μαθημαηική ανάπηςξη ηος μονηέλος MUSA  

 

Η κέζνδνο MUSA πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη κηα ζπιινγηθή ζπλάξηεζε αμηψλ Τ* θαη έλα 

ζχλνιν κεξηθψλ ζπλαξηήζεσλ ηθαλνπνίεζεο Υi* κε βάζε ηηο γλψκεο ησλ πειαηψλ, έρνληαο 

ζαλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δχλακεο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηε 

ζπλάξηεζε Τ* θαη ζηηο γλψκεο ησλ πειαηψλ Τ.  

 

1. Οη ζπλαξηήζεηο Τ* θαη Υi* εθθξάδνπλ ηηο πξνηίκεζεο ελφο ζπλφινπ θαηαλαισηψλ.  

2. Η κέζνδνο MUSA ‘ζπλζέηεη’ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ηθαλνπνίεζεο ζε 

κνλαδηθέο ζπλαξηήζεηο Τ* θαη Υi* 

3. ε ζχλζεζε απηή γίλεηε κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο απνθιίζεηο.  
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Με ηελ εηζαγσγή κίαο δηπιήο κεηαβιεηήο ζθάικαηνο, ε βαζηθή εμίζσζε ηεο πνηνηηθήο 

αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

 



 *
n

1i

i

* b
~

iXY                       (4) 

 

Όπνπ Τ* είλαη ε εθηίκεζε ηεο ζπιινγηθήο ζπλάξηεζεο αμηψλ Τ*, ζ
+
 θαη ζ

-
 είλαη ην ζθάικα 

ππεξεθηίκεζεο θαη ππνεθηίκεζεο αληίζηνηρα.  

 

Με ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, ην πξφβιεκα ηεο εθηίκεζεο 

ηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ κπνξεί λα κνξθνπνηεζεί ζε έλα πξφβιεκα καζεκαηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ κεηαβιεηψλ 

ζθάικαηνο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο. 

 Βαζηθή εμίζσζε παιηλδξφκεζεο γηα θάζε πειάηε 

 Πεξηνξηζκνί θαλνληθνπνίεζεο ησλ Τ* θαη Υi* ζην δηάζηεκα [0, 100] 

 Πεξηνξηζκνί κνλνηνλίαο ησλ Y* θαη Xi* 

 

Σν κέγεζνο ηνπ πξνεγνχκελνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα 

ειαηησζεί κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ππνινγηζηηθήο δπζθνιίαο εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο ιχζεο, 

εμαιείθνληαο ην ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ κνλνηνλίαο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

ρξήζε λέσλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηα δηαδνρηθά βήκαηα αχμεζεο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ Τ* θαη Υi*. Με ηελ εηζαγσγή ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ ην κνληέιν γίλεηε 

γξακκηθφ απφ κε γξακκηθφ πνπ ήηαλ ιφγν ηεο βαζηθήο εμίζσζεο πνηνηηθήο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο. 












k

ii

k

iiik

mm

m

xbxbw

yyz
*1*

*1*

  



  

1,2,...ni1α1,2,...,k

1-α1,2,...,m

i 




  

                                       

                                        

Υξεζηκνπνηψληαο : 

  

  
























1

1

*

1

1

*

k

t

it

k

ii

m

t

t

m

wxb

zy

 




n1,2,...,iα2,3,...,k

α2,3,...,m

i 




                   (6) 
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ηε ζπλέρεηα εηζάγνληαο ηηο κεηαβιεηέο zm θαη wik θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εμηζψζεηο (5) θαη (6) ε εμίζσζε παιηλδξφκεζεο παίξλεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

          
k

ik

im

m wz                                                  (7)                                                                                            

  

Έζησ φηη ν πειάηεο j έρεη εθθξάζεη ηε ηθαλνπνίεζε ηνπ κε βάζε ηηο θαζνξηζκέλεο 

πνηνηηθέο θιίκαθεο Τ θαη Υi : 

   







  




 


 1,2,...ni,...,,

,...,,...,,
21

21





ia

iiii

j

i

atjj

xxxXx

yyyyYy
                            

 

Σφηε ε εμίζσζε γίλεηε: 

 









  
1

11

1

1

jij t

k

ik

n

i

t

m

m wz                             (8) 

 

Δπνκέλσο ε ηειηθή κνξθή ηνπ γξακκηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ε αθφινπζε: 

 




































 







 











 



M1,2,...,j0σ,0

,,0,0

100

100z

M1,2,...,j

ούς ππεριορισ ττοσσπο

σFmin

-

j

1 1

1-α

1m

m

n

1i

1

1 1

j

M

1j

-

jj









kimwz

w

zw

ikm

n

i

a

k

ik

t

k

t

m

jmik

i

ji j

                                             (9) 

Όπνπ Μ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο παιηψλ,  

Οη αξρηθέο κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο ππνινγίδνληαη απφ ηε κεηαβιεηή ιχζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο , αθνχ απνδεηθλχεηαη φηη:     

Comment [G1]: ? des an einai swsto 
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1

1

1

1*

1

1

1

1

*

100

100

i

i

a

t

it

k

t

it

k

i

a

t

it

i

m

t

t

m

w

w

x

w

b

zy







   

a2,3,...,kknκκαι1,2,...,i

n1,2,...,i

α2,3,m







                                    (10) 

Tα νξηαθά ζεκεία ησλ ζπλαξηήζεσλ ηθαλνπνίεζεο y
*1

, xi
*1

 ππνινγίδνληαη βάζε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαλνληθνπνίεζεο (2). 

 

Β. Γξεγνξνύδε – Γ. Σίζθνπ, Πνηόηεηα Υπεξεζηώλ θαη Μέηξεζε Ιθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, Αζήλα, 96-100 

 

3.4.3 Ανάλςζη εςζηάθειαρ  

 

Η αλάιπζε επζηάζεηαο ηεο κεζφδνπ MUSA αληηκεησπίδεηαη σο έλα πξφβιεκα 

κεηαβειηηζηνπνίεζεο, αθνχ ην κνληέιν βαζίδεηαη ζηνλ γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ είλαη ζπάλην ην πξφβιεκα ηεο χπαξμεο 

πνιιαπιψλ βέιηηζησλ ή εκηβέιηηζησλ ιχζεσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε βέιηηζηεο ιχζεηο δελ είλαη νη κφλεο πνπ 

ελδηαθέξνπλ, δεδνκέλεο ηεο αζάθεηαο πνπ ηζρχεη γηα ηηο παξακέηξνπ ηνπ γξακκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο πξνηίκεζεο ηνπ απνθαζίδνληα. Αθφκα ν αξηζκφο ησλ βέιηηζησλ ή 

εκηβέιηηζησλ ιχζεσλ είλαη ζπρλά ηεξάζηηνο νπφηε ε κέζνδνο εμαληιεηηθήο αλαδήηεζεο ηνπο 

απαηηνχλ πνιχ ρξφλν. ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε κνξθνπνηνχληαη θαη επηιχνληαη n γξακκηθά 

πξνβιήκαηα, φζα δειαδή θαη ηα θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο. Σα γξακκηθά πξνβιήκαηα 

κεγηζηνπνηνχλ ην βάξνο bi θάζε θξηηεξίνπ θαη έρνπλ ηε κνξθή :             

 



















)12.(.

FF

 οσς ππεριορισ ττοσσπο

n1,2,...,iwmax

*

1α

ik

ι







ό

F΄

 

 

Όπνπ ε είλαη έλαο κηθξφο ζεηηθφο αξηζκφο θαη F* είλαη ε βέιηηζηε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο ηνπ γξακκηθνχ πξνβιήκαηνο (9) 
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Απφ ηε κέζε ηηκή ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ πνπ δίλνπλ ηα γξακκηθά πξνβιήκαηα ππνινγίδεηε 

κηα αληηπξνζσπεπηηθή ιχζε γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο κεζφδνπ MUSA. Η ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζεο κεηαβειηηζηνπνίεζεο επηηξέπεη επηπιένλ ηελ αλάιπζε επζηάζεηαο ηεο βέιηηζηεο 

ιχζεο. Όηαλ ην εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ παίξλνπλ νη κεηαβιεηέο ζηηο δηάθνξεο εκηβέιηηζηεο 

ιχζεηο είλαη κηθξφ, ηφηε ε βέιηηζηε ιχζε είλαη επζηαζήο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε ιχζε 

είλαη αζηαζήο. 

 

 Β. Γξεγνξνύδε – Γ. Σίζθνπ, Πνηόηεηα Υπεξεζηώλ θαη Μέηξεζε Ιθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, Αζήλα, 100-101 

 

3.4.4. Παποςζίαζη αποηελεζμάηων  

 

3.4.4.1 ςνάπηηζη και βάπη ικανοποίηζηρ 

 

Οη εθηηκψκελεο ζπλαξηήζεηο ηθαλνπνίεζεο απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ. Γεδνκέλνπ φηη φηη εθθξάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία πνπ 

πξνζδίδεη ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ζε θαζνξηζκέλνη πνηνηηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. Η κνξθή 

ησλ ζπλαξηήζεσλ απηψλ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ην βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο   

 

«Οςδέηεπορ πελάηηρ» : ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη γξακκηθή κνξθή, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο φζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο δειψλεη φηη είλαη 

ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ πξνζδνθηψλ εθπιεξψλεηε.  

 

«Απαιηηηικοί πελάηερ» : ε ζπλαξηήζεη ηθαλνπνίεζεο έρεη θπξηή κνξθή δεδνκέλνπ φηη απηή 

ε νκάδα πειαηψλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε εθηφο αλ ηνπο πξνζθεξζεί ην βέιηηζην επίπεδν 

ππεξεζηψλ.  

 

«Μη απαιηηηικοί πελάηερ»: ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη θνίιε κνξθή γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη νη πειάηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη παξφιν πνπ κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο εθπιεξψλεηε. (Γξεγνξνύδε kai Σίζθνπ, 2005) 

 

Β. Γξεγνξνύδε – Γ. Σίζθνπ, Πνηόηεηα Υπεξεζηώλ θαη Μέηξεζε Ιθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, Αζήλα, 102 

 



 47 

3.5. Το μονηέλο SERVQUAL 

 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν Leonard Berry θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ Α. 

Parasuramman θαη Valarie Zeithaml, βαζηδφκελνη ζηελ έληα ηεο αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ πξφηεηλαλ 10 δηαζηάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.  

 

 Σελ αμηνπηζηία ηεο ππεξεζίαο θαη απηφ πεηπραίλεηε κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

ζσζηά ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο απφ ηελ πξψηε θνξά, κε ηελ αθξηβή ηήξεζε 

ησλ αξρείσλ πειαηψλ θαη ηειηθά κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν 

ρξφλν 

 

 Σελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δεδνκέλν γηαηί ν 

εξγαδφκελνο πξέπεη λα είλαη πξφζπκνο λα παξέρεη ηελ ππεξεζία θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν πεηπραίλεηε άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, γξήγνξε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε 

ζε πεξίπησζε ιάζνπο θαη ηέινο απνζηνιή εγγξάθσλ- παξαζηαηηθψλ ρσξίο 

θαζπζηέξεζε. 

  

 Σελ αξκνδηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη λα έρεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο. Απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ην marketing πσιήζεσλ θαη ηελ παξαγσγή ή 

θαη ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο κηαο έξεπλαο.  

 

 Η επγέλεηα θαη ε θαιή επαθή ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηνλ πειάηε απαηηεί θηιηθή 

αληηκεηψπηζε, ζεβαζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ πειάηε θαη εππξεπή 

θαη πξνζεγκέλε εκθάληζε.  

 

 Η πξφζβαζε ζην ρψξν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα γίλεηε 

κε ζσζηφ ηξφπν ψζηε ν πειάηεο λα έρεη ειάρηζην ρξφλν αλακνλήο κερξη ηε ιήςε  ηεο 

ππεξεζίαο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ πξέπεη αθφκα ε επηρεηξήζεη λα έρεη επέιηθην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη λα βξίζθεηε ζε κηα βνιηθή ηνπνζεζία.  

 

 Η επηθνηλσλία επηρείξεζεο- πειάηε απαηηεί επεμεγήζεη ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

ππεξεζία, ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο θαη 

ηέινο ηε δηαβεβαίσζε ηνπ πειάηε φηη πηζαλφ πξφβιεκα ζηε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζα 

αληηκεησπηζζεί άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. 
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 Η αθνζίσζε θαη εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε ζηελ επηρεηξήζεη πξέπεη λα ππάξρεη θαη 

απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε απήρεζε ηεο επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο, θήκε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ επαθήο θαη 

εληηκφηεηα θαη εηιηθξίλεηα ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηνλ πειάηε.  

 

 Η αζθάιεηα πνπ παξέρεηε ζηνλ πειάηε έλαληη θπζηθψλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ γίλεηε 

κε ηελ θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πξνζηαζία ηνπ θαη ησλ απφξξεηνλ δεδνκέλσλ ηνπ.  

 

 Η ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη ε θαηάιιειε εξκελεία ηνπο 

απαηηνχλ, γλψζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ θάζε πειάηε, εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζνρή ηεο επηρείξεζεο ζηνλ πειάηε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ πειαηψλ.  

 

 Σα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δειαδή νη εγθαηαζηάζεηο, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ν 

ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο φπσο θαη θπζηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο(έγξαθα, 

πηζηνπνηεηηθά, θάξηεο) 

Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ είλαη αξθεηά κεγάινο, νη ίδηνη εξεπλεηέο 

πξφηεηλαλ, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ηηο αθφινπζεο 5 δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ SERVUQUAL  

 

1. Αμηνπηζηία: ε επηρεηξήζεη δηαηεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηηο πξνο ηνλ πειάηε θαη παξέρεη ηελ 

ππεξεζία κε αθξίβεηα  

2. Γηαζθάιηζε: ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο ηνπ πειάηε ζηελ επηρείξεζε. Οη εξγαδφκελνη είλαη πάληα επγεληθή θαη 

έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

3. Τιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Οη εγθαηαζηάζεηο, ην ζχλνιν εο πιηθήο θαη ηερληθήο 

ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηε απφ ηελ επηρεηξήζεη, θαζψο επίζεο 

φηη αθνξά ηελ εκθάληζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

4. Δμαηνκίθεπζε: ε επηρείξεζε θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε θαη παξέρεη ηελ 

ππεξεζία κε ζθνπφ ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο ηνπ. Αληηκεησπίδεη κε πξνζνρή θάζε 

πειάηε θαη ιεηηνπξγεί έρνληαο βνιηθφ γηα ηνλ πειάηε νξάξην.  

5. Αληαπφθξηζε: νη εξγαδφκελνη είλαη πξφζπκνη λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο πειάηεο θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηα αηηήκαηα ηνπο. Σνπο ελεκεξψλνπλ ρσξίο θαζπζηεξήζεη γηα 
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ηνλ ρξφλν εμππεξέηεζεο θαη ηελ πηζαλή χπαξμε ιάζνπο ή πξνβιήκαηνο πνπ αθνξά 

ηελ ππεξεζία. 

ην κνληέιν SERVEQUAL ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο 22 ραξαθηεξηζηηθά γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηηο 5 δηαζηάζεηο θαη νη εξσηψκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηε, θαινχληαη λα δειψζνπλ (ζε κηα επηάβαζκε θιίκαθα κέηξεζεο Likert απφ 

«ζπκθσλψ απφιπηα» έσο «δηαθσλψ απφιπηα»), ηη πξνζδνθνχζαλ απφ κία ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία θαη πσο ηελ αληηιήθζεζαλ. Με βάζε ηηο δηάθνξεο αλάκεζα ζηελ πξνζδνθία θαη 

ηελ αληίιεςε γηα ηα 22 ραξαθηεξίζζεθα, κπνξεί λα ππνινγηζζεί έλαο ζπλνιηθφο βαζκφο 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο κέηξεζεο ησλ πξνζδνθηψλ 

είλαη λα δειψζνπλ νη εξσηψκελνη ηη ζα πξνζδνθνχζαλ απφ κία «εμαηξεηηθή» ή ηδαληθή 

ππεξεζία (ηηο ίδηαο θαηεγνξίαο κε ηελ ππεξεζία πνπ είραλ ιάβεη). ε απηή ηελ πεξίπησζε , 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αθφινπζε εμίζσζε.  

          n 

Gj=  wi  (Eij- Ii)  i=1  

 

Gj : Σν ράζκα πνηφηεηαο ηεο εηαηξίαο j απφ ηελ «εμαηξεηηθή» εηαηξία  

 

wi : Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνηφηεηαο i 

 

Eij: Η αληίιεςε ηεο απφδνζεο ηεο εηαηξίαο j γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ i  

 

Ii : Η πξνζδνθία ηνπ πειάηε γηα ην εμαηξεηηθφ επίπεδν απφδνζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ i  

 

n: Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο 
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Πίκαθαο6 Γηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο κνληέινπ Servqual 

 

Απιφηεηα 

(tangibility) 

Σα απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο φπσο νη 

θπζηθέο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ν εμνπιηζκφο, 

ε εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

Αμηνπηζηία 

(realiability) 

H Ιθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα πξνζθέξεη ηελ 

εμππεξέηεζε πνπ ππνζρέζεθε αμηφπηζηα θαη κε 

αθξίβηα 

Αληαπφθξηζε 

(responsivenss) 

Πξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ λα βνεζήζεη ηνπο 

πειάηεο θαη ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα παξέρεη 

άκεζε εμππεξέηεζε 

Αζθάιεηα 

(assurance) 

Γλψζεηο θαη ζπκπεξηθνξά πξνζσπηθνχ ψζηε λα 

εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη ζηγνπξηά ζηνπο πειάηεο. 

πλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε 

(emphathy) 

Πξνζσπηθή θξνληίδα θαη πξνζνρή πνπ παξέρεη ε 

εηαηξία ζηνπο πειάηεο ηεο. 
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Table 7 Υπνθξίηξηα ηθαλνπνίεζεο κνληέινπ Servqual 

Αμηνπηζηία 

 

1. Παξνρή ππεξεζηψλ φπσο απηέο έρνπλ ππνζρεζεί (Δ8) 

2. Παξνρή ππεξεζηψλ ζην ρξφλν πνπ έρεη ππνζρεζεί (Δ5) 

3. Αμηνπηζηία ζην ρεηξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο εμππεξέηεζεο 

(Δ6) 

4. Παξνπζίαζε νξζψλ ππεξεζηψλ ηε πξψηεο θνξά (Δ7) 

5. Γηαηήξεζε νξζψλ αξρείσλ (Δ9) 

 

Αληαπφθξηζε 

6. Δλεκεξψλεη ηνπο πειάηεο γηα ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

ππεξεζίαο (Δ10) 

7. Πξνζπκία αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

(Δ12) 

8. Πξνζπκία ζηελ βνήζεηα ησλ πειαηψλ (Δ13) 

9. Σαρχηεηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ (Δ11) 

Αζθάιεηα 

10. Αίζζεκα αζθάιεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο (Δ15) 

11. Δξγαδφκελνη κε θαηάιιειεο γλψζεηο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ (Δ17) 

12. Δξγαδφκελνη εηιηθξηλά επγελείο (Δ16) 

13. Δξγαδφκελνη πνπ εκπηζηεχνληαη ηνπο πειάηεο (Δ14) 

 

πλαηζζεκαηηθή 

θαηαλφεζε 

14. Παξνρή πξνο ην πειάηε ‘μερσξηζηήο’ πξνζνρήο. (Δ18) 

15. Δξγαδφκελνη πνπ θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

(Δ20) 

16. Βνιηθφ νξάξην ιεηηνπξγίαο (Δ22) 

17. Δξγαδφκελνη νη νπνίνη ζπκθσλνχλ κε ηνπο πειάηεο (Δ9) 

18. Δξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ 

ζηελ θαξδία ηνπο (Δ21) 

Απηφηεηα 

19. Μνληέξλνο εμνπιηζκφο (Δ1) 

20. Διθχζηεθεο- νπηηθά- θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο (Δ2) 

21. Δπαγγεικαηηθή εκθάληζε εξγαδνκέλσλ (Δ3) 

22. Διθπζηηθά-νπηηθά- ηα πιηθά εμππεξέηεζεο (Δ4) 

 

Δξεπλά ηθαλνπνίεζεο ρξηζηώλ e-banking ζηελ Διιάδα, 2012.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΔΣΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ 

 

4.1 Ειζαγωγή 

ε απηφ ην θεθαιαίν ζα αλαιχζνπκε θαη ζα κειεηήζνπκε έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε επελδπηψλ ζε θσηνβνιηατθά ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.  

Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επελδπηέο θσηνβνιηατθψλ. ηηο παξαθάησ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ην πεξηνδηθφ «ΠΡΑΙΝΟ ΠΙΣΙ» θαη ν Ακεξηθάληθνο πλεηαηξηζκφο Ηιηαθήο Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο SEPA (Solar Electric Power Association) εμεηάδεηε ην εξψηεκα πφζν 

επραξηζηεκέλνη είλαη νη επελδπηέο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο 

θαη κεηά εγθαηάζηαζεο.  

 

4.2 Έπεςνα ικανοποίηζηρ θωηοβοληαϊκών ζηην Ελλάδα. 

 

Σν πεξηνδηθφ «ΠΡΑΙΟ ΠΙΣΙ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΟ» πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα πνπ ζρεηίδεηε κε 

ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Έηζη, ε έξεπλα επηθεληξψλεηε ζηα δεηήκαηα ηθαλνπνίεζεο 

θαηφρσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ.  

Σα εξσηήκαηα πνπ ε έξεπλα εμεηάδεη είλαη θαηά πφζν επραξηζηεκέλνη είλαη νη επελδπηέο 

απφ ην εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα θσηνβνιηατθψλ, αλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα κε ηηο 

εγγπήζεηο θαη ηέινο εμεηάδεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαηξίαο πνπ εγθαηέζηεζε ηα 

θσηνβνιηατθα θαη ηνπ πειάηε.  

Οη εξσηεζέληεο ζηελ έξεπλα είλαη 1251 θαη ε έξεπλα δηεμήρζε κε απνζηνιή e-mails ζε 

άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βάζε ησλ ζπλδξνκεηψλ φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ 

ηεο AUTO ΣΡΙΣΗ Α.Δ. Σν ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο αλήιζε ζηα 1251 άηνκα.  

πλερψο απμάλεηε ε εθαξκνγή θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκέλσλ ζε νηθίεο θαη επαγγεικαηηθά 

αθίλεηα, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλνη επέλδπζε παξακέλεη απνδνηηθή ζε θάζε πεξίπησζε. Η 

ζπγθεθξηκέλνη έξεπλα επηθεληξψζεθε ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε θάπνηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Απφ ηξία βαζηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ δηαπηζηψλεηε φηη ην 

73% δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ απφδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 

38% δελ έρεη αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα κε ηελ θάιπςε ηεο εγγπήζεηο, ελψ ε ζπληξηπηηθή 
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πιεηνςεθία αλαθέξεη φηη ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ εηαηξία πνπ επέιεμε, είλαη αξθεηά θαιή 

θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

 

 

Γηάγξακκα 5 Γηάγξακκα πνπ δείρλεη πόζν επραξηζηεκέλνη είvαη νη πειάηεο από ην ζύζηεκα 

πνπ εγθαηαζηήζαnε 

 

Πεξηνδηθό «Πξάζηλν Σπίηη» (http://www.4green.gr) 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηε φηη ην 73% δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ 

απφδνζε. Σν 40% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ην 

ζχζηεκα πνπ εγθαηέζηεζε, θαζψο ηα έζνδα μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο δηαπηζηψλνπκε φηη ην 33% αλαθέξεη φηη ε απφδνζε 

αληαπεμέξρεηε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ, ελψ κφιηο ην 27% ππνζηεξίδεη φηη πεξίκελε κεγαιχηεξνη 

απφδνζε. Δπνκέλσο, νη ζεηηθέο απφςεηο αλέξρνληαη αζξνηζηηθά ζην 73%, ζρεηίζακε ηελ 

απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 

θπξίαξρν ξφιν ζηελ εγθαηάζηαζε ελφο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο παίδεη ε αξρηθή κειέηε, 

θαζψο απφ απηήλ εμαξηάηε θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

 

http://www.4green.gr/
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Γηάγξακκα 6 Γηάγξακκα:4.2 Πξνβιήκαηα από ηηο εγγπήζεηο 

 

 Πεξηνδηθό «Πξάζηλν Σπίηη» (http://www.4green.gr) 

 

Με ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα πξνζπαζήζακε λα απνζαθελίζνπκε ζην βαζκφ πνπ ήηαλ 

εθηθηφ ην θαζεζηψο ησλ εγγπήζεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Όπσο 

δηαπηζηψλεηαη, ην 38% αλαθέξεη φηη ε δπζιεηηνπξγία πνπ παξνπζηάζζεθε δηνξζψζεθε 

ακέζσο ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ( ζε πνζνζηφ 62%) δειψλεη 

φηη δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο παξερφκελεο εγγπήζεηο. Δπνκέλσο, ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ βξίζθεηε αξθεηά ςηιά.  

 

Γηάγξακκα 7 Γηάγξακκa ζρεηηθό κε ηηλ ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία 

 

Πεξηνδηθό «Πξάζηλν Σπίηη» (http://www.4green.gr) 

 

http://www.4green.gr/
http://www.4green.gr/
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Σν 85% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεπλά, δειψλεη φηη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ εηαηξία πνπ 

εγθαηέζηεζε ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, παξακέλεη πνιχ θαιή φζνο αθνξά ζην after sales, 

ελψ κφιηο ην 15% αλαθέξεη φηη ζα ήζειε θαιχηεξνη εμππεξέηεζε. 

 

Σν ίδην πεξηνδηθφ είρε αλαξηήζεη παιαηνηέξα αθφκα κηα ελδηαθέξνπζα έξεπλα πνπ αθνξά ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα , ε νπνία αλαθέξεηε ζηελ ψζεζε αγνξάο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα 

θσηνβνιηατθψλ. πλνπηηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο.  

 Σν 14% έρεη εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθά ζηελ θαηνηθία ηνπ.  

 Σν 52% ησλ εξσηεζέλησλ ζα πξνρσξήζεη ζε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ.  

 Σν 69% ζα εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθά ζε θαηνηθία. 

 Η νηθνλνκηθή ζπγθπξία επηδξά αξλεηηθά ζηνπο ππνςεθίνπο επελδπηέο ζε 

πνζνζηφ 55%. 

 Σν 75% «θξίλεη» ζεηηθά ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζαλ επέλδπζε.  

 Σν 48% δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ επσλπκία ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

θάζε εηαηξία θαη ζηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρεη.  

 Σν 40% δελ έρεη ελεκεξσζεί γηα ηα ηξαπεδηθά πξντφληα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

4.3 Έπεςνα εγκαηάζηαζηρ θωπηοβοληαϊκών ζηιρ Ηνωμένερ 
Πολιηείερ ηηρ Αμεπικήρ  

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα απφ ηηο 

πην νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Ο 

Ακεξηθάληθνο πλεηαηξηζκφο Ηιηαθήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο  SEPA (Solar Electric Powr 

Association) πξαγκαηνπνίεζε ην 2009 κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα έξεπλα κε ζέκα «Έξεπλα γηα 

ηα νηθηαθά θσηνβνιηατθά» (Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

Μηα νκάδα εξγαδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε SEPA νξγάλσζαλ ηε δνκή ηεο έξεπλαο θαη 

ησλ εξσηήζεσλ νη νπνίεο απαληήζεθαλ ηειηθά on-line. Η ρξνληθή πεξίνδνο πξαγκάησζεο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ απφ ην 2007 κέρξη θαη ην 2008 θαη νη εξσηεζέληεο είραλ 30 εκέξεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πκκεηείραλ πάλσ απφ 1500 εξσηεζέληεο, ζε έμη 

πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ.   
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Πίλαθαο8 Πίλαθαο:4.1 δηαλνκήο εξσηεκαηνιόγησλ 

 

 

Solar electric power association SEPA Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα θαηαλννχκε φηη απφ ηα 1400 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ 

έγθπξα ήηαλ κφλν ηα 600 εθ ησλ νπνίσλ φρη φια απφ απηά ήηαλ 100% νινθιεξσκέλα. 

Δπνκέλσο απφ ην αξρηθφ δήγκα κφλν ην 41,9% ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ έξεπλα.  

 

 

Γηάγξακκα 8 Γιάγπαμμα καηανομήρ ηελικού δείγμαηορ ανά πολιηεία. 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

  Η αλάιπζε ηεο έξεπλαο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ρξήζηεο νηθηαθψλ θσηνβνηατθψλ 

ρσξίδεηαη ζηηο επφκελεο έμη θαηεγφξηεο.  

 Γεκνγξαθηθά (Demographics) 

 Πξν εγθαηάζηαζεο (Pre- Installation) 
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 Δγθαηάζηαζεο (Installation) 

 Μεηά εγθαηάζηαζεο (Post- Installation) 

 Οηθνλνκηθή κειέηε (Finantial consideration) 

 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ (Demographics) 

θνπφο ησλ δεκνγξαθηθψλ εξσηήζεσλ είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε θαηεγνξηνπνηήζε ηνπ 

δήγκαηνο. Έγηλαλ πέληε εξσηήζεηο πνπ ήηαλ βαζηζκέλεs ζην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

(household size), ην εηζφδεκα θάζε λνηθνθπξηνχ (income), νηθνλνκηθή απφθαζε (Financial 

decition making), κνξθσηηθφ επίπεδν (education level), θαη κέγεζνο θαηνηθίαο (home size).  

Πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ πφζν ησλ αληαπνθξηζέλησλ ηεο εξεπλάο είραλ έλα ή δπν κέιε ζην 

νηθνγελεηαθνχ ηνπο λνηθνθπξην. Απηά ηα λνηθνθπξηά έρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηφρσλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ .  

 

Γηάγξακκα:4.5 κεγέζνπο λνηθνθπξηνύ 

 

 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: 

Residential Participant). 2009 

 

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ λνηθνθπξηψλ κε 

θνηνβνιηατθά έρεη εηήζην εηζφδεκα κεγαιχηεξν ησλ 100.000 $ αλά έηνο. Μεγάιν είλαη θαη ην 

πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ κε εηήζην εηζφδεκα απφ 50.000 κέρξη 100.000$. Σν κέζν εηήζην 

εηζφδεκα ζηηο ΗΠΑ είλαη 26000 $ επνκέλσο δηαπηζηψλεηε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θαηφρσλ θσηνβνιηατθψλ είλαη επθαηάζηαηνη. 
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Γηάγξακκα 9: Γηάγξακκα εηήζηνπ εηζνδήκαηνο 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

 ην παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ νη κίζε απφ ηνπο εξσηεζέληεο δνχζαλ 

ζε έλα ζπίηη πνπ ήηαλ 2.000 ft2 ή ιηγφηεξν, ην κέγεζφο ηεο κέζεο εληαίαο νηθίαο ηεο 

νηθνγέλεηαο ην 2007 ήηαλ κφιηο θάησ απφ 2500 ηεηξαγσληθά πνδηά έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη 

πεξίπνπ ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ δνχζε ζε κηθξφηεξν απφ ην κέζν φξν κεγέζνπο ζπηηηψλ.    

 

 

 

Γηάγξακκα 10 Γηάγξακκα κεγέζνπο ζπηηηνύ 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΔΓΓΑΣΑΣΑΗ (PRE- INSTALATION)  

Απηή ε ελφηεηα ζπλνςίδεη ηηο απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θίλεηξα ησλ 

εξσηεζέλησλ, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ.  
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 Δμεηάδνληαη ηξία εξσηήκαηα ην πξψην αθνξά ηα αγνξαζηηθά θίλεηξα ησλ 

εξσηεζέλησλ. Δμεηάδνληαη έμη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο φπσο παξαηεξνχκε θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα. Ο θχξηνο νδεγφο φπσο παξαηεξνχκε είλαη νη πεξηβαιινληηθέο 

αλεζπρίεο αθνινπζνχκελεο απφ ηε κχσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην μέλν πεηξέιαην (64%) θαη 

ηελ αλάγθε γηα δηθή ηνπο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

 

Γηάγξακκα 11 Γηάγξακκα θηλήηξσλ 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

Σν δεχηεξν θαη ηξίην εξψηεκα αζρνιείηαη κε ηα νηθνλνκηθά θαη ηερληθά δεηήκαηα ηεο 

πξν εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ.  

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα δηαπηζηψλνπκε φηη ε αξρηθή ηηκή ήηαλ ε θνξπθαία 

αλεζπρία κε βαζκνινγία 47% αθνινπζνχλ κε ιηγφηεξε αλεζπρία  ε επίδξαζε ηνπ θφξνπ 

αθίλεηεο πεξηνχζηαο, ε αμία κεηαπψιεζεο ηνπ ζπηηηνχ θαη ε αηζζεηηθνί.  
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Γηάγξακκα 12 Γιάγπαμμα γιζ ηα oικονομικά σαπακηηπίζθηκα 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν εξψηεκα γηα απηή ηελ ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Παξαηεξείηε φηη ην 57% απάληεζε φηη θνξπθαία επίδξαζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ήηαλ ε πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αθνινπζεί ε ζπληεξήζεη θαη ε εγθαηάζηαζε 

απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Με πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ πνηφηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε 

εηαηξία λα εμεηάζεη ην ζέκα ηνπ εμνπιηζκνχ, έηζη κπνξεί λα πξνβεί ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο 

φπσο δηαθνξά πξφηππα εμνπιηζκνχ. Μηα άιιε ζεκαληηθνί αλεζπρία πνπ εθθξάδεηε είλαη ε 

επηινγή εγθαηαζηάηε. Πνιιά πξνγξάκκαηα δηαζέηνπλ θαηαιφγνπο κε εμεηδηθεπκέλνπο 

εγθαηαζηάηεο άιια είλαη δχζθνιν ν θαηαλαισηήο λα δείμεη πξνηίκεζε ή λα ππάξμνπλ 

ζπζηάζεηο.  
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Γηάγξακκα 13 Γιάγπαμμα για ηα ηεσνικά σαπακηηπίζθηκα 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ εξψηεκα λα εμεηαζζεί είλαη αλ νη θαηαλαισηέο εθηφο απφ 

θσηνβνιηατθά έρνπλ θάλεη θαη άιιεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιισλ αγνξέο ηα ηειεπηαία δέθα 

πέληε ρξφληα. Έηζη παξαηεξνχκε φηη πην ζπρλά νη θαηαλαισηέο πνπ εγθαηέζηεζαλ PV 

ζχζηεκα ζην ζπίηη ηνπο αγφξαζαλ επίζεο έλα CFL(93%) θαη ήηαλ θαηαλαισηέο βηνινγηθψλ 

ηξνθίκσλ (57%) . Αθφκα ζπρλέο αγνξέο είλαη έλα πςειήο απφδνζεο θιηκαηηζηηθφ ή αέξηαο 

ζέξκαλζεο(HVAC) (18%), πβξηδηθφ ειεθηξηθφ φρεκα (18%) ή θαη ειηαθφ ζχζηεκα δεζηνχ 

λεξνχ (10%).  
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Γηάγξακκα 14 Γιάγπαμμα για ηιν αγοπαζηική απόθαζη 

 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (INSTALATION)  

Η δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ μεθηλάεη κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ 

έγθξηζε ηεο άδεηαο 

1. ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΔΘΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ 

ηηο Ηλσκέλεο πνιίηεο παξαηεξείηε φηη ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα απφ 2-4 kw ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 2500-3500 kwh/ 

έηνο. χκθσλα κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο ηεο Ακεξηθήο έλα λνηθνθπξηφ 

θαηαλαιψλεη 11000 kwh/έηνο , ζχκθσλα κε απηφ έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 

θάιπςε 25-35% ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  Απφ ην παξαθάησ 

δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ζρεδφλ ηα κηζά θσηνβνιηατθά έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα ηειεπηαία 

ηξία  ρξφληα.. Έλαο κηθξφο αξηζκφο απηψλ είλαη θαηλνχξγηεο εγθαηαζηάζεηο ιηγφηεξν απφ έλα 

ρξφλν θαη ιηγφηεξν απφ 30% είλαη εγθαηεζηεκέλα πξηλ απφ ηξία ρξφληα.   
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Γιάγπαμμα 4.12. Ηλικία θοηωβοληαϊκών 

 

Figure 15 Γιάγπαμμα για ηην ηλικία θοηωβοληαϊκών 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ  

Σν 76% ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε. Μφλν ην 4% ησλ εξσηεζέλησλ εγθαηαζηήζαλε ηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα κφλνη ηνπο.  

Έλα άιιν εξψηεκα πνπ εμεηάδεηε  είλαη αλ νη ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ  

παξάιιεια κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη άιιεο 

εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θσηνβνιηατθά. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο 

εγθαηέζηεζαλ έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζε ζπλεξγαζία κε 2 ε πεξηζζφηεξεο άιιεο 

ελεξγεηαθέο εγθαηάζηαζεο (17%). Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα δηαπηζηψλνπκε φηη ην 

16% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επηζθεπή ζηέγεο, θαη ην 49% πνπ είλαη ε πιεηνςεθία δελ 

έρεη θάλεη θάπνηα επηζθεπή ε αγνξά γηα ην ζπίηη.  
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Γηάγξακκα 16 Γιάγπαμμα για ηιρ παπάλληλερ δπαζηηπιόηηηερ 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ( INSTALATION PROCESS) 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη δελ ήηαλε επψδπλε ε 

δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. Σν 75% δήισζε φηη ήηαλε εχθνιν ελψ παξφια 

απηά έλαο κεγάινο αξηζκφο ην 18% έλησζε φηη ήηαλ δχζθνιν.  

 

 

 

Γηάγξακκα 17 Γιάγπαμμα για ηην εμπειπία εγκαηάζηαζηρ 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 
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Δίλαη ελδηαθέξνλ λα εζηηάζνπκε ζνπο θαηαλαισηέο πνπ εγθαηέζηεζαλ ηα 

θσηνβνιηατθά κφλνη ηνπο, 19%  δειαδή ην 1/3 ησλ εξσηεζέλησλ, νη νπνίνη δηέθπγαλ ζε απηή 

ηε ιχζε γηα εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη γηα κηθξφηεξε γξαθεηνθξαηία απφ φηη αλ είραλ 

θάπνην κεζνιαβεηή. Παξαηεξείηε φηη ην 74% ην βξήθε εχθνιν ελψ ην 24% ην βξήθε 

δχζθνιν. 

 

4. UTILITY APPROUVAL( ΔΓΓΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΑΡΟΥΟ)  

ηελ παξαθάησ παξάγξαθν αλαιχεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θαηαλαισηή κε ηνλ 

πάξνρν. Σν 79% βαζκνιφγεζε ηελ έγθξηζε απφ ηνλ πάξνρν εχθνιε ελψ ην 17% ηε 

βξήθε δχζθνιε.  

 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (POST INSTALATION) 

Σν παξαθάησ θεθάιαην επηθεληξψλεηε ζηηο εκπεηξίεο ησλ πειαηψλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ θσηνβνιηατθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο. Απηφ πεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο, πφζν θαιά ην 

ζχζηεκα απνδίδεη ,επηδηφξζσζε κε πξνζδνθψκελσλ βιαβψλ θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

 

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ (SATISFACTION)  

Σν 95% ησλ πειαηψλ ήηαλ επραξηζηεκέλνη ή παξά πνιχ επραξηζηεκέλνη κε ηελ 

απφδνζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο. 

 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 
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 ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΔΝΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ( UNEXPECTED 

MAINTENANC) 

 ε απηήλ ηελ εξψηεζε απάληεζαλ 500 εξσηεζέληεο θαη ην 21% αληηκεηψπηζαλ θάπνηα 

πξφβιεκα κε ην θσηνβνιηατθφ ηνπο ζχζηεκα. Απηφ ην πνζνζηφ είλαη πνιχ κεγάιν γηα κηα 

ηερλνινγία πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ‘ no maintenanc’. ε ζρφιηα πνπ γξάθηεθαλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ήηαλ πξνβιήκαηα κε ην κεηαζρεκαηηζηή, αζηξαπέο, δηαξξνή 

ζηε ζθεπή θαη ηελ αλάγθε λα αιιάμνπλε θάπνην θσηνβνιηατθφ πάλει. Απηφ ην γεγνλφο φκσο 

δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ πνπ απφ φηη είδακε παξαπάλσ είλαη 

ην 95%. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (FINANCIAL CONSIDERATION) 

Δλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ θσηνβνιηατθνχ είλαη ην θφζηνο ηνπ.  Η 

ειηαθή ειεθηξηθή ελέξγεηα δελ κπνξεί λα θαιχςεη φιν ην θφζηνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ, έηζη 

κεξηθφ πφζν πξέπεη λα ππξσζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε. Δπηινγέο πνπ έρεη έλαο θάηνρνο 

θσηνβνιηατθψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ πιεξσκή κέζν κεηξεηψλ, ηελ πιεξσκή κε δάλεην, λα 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζην δάλεην ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη κε νπνηαδήπνηε 

άιιε κνξθή δαλεηζκνχ.   

 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ (FINANCING) 

Πνιιά θσηνβνιηατθά πξνγξάκκαηα ρξεηάδνληαη κηα πεξίνδν κεξηθψλ εβδνκάδσλ γηα λα 

απνπιεξψζνπλ, αιιά δελ ππάξρεη πιεξσκή θφξνπ κέρξη θαη ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Απηή ε θαζπζηέξεζε κπνξεί παξνδηθά λα απμήζεη ην πφζν ησλ ρξεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα ρξεκαηνδνηεζεί. Η πιεηνςεθία ησλ αληαπνθξηζέλησλ πιήξσζε ην 67% ζε κνξθή 

κεηξεηψλ, αθνινπζνχκελν απφ δάλεηα ζπηηηνχ 21%, μεθάζαξα δηαπηζηψλνπκε φηη ηα δάλεηα 

ζπηηηνχ είλαη ιίγα γηαηί είλαη δχζθνιν θάπνηνο λα πάξεη δάλεην ζπηηηνχ κε ηελ παξνχζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Μφλν ην 5% ησλ θαηαλαισηψλ ρξεζηκνπνηήζαλε πάλσ απφ κηα 

κέζνδν πιεξσκήο. 
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Γηάγξακκα 18 Γιάγπαμμα για ηον ηπόπο πληπωμήρ μεηά ηην εγκαηάζηαζη 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

 SOLAR INCENTIVE PROGRAM ASSESSMENT 

Οη εξσηεζέληεο ραξαθηεξίζαλε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο εχθνιε ή παξά πνιχ 

εχθνιε θαη γηα ηελ παξνρή θαη γηα ηα θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα 67% θαη 70% αληηζηνίρσο.  

 

 

Γηάγξακκα 19 Γιάγπαμμα για ηα κινηηήπια ππογπάμμαηα 

 

Solar electric power association SEPA  Photovoltaic Incentive Programs Survey: Residential Participant). 

2009 

 

 PERFORMANCE INCENTIVES 

Σν PI πιεξψλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο κε ζηαζεξφ πφζν αλά 

θηινβαηψξα( cents/ kwh). Γηα ηε κεληαία ειεθηξηθή απφδνζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ. Αλ ην 

ζχζηεκα δελ ρξεζηκνπνηείηε ην IP πιεξψλεη έλα ρακειφηεξν πφζν.  



 68 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 
 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνλ θνξεζκφ ησλ 

ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαιείηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε γηα ηε ρξίζε ελαιιαθηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. Η ειηαθή ελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζε αξθεηή πνζφηεηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

θαιείηε λα ιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα 

ρξήζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα θ/β ζπζηήκαηα. Με ηελ αλαθάιπςε θαη εμέιημε 

ησλ θ/β φιν θαη πεξηζζφηεξν απμάλεηε ν αξηζκφο ησλ επελδπηψλ ζηελ ειηαθή ελέξγεηα. Σν 

θφζηνο θαη ε εμάιεηςε ηνπ πεηξειαίνπ βπζνχλ ζηελ αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ. Πιέoλ ε ζέξκαλζε, ν ειεθηξηζκφο θαη πνιιά αιιά αγαζά πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

έλα θαιφ βηνηηθφ επίπεδν πξνζθέξνληαη κέζν ησλ θ/β.  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δηελεξγείηε κηα έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ελφο ζπλφινπ επελδπηψλ ζε 

θ/β ζηελ Διιάδα. Γίλεηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηελ αγνξά θ/β θαη αμηνινγείηαη 

ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ επελδπηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζπκβάινπλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, βειηηζηνπνίεζε θαη κειινληηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

5.2 Μεθοδολογία 

 

H έξεπλα έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ εχξεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο επελδπηψλ ζε 

θσηνβνιηατθά ζηελ Διιάδα. Η δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο μεθηλάεη κε ηελ δηαηχπσζε θαη ηνλ 

νξηζκφ θαη ηειηθά ην θαζνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο. Απηφ ην 

ζεκείν είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ εμεηάδεηε φζν θαη 

γηα ηελ ζσζηή δηεθπεξαηψζε θαη νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα είλαη ρξήζηκν λα 

θαηαλνήζνπκε ην είδνο ηεο έξεπλαο. Τπάξρνπλ δπν ήδε έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο: νη πνηνηηθέο 

θαη νη πνζνηηθέο. Δίλαη ρξήζηκν λα κειεηήζνπκε θαη λα επηιέμνπκε ην ζσζηφ ηχπν έξεπλαο 

γηαηί απφ ην είδνο εμαξηάηαη θαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ εξεχλα. 

Σν ηξίην βήκα είλαη ε εχξεζε κεζφδσλ ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο αιιά 

θαη ν θαζνξηζκφο ηεο δεηγκαηνιεςίαο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηε ε αλάιπζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ. Σειηθά 

δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. Κάζε ζηάδην είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ θαη  ε 
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πιήξε κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ θάζε ελφο μερσξηζηά.. Έηζη ζα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ιάζε 

θαη ε έξεπλα δνκείηαη πην ζσζηά. Παξαθάησ παξνπζηάδεηε δηαγξακκαηηθά ηα ζηάδηα ηεο 

έξεπλαο.   

  

 

 

Πεγε Σηεηαθάθεο Δ., Πξνζδηνξηζκόο, Αμηνιόγεζε θαη Γηεξεύλεζε ηωλ ηξόπωλ 

βειηηζηνπνίεζεο ηωλ δηαζηάζεωλ πνηόηεηαο ειεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ, Θεζζαινλίθε 

2004, 88 

ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑΟ 

 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΟΥΧΝ 

ΔΙΓΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΛΟΓΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΔΔΤΝΑ 

ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΤΦΙΑ 

ΑΝΑΛΤΗ 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

ΑΝΑΛΗΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ 
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Γηάγξακκα 20 σεδιαζμόρ ππογπάμμαηορ μέηπηζηρ ικανοποίηζηρ πελαηών 
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http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/231/5/Steiakakis.pdf 

5.2.1. Βαζικοί ζηόσοι ηηρ επεςνάρ 

 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη ζθνπφ ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επελδπηψλ ζε 

θ/β ζηαζκνχο ζηελ Διιάδα. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δηελεξγείηαη κηα έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ελφο ζπλφινπ επελδπηψλ 

ζε θ/β ζηελ Διιάδα. Γίλεηαη δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηελ αγνξά θ/β θαη 

αμηνινγείηαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ επελδπηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

ζπκβάινπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, βειηηζηνπνίεζε θαη κειινληηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηείηε είλαη ηεο πνιπθξηηήξηα αλάιπζεο (MUSA). 

 

Αλαιπηηθφηεξα ε έξεπλα έρεη λα απάληεζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είλαη ν επελδπηήο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη. Αλ 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε θαη πνπ, θαη πνηεο ππεξεζίεο ζα πξνηηκνχζαλ λα ηνπο 

πξνζθέξνληαη θαη κέρξη ζηηγκήο δελ ηνπο παξέρεηε. 

 

2. Πνηνο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ επελδπηψλ θ/β απφ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο φπσο απηνί νξίδνληαη κε βάζε ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηνπ 

SERVQUAL 

 

3. Πνην είλαη ην χςνο ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ επελδπηψλ. Αλ ρξεηάδνληαη 

βειηίσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνηνπο ηνκήο.  

 

5.3 Ανάπηςξη Επωηημαηολόγιος.   

 

Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη ζχληαμεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί ηα 

δπζθνιφηεξν ζηάδην κίαο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο, κίαο θαη ε επηηπρία ηεο έξεπλαο εμαξηάηε 

θχξηνο απφ απηφ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα πνιχ βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

επελδπηέο θαη απνηειεί ηε βαζηθή κέζνδν κέηξεζεο εμππεξέηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο 

θαηαλαισηψλ.  

 

http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/231/5/Steiakakis.pdf
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Αλ δελ ππάξρεη κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ βαζηθέο αξρέο: 

 

 Σν εξσηεκαηνιφγηα ζα πξέπεη λα είλαη απιφ, ψζηε λα γίλεηε εχθνια θαηαλνεηφ απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο 

 Οη εξσηήζεηο πνπ ζα πεξηιακβάλεη λα είλαη ζπγθξνηεκέλεο ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηε ε 

πηζαλφηεηα ζχγρπζεο 

 Η δνκή εξσηεκαηνινγίνπ λα θαζηζηά εχθνιε ηε ζπκπιεξψζεη ηνπ, ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε αληαπφθξηζε ησλ εξσηεζέλησλ θαη λα δηαζθαιίδεηε ε εγθπξφηεηα 

ησλ απαληήζεσλ.  

 ηελ αιιεινπρία ησλ εξσηήζεσλ νη απιέο εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα πξνεγνχληαη θαη ε 

εξψηεζε νιηθήο ηθαλνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έπεηαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ 

ηθαλνπνίεζεο. 

 Ο ζσζηφο ηξφπνο δηαηχπσζεο ησλ εξσηήζεσλ πξέπεη λα γίλεηε κε ηδηαίηεξνη πξνζνρή, 

ζαθήλεηα θαη ακεξφιεπηα ψζηε λα κελ θαηεπζχλεη ηελ απάληεζε. 

 Οη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχλ ηνπο επελδπηέο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο δηάζηαζεο ηθαλνπνίεζεο 

 Σν εξσηεκαηνιφγην επίζεο εκπεξηέρεη γεληθέο εξσηήζεηο, κνλήο ε πνιιαπιήο 

επηινγήο, εξσηήζεηο ειεχζεξεο απάληεζεο θαη εξσηήζεηο απάληεζεο λαη ή φρη. 

 

5.3.1.Γομη επωηημαηολογίος  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηε απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο, ηελ εηζαγσγή θαη ηηο ελφηεηεο Α, Β, Γ. 

ηελ εηζαγσγή πεξηγξάθεηε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ην πνπ πξαγκαηνπνηείηε.  

 

Η ελφηεηα Α εμεηάδεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ θαζψο θαη γεληθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ην είδνο θσηνβνιηατθνχ πνπ 

έρνπλ εγθαηαζηήζεη.  

 

Η ελφηεηα Β ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επελδπηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 

πξντφληα πνπ παξείρε ε θάζε εηαηξία θσηνβνιηατθψλ. Η ελφηεηα απηή απνηειείηε απφ δπν 

κεξε, θαη ηα δπν κέξε έρνπλ ζαλ ζηφρν λα εθθξάζνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ αθνξά 

ηελ αμηνπηζηία, ηελ αληαπφθξηζε, ηε δηαζθάιηζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθνί θαηαλφεζε θαη ηνλ 

πάγην εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ε θάζε εηαηξία. Σν πξψην κέξνο αθνξά θαη εμεηάδεη ηηο 
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πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ ελψ ην δεχηεξν εμεηάδεη ηελ αληίιεςε γηα ηελ εηαηξία. Χο 

εξγαιείν κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν SERVQUAL ην νπνίν κεηξά 

απεπζείαο ηελ κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ηελ πειαηψλ. Δπηιέρηεθε ην κνληέιν SERVQUAL 

ιφγν ηεο κέηξεζεο πνπ κπνξεί λα ππάξμεη κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο αληίιεςεο ησλ 

επελδπηψλ. Η θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη απφ ην έλα κέρξη ην εθηά (ηζρπξή 

ζπκθσλία- ηζρπξή δηαθσλία) 

 

Σέινο ε ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρσξίδεηε ζε δπν ππνθαηεγνξίεο πνπ αθνξά 

ηα θξηηήξηα ηερληθά ζέκαηα θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο..   

 

 5.3.2 σεδιαζμόρ με ηη μέθοδο MUSA 

Αθνχ θαζνξίζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, κε ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνηήζεηο ησλ πειαηψλ 

λα απνηειεί ην πξσηαξρηθφ ζηφρν, πξέπεη λα εληνπίζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ . Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχκε ηε κέζνδν 

MUSA. O βαζηθφο ζθνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο παιηθξηηήξηα κεζφδνπ MUSA είλαη ε ζχλζεζε 

ησλ πξνηηκήζεσλ ελφο ζπλφινπ πειαηψλ ζε κηα πνζνηηθή καζεκαηηθή ζπλάξηεζε αμηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο ππνζέηεη φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ελφο κεκνλσκέλνπ πειάηε 

εμαξηάηε απφ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξέπνληνο ή ππεξεζίαο. Έηζη θαηαιήγνπκε ζε 5 θξηηήξηα (ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν SERVQUAL) πνπ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξνη έκθαζε κε βάζε πάληα ηε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ επελδπηή. 

 

5.4 Πιλοηική δομή - Τελικό Επωηημαηολόγιο  

Αθνχ θαζνξίζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, κε ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνηήζεηο ησλ πειαηψλ 

λα απνηειεί ην πξσηαξρηθφ ζηφρν, πξέπεη λα εληνπίζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ . Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχκε ηε κέζνδν 

MUSA. O βαζηθφο ζθνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο παιηθξηηήξηα κεζφδνπ MUSA είλαη ε ζχλζεζε 

ησλ πξνηηκήζεσλ ελφο ζπλφινπ πειαηψλ ζε κηα πνζνηηθή καζεκαηηθή ζπλάξηεζε αμηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο ππνζέηεη φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ελφο κεκνλσκέλνπ πειάηε 

εμαξηάηε απφ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξέπνληνο ή ππεξεζίαο. Έηζη θαηαιήγνπκε ζε 5 θξηηήξηα (ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν SERVQUAL) πνπ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε κε βάζε πάληα ηε ζπλνιηθή 
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ηθαλνπνίεζε ηνπ επελδπηή. Σα 5 θξηηήξηα είλαη: Αμηνπηζηία, Αληαπφθξηζε, Αζθάιεηα, 

πλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε θαη Απηφηεηα, ελψ σο ππνθξηηήξηα ηθαλνπνίεζε ζεσξνχληαη νη 

επηκέξνπο παξάγνληεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν SERVQUAL εληφο ηνπ θάζε ελφο θξηηεξίνπ.   

 

Μία βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ MUSA είλαη ε αλεμαξηεζία 

ησλ θξηηεξίσλ (ακνηβαία αλεμαξηεζία θξηηεξίσλ). Γηα ην ιφγν απηφ πξνρσξήζακε ζε 

πηινηηθή ζπκπιήξσζε 28 εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ζπζρεηίζεσλ πάλσ ζηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα 5 θξηηήξηα θαη ζηα ππνθξηηήξηα απηψλ. ηνπο επφκελνπο πέληε πίλαθεο 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κεηαμχ ησλ ππνθξηηεξίσλ θάζε 

θξηηεξίνπ. Η ηζρπξή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ζπκβνιίδεαη κε «*» θαη ζε 

επίπεδν 10% ζπκβνιίδεηαη κε «**».  

 

 Δ8 Δ5 Δ6 Δ7 Δ9 

Δ8 1.000 .478* .707** .626** .688** 

Δ5 .478* 1.000 .551** .529** .582** 

Δ6 .707** .551** 1.000 .893** .621** 

Δ7 .626** .529** .893** 1.000 .576** 

Δ9 .688** .582** .621** .576** 1.000 

Πίνακαρ 5.1: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο Spearman ππνθξηηεξίσλ Αμηνπηζηίαο  

 

 

 Δ10 Δ12 Δ13 Δ11 

Δ10 1.000 .777** .561** .682** 

Δ12 .777** 1.000 .644** .668** 

Δ13 .561** .644** 1.000 .784** 

Δ11 .682** .668** .784** 1.000 

Πίνακαρ 5.2: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο Spearman ππνθξηηεξίσλ Αληαπφθξηζεο  
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 Δ15 Δ17 Δ16 Δ14 

Δ15 1.000 .714** .655** .686** 

Δ17 .714** 1.000 .652** .715** 

Δ16 .655** .652** 1.000 .626** 

Δ14 .686** .715** .626** 1.000 

Πίνακαρ 5.3: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο Spearman ππνθξηηεξίσλ Αζθάιεηαο  

 

 Δ18 Δ20 Δ22 Δ9 Δ21 

Δ18 1.000 .723** .596** .658** .787** 

Δ20 .723** 1.000 .705** .715** .546** 

Δ22 .596** .705** 1.000 .898** .642** 

Δ9 .658** .715** .898** 1.000 .663** 

Δ21 .787** .546** .642** .663** 1.000 

Πίνακαρ 5.4: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο Spearman ππνθξηηεξίσλ πλαηζζεκαηηθήο Καηαλφεζεο 

 

 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 

Δ1 1.000 .741** .663** .660** 

Δ2 .741** 1.000 .811** .634** 

Δ3 .663** .811** 1.000 .679** 

Δ4 .660** .634** .679** 1.000 

Πίνακαρ 5.5: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο Spearman ππνθξηηεξίσλ Απηφηεηαο  

 

Έπεηηα απφ ηελ παξαπάλσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ ζηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

πξνέθπςε ζπζρέηηζε κεηαμχ ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνθξηεηξίσλ (παξαγφλησλ κνληέινπ 

SERVQUAL) γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο ζε φηη αθνξά ζηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ MUSA γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε επίπεδν ππνθξηηεξίσλ. 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κεηαμχ 

ησλ θξηηεξίσλ. 
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 Αξιοπιζηία Ανηαπόκπιζη Αζθάλεια ςναιζθημαηική 

καηανόηζη 

Απηόηηηα 

Αξιοπιζηία 1.000 .784** .691** .804** .765** 

Ανηαπόκπιζη .784** 1.000 .695** .790** .701** 

Αζθάλεια .691** .695** 1.000 .634** .695** 

ςναιζθημαηική 

καηανόηζη 

.804** .790** .634** 1.000 .836** 

Απηόηηηα .765** .701** .695** .836** 1.000 

Πίνακαρ 5.6: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο Spearman Κξηηεξίσλ Ιθαλνπνίεζεο 

 

Παξαηεξνχκε φηη θαη ζην επίπεδν ησλ 5 θξηηεξίσλ παξαηεξείηαη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ αλάγθε γηα επαλεμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηεο 

κεζφδνπ MUSA γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο επελδπηψλ ζε θσηνβνιηατθά ζηελ Διιάδα πνπ πξαγκαηνπνηείηε ζην ηκήκα 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά.  

 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεηάδνληαη ιίγα ιεπηά θαη ζα βνεζνχζε πνιχ 

ζηελ πξαγκάησζε ηεο εξεπλάο.  

 

Ποιο είναι ηο θύλο ζαρ; 

Άλδξαο            ○ 

Γπλαίθα            ○ 

 

Ποια είναι η ηλικία ζαρ      ―――――― 

    

Ποια η οικογενειακή ζαρ καηάζηαζη 

Άγακνο            ○ 

Έγγακνο           ○ 

Γηαδεπγκέλνο           ○ 

Υήξνο           ○ 

 

Από πόζα άηομα αποηελείηε ηο νοικοκςπιό ζαρ    ―――――― 

 

Ποιο ηο μοπθωηικό ζαρ επίπεδο 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ ζρνιείν)     ○ 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε(Γπκλάζην- Λχθεην)      ○ 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ    ○ 

Άιιν           ○ 

 

Ποια είναι η απαζσόληζη ζαρ 

Μαζεηήο /Φνηηεηήο         ○ 

Άλεξγνο           ○ 

Τπάιιεινο           ○ 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο        ○ 

Άιιν           ○ 

 

Ποιο ηο μηνιαίο αηομικό ειζόδημα ζαρ 

Απφ 0 έσο 700          ○ 

700- 1200           ○ 

1200-1800           ○ 

1800-2500           ○ 

Πάλσ απφ 2500         ○ 
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Δίζηε ενημεπωμένορ για ηιρ ανανεώζιμερ πήγερ ενέπγειαρ 

Πάξα πνιχ           ○ 

Πνιχ           ○ 

Μέηξηα           ○ 

Καζφινπ           ○ 

 

Ο σώπορ εγκαηάζηαζηρ είναι 

Αγξνηεκάρην           ○ 

Μνλνθαηνηθία          ○ 

Γηψξνθν           ○ 

Πνιπθαηνηθία          ○ 

Άιιν           ○ 

 

Ο σώπορ εγκαηάζηαζηρ βπίζκεηε ζε  

Υσξηφ           ○ 

Πφιε           ○ 

Κσκφπνιε           ○ 

Αγξνηεκάρην καθξηά απφ πφιε       ○ 

Άιιν           ○ 

 

Δίζηε ιδιοκηήηηρ ηηρ οικίαρ ή ηος οικοπέδος για ηο οποίο θέλεηε να γίνει η εγκαηάζηαζη 

Ναη            ○ 

Όρη            ○ 

 

Ποια η ιζσύειρ ηων θωηοβοληαϊκών 

>100kw            ○ 

<100kw            ○ 

 

ΠΡΟΓΟΚΙΔ: Σν ηκήκα απηφ αζρνιείηαη κε ηε γλψκε ζαο γηα εηαηξία θσηνβνιηατθψλ. 

Παξαθαιψ καο ελδηαθέξεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εηαηξία θσηνβνιηατθψλ δηαζέηεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξίζζεθα. Μαο ελδηαθέξεη λα γλσξίζνπκε ηηο πξνζδνθίεο ζαο απφ κηα 

ηδαληθή εηαηξία θσηνβνιηατθψλ. Θα πξέπεη λα ηαμηλνκήζεηε θάζε δήισζε σο εμήο. 

 

 

 

Strongly Disagree        Strongly Agree  

  

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Αξιοπιζηία 

Μηα ηέιεηα εηαηξεία θσηνβνιηατθψλ ζα 

παξείρε-νινθιήξσλε ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ζην ρξφλν πνπ ζα είρε ππνζρεζεί (Δ8) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Μηα ηέιεηα εηαηξία θσηνβνιηατθψλ ζα 

ηεξνχζε αθξηβψο ην ρξνλνδηάγξακκά 

πνπ ζα είρε δψζεη ζηνλ πειάηε έρνπλ 

ππνζρεζεί.(E5) 

1     2       3      4     5      6       7 
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Μηα ηέιεηα εηαηξία θσηνβνιηατθψλ ζα 

ρεηξηδφηαλ κε άξηζην ηξφπν ην θάζε 

πηζαλφ πξφβιεκα πνπ ζα αληηκεηψπηδε ν 

πειάηεο. (Δ6) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Μηα ηέιηα εηαηξία θσηνβνιηατθψλ ζα 

ζρεδίαδε θαη ζα παξείρε ππεξεζίεο κε 

απφιπηε αμηνπηζηία. (Δ7) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Μηα ηέιεηα εηαηξία θσηνβνιηατθψλ ζα 

δηαηεξνχζε νξζά αξρεία (θάθειν έξγνπ) 

(Δ9) 

1     2       3      4     5      6       7 

Ανηαπόκπιζη 

Οη εξγαδφκελνη κηαο ηέιεηαο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα ελεκέξσλαλ ηνπο 

πειάηεο γηα ηνλ αθξηβή ρξφλν εθηέιεζεο 

ηνπ θάζε ζηαδίνπ ηνπ έξγνπ. (Δ10) 

 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη κηαο ηέιεηαο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα ήηαλ πάληα πξφζπκνη  

λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ θάζε πειάηε. 

(Δ12) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη κηαο ηέιεηαο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ αλεμαξηήησο 

θφξηνπ εξγαζίαο.   (Δ13) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη κηαο ηέιεηαο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα παξείραλ έγθαηξα 

(ζηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή) ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. (Δ11) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Αζθάλεια 

Οη εξγαδφκελνη κηαο ηέιεηαο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα παξείραλ αίζζεκα 

αζθάιεηαο πξνο ηνπο πειάηεο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην ησλ 

έξγσλ (ζπκβάζεηο, πιεξσκέο, θιπ). 

(Δ15) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη κηαο ηέιεηαο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα είραλ ηηο θαηάιιειέο 

γλψζεηο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ νξζά 

ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ (Δ17) 

 

 

1     2       3      4     5      6       7 
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Οη εξγαδφκελνη κηαο ηέιεηαο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα ήηαλ πξαγκαηηθά 

επγελείο (Δ16) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη κηαο ηέιεηαο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα ελέπλεαλ 

εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο πειάηεο. (Δ14) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

ςναιζθημαηική καηανόηζη 

Μηα ηέιεηα εηαηξία θσηνβνιηατθψλ ζα 

αληηκεηψπηδε ηνλ θάζε πειάηε ζαλ 

κνλαδηθφ (Δ18) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη κηαο ηέιεηαο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα θαηαλννχζαλ πιήξσο 

ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ (Δ20) 

1     2       3      4     5      6       7 

Μηα ηέιεηα εηαηξία θσηνβνιηατθψλ ζα 

είρε σξάξην ιεηηνπξγίαο πνπ ζα 

εμππεξεηνχζε ηνπο πειάηεο ηεο (Δ22) 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη κηαο ηέιεηαο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα έδεηρλαλ πξνο θάζε 

πειάηε ηδηαίηεξε πξνζνρή. (Δ9) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Μηα ηέιεηα εηαηξία θσηνβνιηατθψλ ζα 

ζεσξνχζε ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε ηεο 

θαη δηθφ ηεο ζπκθέξνλ (Δ21) 

 

 

Απηόηηηα 

Μηα ηέιεηα εηαηξία θσηνβνιηατθψλ ζα 

είρε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη 

κεραλήκαηα. (Δ1) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο κηαο ηέιεηα εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ζα ήηαλ πνιχ 

πξνζεγκέλεο θαη ειθπζηηθέο. (Δ2) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη ζε κηα ηέιεηα εηαηξία 

θσηνβνιηατθψλ ζα είραλ πνιχ θαιή 

επαγγεικαηηθή εκθάληζε. (Δ3) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

ε κηα ηέιεηα εηαηξία θσηνβνιηατθψλ ηα 

πιηθά εμππεξέηεζεο (φπσο έληππα, 

θφξκεο πιεξνθνξηψλ) είλαη εχρξεζηα θαη 

ειθπζηηθά. (Δ4) 

 

1     2       3      4     5      6       7 
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ΑΝΣΙΛΤΦΗ: Οη αθφινπζεο δειψζεηο αζρνινχληαη κε ηηο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ. Παξαθαιψ δήμηε ην βαζκφ ζηνλ νπνην απηέο νη δειψζεηο αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ αληίιεςε ζαο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο θσηνβνιηατθψλ  

 

 

 

Strongly Disagree        Strongly Agree  

  

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Αξιοπιζηία 

Η εηαηξεία θσηνβνιηατθψλ παξεiρε-

νινθιεξψζε ηηο ππεξεζίεο ηεο ζην ρξφλν 

πνπ ζα είρε ππνζρεζεί (P8) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Η εηαηξία θσηνβνιηατθψλ  ηήξεζε 

αθξηβψο ην ρξνλνδηάγξακκά πνπ είρε 

δψζεη ζηνλ πειάηε πνπ είρε 

ππνζρεζεί.(P5) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Η εηαηξία θσηνβνιηατθψλ  ζρεδηάζε θαη  

παξείρε ππεξεζίεο κε απφιπηε 

αμηνπηζηία. (P7) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Η  εηαηξία θσηνβνιηατθψλ  ρεηξίζζεθε 

κε άξηζην ηξφπν ην θάζε πηζαλφ 

πξφβιεκα πνπ  αληηκεηψπηζε  ν πειάηεο. 

(P6) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Η  εηαηξία θσηνβνιηατθψλ  δηαηήξεζε 

νξζά αξρεία (θάθειν έξγνπ) (P9) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Ανηαπόκπιζη 

Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ  ελεκέξσζαλ ηνπο 

πειάηεο γηα ηνλ αθξηβή ρξφλν 

εθηέιεζεο ηνπ θάζε ζηαδίνπ ηνπ 

έξγνπ. (P10) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ  ήηαλ πάληα πξφζπκνη  

λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ θάζε πειάηε. 

(P12) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ  αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ αλεμαξηήησο 

θφξηνπ εξγαζίαο.   (P13) 

 

1     2       3      4     5      6       7 
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Οη εξγαδφκελνη ηεο  εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ  παξείραλ έγθαηξα (ζηε 

ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή) ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο. (P11) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Αζθάλεια 

Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ  παξείραλ αίζζεκα 

αζθάιεηαο πξνο ηνπο πειάηεο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην ησλ 

έξγσλ (ζπκβάζεηο, πιεξσκέο, θιπ). (P15) 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ  είραλ ηηο θαηάιιειέο 

γλψζεηο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ νξζά 

ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ (P17) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη ηεο  εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ  ήηαλ πξαγκαηηθά 

επγελείο (P16) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη ηεο  εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ  ελέπλεαλ εκπηζηνζχλε 

πξνο ηνπο πειάηεο. (P14) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

ςναιζθημαηική καηανόηζη 

Η εηαηξία θσηνβνιηατθψλ  αληηκεηψπηζε 

ηνλ θάζε πειάηε ζαλ κνλαδηθφ (P18) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ  θαηαλφεζαλ πιήξσο ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ (P20) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Η εηαηξία θσηνβνιηατθψλ  είρε σξάξην 

ιεηηνπξγίαο πνπ  εμππεξέηεζε ηνπο 

πειάηεο ηεο (P22) 
1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ  έδεμαλ πξνο θάζε 

πειάηε ηδηαίηεξε πξνζνρή. (P9) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Η εηαηξία θσηνβνιηατθψλ  ζεσξεζε  ην 

ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε ηεο θαη δηθφ ηεο 

ζπκθέξνλ (P21) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Απηόηηηα 

Η εηαηξία θσηνβνιηατθψλ είρε ζχγρξνλν 

εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα. (P1) 

 

 

1     2       3      4     5      6       7 
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Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 

θσηνβνιηατθψλ ήηαλ πνιχ πξνζεγκέλεο 

θαη ειθπζηηθέο. (P2) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

Οη εξγαδφκελνη ηεο  εηαηξία 

θσηνβνιηατθψλ είραλ πνιχ θαιή 

επαγγεικαηηθή εκθάληζε. (P3) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

ηελ εηαηξία θσηνβνιηατθψλ ηα πιηθά 

εμππεξέηεζεο (φπσο έληππα, θφξκεο 

πιεξνθνξηψλ) ήηαλ εχρξεζηα θαη 

ειθπζηηθά. (P4) 

 

1     2       3      4     5      6       7 

 

ςνολικά πόζο εςσαπιζηημένοι είζηε από ηην εηαιπία πος ζαρ εξςπηπέηηζε για ηην 

εγκαηάζηαζη ηων θωηοβοληαϊκών ζαρ 

Πάξα πνιχ          ○ 

Πνιχ           ○ 

Μέηξηα          ○ 

Λίγν           ○ 

Καζφινπ          ○ 

 

Έσεηε ανηιμεηωπίζει κάποιο ηεσνικό ππόβλημα με ηο Φ/Β ζύζηημα  

Απφιπηνο θαλέλα         ○ 

Μηθξά πξνβιήκαηα         ○ 

εκαληηθά πξνβιήκαηα        ○ 

 

ε πεπίπηωζη πος παποςζιάζθηκαν πποβλήμαηα σπειάζηηκε να γίνει σπήζη ηων 

εγγςήζεων ηος εξοπλιζμού  

Ναη           ○ 

Όρη           ○ 

 

Αν ναι πόζο εςσαπιζηημένοι είζηε από ηην αξιοποίηζη ηων εγγςήζεων 

Απφιπηα          ○ 

Αξθεηά          ○ 

Λίγν           ○ 

Καζφινπ          ○ 

 

Για ηην ανηιμεηώπιζη ηων ηεσνικών πποβλημάηων είσαηε ςποζηήπιξη από ηην εηαιπία 

πος έκανε ηην εγκαηάζηαζη 

Ναη            ○ 

Όρη           ○ 

 

Αν ναι, πόζο εςσαπιζηημένορ είζηε από ηην παπεσόμενη ςποζηήπιξη 

Απφιπηα          ○ 

Αξθεηά          ○ 

Λίγν           ○ 

Καζφινπ          ○ 
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αρ παπέσονηαι ςπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ ηος Φ/Β ζςζηήμαηορ 

Ναη            ○ 

Όρη            ○ 

 

Αν ναι, από ποιον 

Απφ ηελ εηαηξία         ○ 

Απφ άιιε ηερληθή εηαηξία        ○ 

Απφ ηδηψηε ειεθηξνιφγν        ○ 

 

Πόζο εςσαπιζηημένοι είζηε από ηιρ παπεσόμενερ ςπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ 

Απφιπηα          ○ 

Αξθεηά          ○ 

Λίγν           ○ 

Καζφινπ          ○ 
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