
Έπειτα από έρευνα μας διαπιστώσαμε ότι κάθε χρόνο το Γυμνάσιο 

Kαθολικής σπαταλά ηλεκτρική ενέργεια της οποίας η τιμή ανέρχεται 

γύρω στα €12,000. Το γεγονός αυτό μας προβλημάτισε και 

αποφασίσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών θα ήταν προς το συμφέρον μας. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας μάς δείχνουν πως πράγματι είναι. Μετά την απόσβεση του 

κόστους της εγκατάστασης, το σχολείο θα αρχίσει να έχει καθαρά 

έσοδα τα οποία αν και εφόσον το Υπουργείο Παιδείας επιτρέψει θα 

χρησιμοποιηθούν από τη σχολική μονάδα. Τα οφέλη που θα 

προκύψουν θα είναι τεράστια. Αν μάλιστα αυτό εφαρμοστεί σε ευρεία 

κλίμακα, σε παγκύπριο επίπεδο, τότε θα έχουμε «Ηλιακά Σχολεία» 1 

συνεργάτες της Α.Η.Κ, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, με τεράστια 

εξοικονόμηση χρημάτων και τεράστιες δυνατότητες αναβάθμισης των 

σχολικών μας μονάδων. 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

                                                                                                                        Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΥ 

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να προσφέρει στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού που ονομάζουμε «Αειφόρο Σχολείο». Η 

χώρα μας διαθέτει ένα πολύ υψηλό ηλιακό δυναμικό, με μέση 

ημερήσια ηλιοφάνεια 9,8 με 14,5 ώρες, για περισσότερες από 300 

μέρες το χρόνο. Έτσι η Κύπρος έχει τεράστιες δυνατότητες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων (Εικόνα 1)» 2,3 Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να 

εξοικονομήσουμε  ενέργεια και χρήμα. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Δείχνει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά τ.μ. 

 

Μέσα από την έρευνα μας διαπιστώσαμε ότι πράγματι κάθε χρόνο το 

Γυμνάσιο Καθολικής ξοδεύει αρκετές χιλιάδες ευρώ για ηλεκτρική 

ενέργεια.  

Πώς μπορεί όμως να προαχθεί η ιδέα του «Αειφόρου Σχολείου» με τη 

χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ποια τα χαρακτηριστικά ενός 

τέτοιου σχολείου; Μπορούμε να κατατάξουμε τα χαρακτηριστικά του 

αειφόρου σχολείου σε τρεις γενικές κατηγορίες ή σε τρεις 

αλληλοσυνδεόμενους και αλληλεξαρτώμενους τομείς: α) τον 

παιδαγωγικό τομέα β) τον κοινωνικό οργανωσιακό τομέα και γ) τον 

περιβαλλοντικό τομέα».4  

Η εξοικονόμηση αρκετών χρημάτων που θα προέλθει από τη χρήση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων και η διάθεση τους στις σχολικές μονάδες 

θα αποτελέσει ένα σημαντικό υποβοηθητικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη των πιο πάνω τομέων στη σχολική μας μονάδα αλλά και σε 

όσες σχολικές μονάδες το εφαρμόσουν σε παγκύπριο επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Η συλλογή πληροφοριών για την έρευνα μας έγινε σε τρεις φάσεις: α) Με 

επικοινωνία με τη σχολική εφορία μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τους 

λογαριασμούς ρεύματος του προηγούμενου έτους. Από τους 

λογαριασμούς μπορέσαμε να δούμε i) την κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος σε kWh για κάθε διμηνία  και ii) το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ.  

β) Ανεβήκαμε στην ταράτσα του σχολείου μετρήσαμε τις διαστάσεις, 

σχεδιάσαμε, βρήκαμε τον προσανατολισμό της, παρατηρήσαμε αν 

υπάρχουν περιοχές με σκίαση. 

γ) Δώσαμε τα στοιχεία που συλλέξαμε από τα σημεία α και β σε ειδικό 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ώστε να έχουμε την 

τεχνοοικονομική μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.    

δ) Χρησιμοποιώντας το σχολείο μας ως μοντέλο προβάλαμε τα 

αποτελέσματα μας σε παγκύπριο επίπεδο και υπολογίσαμε το συνολικό 

όφελος που θα είχε η Κυπριακή Δημοκρατία αν όλα τα σχολεία γίνονταν 

αυτόνομα ενεργειακά. 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από την επικοινωνία μας με τη σχολική εφορία εξασφαλίσαμε τους 

λογαριασμούς ρεύματος. Τα αποτελέσματα μας φαίνονται στον πίνακα 1 

και στις γραφικές παραστάσεις 1 και 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Στην πρώτη στήλη φαίνονται οι διμηνίες, στη δεύτερη στήλη 

φαίνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού  ρεύματος σε kWh και στην τρίτη 

στήλη τα ευρώ που πληρώθηκαν για την ηλεκτρική ενέργεια που 

καταναλώθηκε. 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 1: Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευρώ για 

κάθε διμηνία. 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 2: Έξοδα σχολικής μονάδας σε ευρώ για κάθε 

διμηνία. 

 

 

 

 

 

 

 

   Kάτοψη του κτηρίου-Διαστάσεις-Προσανατολισμός 

 

 

 

 

 

 

 

Μέγιστο κόστος εγκατάστασης συστήματος 54 κW = € 65.000     

Απόδοση σε kWh/χρόνο = 81.000 kWh/χρόνο 

 Χρόνος απόσβεσης κόστους εγκατάστασης: 5 χρόνια 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

1) Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι προς 

όφελος της σχολικής μονάδας αφού θα παράγει περισσότερη 

ηλεκτρική ενέργεια από αυτήν που καταναλώνει σήμερα. 

2) Μετά από πέντε χρόνια το κράτος θα εξοικονομεί χρήματα 

της τάξεως των 12.000 ευρώ τον χρόνο. 

3) Αν θεωρήσουμε ότι τα 12.000 ευρώ τον χρόνο αποτελεί ένα 

ποσό που λίγο ή πολύ αντικατοπτρίζει τα έξοδα σε ηλεκτρισμό 

όλων των σχολείων της Κυπριακής Δημοκρατίας τότε το κράτος 

θα εξοικονομεί περισσότερα από 1.000.000 ευρώ τον χρόνο αν 

βέβαια εγκαταστήσει τα φωτοβολταικά συστήματα για τα οποία 

κάνει λόγο η μελέτη μας. 

4. Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων θα μειώσει τις 

εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και θα εξεύρει τα 

απαραίτητα κονδύλια για την αναβάθμιση των σχολείων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

 

                                                                                                         
1. Προτείνουμε να γίνει δίκτυο «Hλιακών Σχολείων» σε όλη την 

Κύπρο τα οποία θα συνεργάζονται με την ΑΗΚ στην παραγωγή 

ρεύματος. 

2. Προτείνουμε το συνολικό ρεύμα που θα παράγεται από το 

δίκτυο ηλιακών σχολείων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου. Δηλαδή αν ένα 

σχολείο παράγει περισσότερο ρεύμα από όσο χρειάζεται, να 

μπορεί να το δανείσει σε άλλο σχολείο που έχει σπαταλήσει 

περισσότερο από όσο έχει παράξει. 

3. Αν το συνολικό ρεύμα που θα παράξουν τα σχολεία με τα 

φωτοβολταϊκά είναι περισσότερο από αυτό που σπατάλησαν 

για μια χρονιά, τότε το περίσσευμα να μεταφέρεται για την 

επόμενη σχολική χρονιά.  

 

                                                                                                         7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μαθητική ομάδα: Θεοδοσία Μούσκου ,  Μαρία Παπαπέτρου 
Σχολική Χρονιά: 2014-2015 
Σχολείο: Γυμνάσιο Καθολικής 
Υπεύθυνος Καθηγητής: π. Πέτρος Παπαπαύλου 
Επιβλέπουσα Β.Δ: Περσεφόνη Χρίστου 
 

 

1. Solar Scools.net (Australia)  προσβάσιμο  από: http://www.solarschools.net/ προσπελάστηκε στις 08/03/205  

 

2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρήση ηλιακής ενέργειας προσβάσιμο από http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#menu4-8-   

προσπελάστηκε στις 08/03/2015  

 

3. Ηλιακή ενέργεια, προσβάσιμο από http://www.petrolinasolar.com.cy/EL/SolarEnergy.htm, προσπελάστηκε στις 08/03/205  

 

4. Το αειφόρο σχολείο, προσβάσιμο από http://www.aeiforum.eu/index.php/el/aeiforo-sxoleio  προσπελάστηκε 08/0232015 
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http://www.eshop-energy.gr/

