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Παράρτηµα  6 

Συµπληρωµατικά στοιχεία φακέλου Αίτησης για Χορήγηση Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ηλιοθερµικό Σταθµό στα Μη 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

 

Πέραν των ̟ροβλε̟οµένων στο Παράρτηµα 1 του ̟αρόντος Κανονισµού, ο 
φάκελος της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής α̟ό Ηλιοθερµικό Σταθµό 
στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και τα κατωτέρω 
στοιχεία: 

Μέρος 1 – Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

1. Κύρια τµήµατα του ηλιοθερµικού σταθµού (π.χ. τεχνολογία πύργου ή παραβολικών κατόπτρων, 

συστήµατα αποθήκευσης, κλπ) και περιγραφή αυτών.  

2. ∆εδοµένα άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας, που έχουν προκύψει 

από επεξεργασία εικόνων από δορυφόρους, είτε από επιτόπιες µετρήσεις που έχουν εκτελεσθεί από 

πιστοποιηµένους φορείς σε αντιπροσωπευτική θέση ως προς τον προτεινόµενο σταθµό, όπως αυτή 

προσδιορίζεται βάσει των παραδοχών και των µεθόδων που ακολουθούνται από τους κανόνες της 

επιστήµης και της τεχνικής, είτε συνδυαστικά.  

3. Ετήσια χρονοσειρά ανέµου στην προτεινόµενη θέση εγκατάστασης του ηλιοθερµικού σταθµού για 

την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας του κατά τη διάρκεια του έτους. 

4. Οικονοµοτεχνικά στοιχεία του έργου: 

∆ιαθεσιµότητα ηλιακού πεδίου 

Μη ∆ιαθεσιµότητα ηλιακού πεδίου λόγω ανέµου 

Γωνία πρόσπτωσης (για πεδίο µονού άξονα) 

Αποδοτικότητα επιφανειών ανάκλασης 

Αποδοτικότητα συλλεκτών 

Απώλειες µέσου µεταφοράς 

Απώλειες αποθήκης 

Απόρριψη πλεονάσµατος 

Απόδοση στροβίλου  (µε / χωρίς αναθέρµανση) 

Εκκινήσεις – κρατήσεις 

Ιδιοκατανάλωση 

∆ιαθεσιµότητα 

5. Περιγραφή του συστήµατος ψύξης (υγρόψυκτο ή αερόψυκτο), την ποσότητα ύδατος κατ’ έτος που 

απαιτείται για τη λειτουργία του ηλιοθερµικού σταθµού και τεκµηρίωση του τρόπου εξασφάλισης 

αυτών. 

6. Εφόσον περιλαµβάνεται εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, το µέγεθός του. 
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Μέρος 2 – Προσοµοίωση της λειτουργίας του σταθµού 

1. Ωριαία προσοµοίωση λειτουργίας του ηλιοθερµικού σταθµού σε ετήσια βάση που θα 

περιλαµβάνει ιδίως τη θερµική παραγωγή του ηλιακού πεδίου ή τη θερµική παραγωγή 

του ηλιακού λέβητα που εισέρχεται στον ατµοστρόβιλο, τη θερµική παραγωγή του 

θερµαντή, το επίπεδο φόρτισης της µονάδας αποθήκευσης, τη θερµική ενέργεια που 

εισέρχεται και εξέρχεται από την αποθήκη, την ηλεκτρική παραγωγή της 

στροβιλογεννήτριας («gross» και «net») και την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από 

το δίκτυο για κάλυψη ιδίων αναγκών.  

2. Προαιρετικά, και προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη σχεδίαση του συστήµατος 

αποθήκευσης η ανωτέρω προσοµοίωση µπορεί να λαµβάνει υπόψη της τη λειτουργία και 

άλλων σταθµών ΑΠΕ στο αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα, καθώς και σχετικά 

δηµοσιοποιηµένα στοιχεία για την ισχύ των σταθµών ανά τεχνολογία και τον τρόπο 

λειτουργίας τους. 

3. Περιγραφή του προτεινόµενου συστήµατος που θα εγκατασταθεί και το οποίο θα 

εξασφαλίζει την αναγκαία εφεδρεία ώστε να επιτρέπεται η τήρηση του προγράµµατος 

λειτουργίας του σταθµού για περίοδο τουλάχιστον 2 ωρών, από την εµφάνιση τυχαίου 

γεγονότος που οδηγεί σε µείωση της παραγωγής του. Περιγραφή του τρόπου µε τον 

οποίο θα τηρείται αυτή η υποχρέωση (κάλυψη εφεδρείας από αποθήκη ή heater ή 

συνδυασµός) και τεκµηρίωση της ικανοποίησης της απαίτησης µε βάση τα στοιχεία 

λειτουργίας του έργου. 

4. Εφόσον περιλαµβάνεται σύστηµα αποθήκευσης: Το µέγεθος και το είδος του συστήµατος 

αποθήκευσης, επαρκή τεκµηρίωση για την ικανότητά του να παρέχει ισχύ ίση µε την 

ονοµαστική του σταθµού για περίοδο τουλάχιστον 2 ωρών. 

5. Εφόσον περιλαµβάνεται συµβατική µονάδα: Το µέγεθος και ο τύπος της µονάδας 

βοηθητικού καυσίµου, τεκµηρίωση της αναγκαιότητας χρήσης του συµβατικού 

καυσίµου, τις ποσότητες του συµβατικού καυσίµου που θα χρησιµοποιηθούν και 

τεκµηρίωση µη υπέρβασης του άνω ορίου κατανάλωσης βοηθητικού καυσίµου, 

περιγραφή των σηµείων µέτρησης σε κάθε µία από τις µονάδες παραγωγής θερµικής 

ενέργειας.  

Σηµείωση:  

Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή ώστε να είναι εφικτός ο 

έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων ιδίως στο θέµα της προσοµοίωσης της λειτουργίας του σταθµού. 

 

 


