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1. Η Ιδέα (1/2) 

 

 

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την 

αξιολόγηση καταλληλότητας εδαφών, όσο 

αφορά την βέλτιστη χωροθέτηση 

φωτοβολταϊκού πάρκου. 

 



1. Η Ιδέα (2/2) 

Η καινοτομία αυτής της δουλειάς είναι στην 

μοντελοποίηση της όλης μεθοδολογίας 

 

 

Πλατφόρμα ανάλυσης σε περιβάλλον GIS και  

ημι-αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών. 

 

 

Εφαρμογή “what if” scenarios. 

  

 



2. Περιοχή Μελέτης (1/4) 

 

  
Επαρχία Λεμεσού 

στο Νότιο μέρος 

του νησιού. 

 
 
 
 
 
 

Έκταση: 1370 km2 



2. Περιοχή Μελέτης (2/4) 

Πρωτογενής Ενέργεια στη Κύπρο: 
 

o 90% στήριξη στο Πετρέλαιο 
 

o 6% στήριξη στο Κάρβουνο 

o 4% στήριξη στην ηλιακή ενέργεια (θερμική ηλιακή 
ενέργεια)  

  

Για τους λόγους αυτούς και για το γεγονός ότι η 
Κύπρος είναι νησί πρέπει, όσο αυτό είναι 

δυνατό, να υπάρξει ενεργειακή αυτονομία. 



2. Περιοχή Μελέτης (3/4) 

Γιατί ηλιακή ενέργεια; 
 

Είναι μια φιλική προς το περιβάλλον μορφή ενέργειας. 

 

 Δεν εκπέμπει ρύπους και δεν συνεισφέρει στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 Αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών. 

 Αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. 

 Προσφέρει στην ασφάλεια της ενεργειακής απόδοσης 
της χώρας. 

 Στην ηλεκτροδότηση αγροτικών και απομακρυσμένων 
περιοχών στις αναπτυσσόμενες χώρες.            (Εικόνες) 



2. Περιοχή Μελέτης (4/4) 



3. Μεθοδολογία (1/3) 

Ικανοποίηση λειτουργικών παραμέτρων και έλεγχος 
της σημαντικότητας τους μεταξύ τους. 

 

 

Συνδυασμός από MCA & GIS εργαλείων έχει 
χρησιμοποιηθεί, με την μέθοδο της AHP σαν 

επιπρόσθετο εργαλείο για την θέσπιση βαρυτήτων 
σημαντικότητας ανάμεσα στα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Ένας δείκτης καταλληλότητας (SI) έχει υπολογισθεί 
για κάθε κελί στον τελικό χάρτη, χρησιμοποιώντας 

την τεχνική της σταθμισμένης επικάλυψης. 

 



3. Μεθοδολογία (2/3) 

Στάδια Μεθοδολογίας: 
 

i. Συλλογή Δεδομένων 
 

ii. Ανάπτυξη Γεω-Βάσης 
 

iii. Θέσπιση Περιοριστικών κριτηρίων 
 

iv. Θέσπιση Οικονομικών κριτηρίων 
 

v. Εκτίμηση βαρυτήτων ανάμεσα στα κριτήρια 
Καταλληλότητας μέσω της μεθόδου AHP 
 

vi. Υπολογισμός του δείκτη Καταλληλότητας (SI) 
 

vii. Παρουσίαση αποτελεσμάτων - Χάρτες 

 



3. Μεθοδολογία(3/3) 



3. Μεθοδολογία (3/3) 



3. Μεθοδολογία (3/3) 

(a) Constrains 

(b) Evaluation 



4. Εφαρμογή (1/6) 

1. Περιοριστικά κριτήρια 

 



4. Εφαρμογή (2/6) 

2. Κριτήρια Καταλληλότητας 



4. Εφαρμογή (2/6) 

2. Κριτήρια Καταλληλότητας 



 

4. Εφαρμογή (3/6) 



4. Εφαρμογή (4/6) 

 

 Η μέθοδος AHP 



4. Εφαρμογή (5/6) 

Πιο αναλυτικά: 

 

 Η Ηλιακή Ακτινοβολία έχει θεωρηθεί ως το πιο 
σημαντικό κριτήριο, αφού επηρεάζει την απόδοση 
του φωτοβολταϊκού πάρκου. 

 

 Η απόσταση από το Δίκτυο Ηλεκτροδότησης και 
το Οδικό Δίκτυο ακολουθεί, αφού καθορίζουν το 
τελικό κόστος της εγκατάστασης.  



4. Εφαρμογή (6/6) 

 

 Το Κόστος της γης έχει θεωρηθεί λιγότερο 
σημαντικό αφού έχει να κάνει με το κόστος 
αγοράς της γης που θα γίνει η εγκατάσταση. 

 

 Η Κλίση Εδάφους και το Υψόμετρο είναι ήπια 
τεχνικά κριτήρια που πιθανόν να αυξήσουν το 
κόστος της επένδυσης. 

 

 Τέλος, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής παρουσιάζουν τις λιγότερες τεχνικές 
δυσκολίες.  



5. Αποτελέσματα (1/3) 

Cell Size: 100 x 100m 

Οδικό δίκτυο 
Υψηλή Βλάστηση 

NATURA 2000 
Εθνικό Δάσος 

Οικιστικές Ζώνες 
Επιφανειακά Ύδατα 

Αεροδρόμιο 
Αρχαιολογικοί Χώροι 

Ακτογραμμή 
Προσανατολισμός 

Υψόμετρο 
Κλίση Εδάφους 

Γεωλογία Εδάφους 
Αξία Γης 

Οδικό Δίκτυο 
Ηλεκτρικό Δίκτυο 

Ηλιακή Ακτινοβολία 

Περιορισμοί: 

Καταλληλότητα: 
* 



5. Αποτελέσματα (2/3) 

Ανάλυση Ευαισθησίας 
 

 CASE 1: Όλα τα κριτήρια έχουν την ίδια βαρύτητα. 
 

 CASE 2: Η βαρύτητα του κριτηρίου της Ηλιακής 
Ενέργειας έχει τον μεγαλύτερο βαθμό. 
 

 CASE 3: Η βαρύτητα των κριτηρίων της Ηλιακής 
Ενέργειας και της Αξίας της Γης έχουν τον μεγαλύτερο 
βαθμό ενώ τα υπόλοιπα έχουν την ίδια σημαντικότητα. 
 

 CASE 4: Όλα τα οικονομικά κριτήρια (Οδικό Δίκτυο, 
Δίκτυο Ηλεκτροδότησης και η Αξία της Γης) έχουν 
βαρύτητα ίση με μηδέν (0). 



5. Αποτελέσματα (3/3) 

 

Το πλαίσιο 
ανάλυσης είναι 
ευαίσθητο στην 

αλλαγή βαρυτήτων 
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6. Συμπεράσματα (1/3) 

Τα αποτελέσματα δείχνουν υποσχόμενες περιοχές 

για την χωροθέτηση φωτοβολταϊκού πάρκου, 

αποκλείοντας ωστόσο ένα 80% από την περιοχή 

μελέτης.  

 

 

Οι καταλληλότερες περιοχές καλύπτουν μόνο 1.0% 

της περιοχής μελέτης. 



6. Συμπεράσματα (2/3) 

 

 

Παρόλα αυτά, η προτεινόμενη μεθοδολογία 

επιτρέπει στον αναλυτή να επανεξετάσει τα όρια στα 

κριτήρια και να αναθεωρήσει τον δείκτη 

καταλληλότητας.  



6. Συμπεράσματα (3/3) 

Μελλοντική Δουλειά: 
 

 Αξιολόγηση κάθε βέλτιστης προτεινόμενης 
περιοχής. 
 

 Επιτόπια επιθεώρηση των προτεινόμενων 
περιοχών. 
 

 Εισαγωγή περισσότερων κριτηρίων. 
 

 Εμπλοκή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. 
 

 Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας. 
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