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Η προστιθέµενη αξία των φωτοβολταϊκών 

 

 

Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιµη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν 

ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει 

ανεξαρτησία, προβλεψιµότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. 

 

Τα φωτοβολταϊκά, τα οποία µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύµα, θεωρούνται 

τα ιδανικά συστήµατα ενεργειακής µετατροπής καθώς χρησιµοποιούν την πλέον διαθέσιµη πηγή 

ενέργειας στον πλανήτη, και  παράγουν ηλεκτρισµό, που αποτελεί την πιο χρήσιµη µορφή 

ενέργειας.  

 

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας µε τη χρήση φωτοβολταϊκών παρουσιάζει τα εξής 

πλεονεκτήµατα: 

 

• µηδενική ρύπανση 

• αθόρυβη λειτουργία 

• αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής (που ξεπερνά τα 30 χρόνια) 

• απεξάρτηση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα 

• δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες 

• ελάχιστη συντήρηση 

 

Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαµφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα 

που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συµβατικά καύσιµα, συνεπάγεται την αποφυγή 

έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα (µε βάση το σηµερινό 

ενεργειακό µείγµα στην Ελλάδα και τις µέσες απώλειες του δικτύου). Ένα κιλοβάτ φωτοβολταϊκών 

αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση κατά µέσο όρο 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

Χρειάζονται 2 στρέµµατα δάσους ή περίπου 100 δέντρα για να απορροφήσουν αυτή την ποσότητα 

CO2. Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια µε πετρέλαιο, απαιτούνται 2,2 βαρέλια πετρελαίου 

κάθε χρόνο. Από περιβαλλοντική άποψη, αποφεύγοντας 1.300 κιλά CO2 ετησίως είναι σαν να κάνει 

ένα µέσο αυτοκίνητο 7.000 χιλιόµετρα λιγότερα κάθε χρόνο. 

 

Επιπλέον, η υποκατάσταση ρυπογόνων καυσίµων από φωτοβολταϊκά συνεπάγεται λιγότερες 

εκποµπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου, 

οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου και αλλάζουν το κλίµα της Γης, ενώ η ατµοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στην υγεία και το περιβάλλον. 

 

Η βαθµιαία αύξηση των µικρών ηλεκτροπαραγωγών µπορεί να καλύψει αποτελεσµατικά τη διαρκή 

αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να 

καλυφθεί µε µεγάλες επενδύσεις για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρισµού από 

µικρούς παραγωγούς µπορεί να περιορίσει επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε νέες γραµµές 

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Οι διάφοροι παραγωγοί “πράσινης” ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ιδανική λύση για τη µελλοντική 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις όπου αµφισβητείται η ασφάλεια της παροχής. Η 

τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν δοκιµάζεται από δαπανηρές ενεργειακές απώλειες που 

αντιµετωπίζει το ηλεκτρικό δίκτυο, απώλειες, οι οποίες στην Ελλάδα αγγίζουν το 10%. Από την 

άλλη, η µέγιστη παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισµού συµπίπτει χρονικά µε τις ηµερήσιες αιχµές της 

ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες), βοηθώντας έτσι στην εξοµάλυνση των αιχµών φορτίου, 

στην αποφυγή black-out και στη µείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδοµένου 

ότι η κάλυψη αυτών των αιχµών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. 

 

Tα φωτοβολταϊκά µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην αντιµετώπιση των αιχµών ζήτησης 

και στην αποτροπή black-out. Κάτι τέτοιο ενισχύεται και από πρόσφατες µελέτες στις ΗΠΑ και την 

Αυστραλία, όπου αποδείχτηκε ότι η διάσπαρτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων θα 

βοηθούσε στην αποτροπή των µεγάλων black-out όπως αυτό που ταλαιπώρησε τη βόρεια Αµερική 

τον Αύγουστο του 2003 [1-7]. Επιπρόσθετα, η διαθεσιµότητα των φωτοβολταϊκών είναι υψηλή και 

συνεπώς αποτελούν αξιόπιστα ενεργειακά συστήµατα. 
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Πραγµατική και θεωρητική διαθεσιµότητα φωτοβολταϊκών στη Β. Αµερική (ένα χρόνο µετά το black-out  του 2003) 

 

 

 
 

Προσοµοίωση της εξοµάλυνσης των αιχµών του δικτύου µέσω φωτοβολταϊκών στην Καλιφόρνια 

 

Σε 80 δις δολάρια ετησίως εκτιµάται το κόστος από τις διακοπές ρεύµατος στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε 

πρόσφατη µελέτη του Lawrence Berkeley National Laboratory [8]. Ένα ποσοστό 2% αυτού του ποσού 

αφορά τον οικιακό τοµέα, ενώ το υπόλοιπο τη βιοµηχανία και τις υπηρεσίες. Η αποκεντρωµένη 

παραγωγή και η διάδοση των φωτοβολταϊκών θα µπορούσε να αποτρέψει πολλές από τις σηµερινές 

διακοπές και να συµβάλλει στην ευστάθεια των δικτύων και την εξοικονόµηση δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων. Κάτι τέτοιο φυσικά ισχύει και για την Ελλάδα και ιδίως για τα αδύναµα νησιωτικά δίκτυα. 

Στην Ελλάδα, εκτιµάται ότι κάθε ώρα black-out κοστίζει στην εθνική οικονοµία 25-40 εκατ. 

ευρώ. 
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Η παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισµού

ακολουθεί την εποχική ζήτηση

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

Παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισµού Εποχική ζήτηση ηλεκτρισµού

 
 

 

Η ποσοτικοποίηση του οφέλους 

 

Παρακάτω επιχειρούµε µία ποσοτική αποτίµηση ορισµένων από τα οφέλη που συνεπάγεται η 

υλοποίηση ενός προγράµµατος ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών. Η αποτίµηση αυτή συνυπολογίζει τα 

εξής διακριτά µεγέθη: 

 

1. Κόστος αποφυγής επιπλέον υποδοµών για παραγωγή-µεταφορά-διανοµή 

2. Εξωτερικό κοινωνικό κόστος (που περιλαµβάνει και το κόστος αγοράς δικαιωµάτων 

εκποµπών) 

3. ∆ηµόσια έσοδα από φόρους που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών 

 

Η ανάλυση που ακολουθεί έγινε µε βάση το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ που παρουσιάστηκε 

από το ΥΠΕΚΑ το καλοκαίρι του 2010 και περιγράφει την αναµενόµενη διείσδυση ανά τεχνολογία για 

την περίοδο ως το 2020. Για τα φωτοβολταϊκά, το Σχέδιο αυτό προβλέπει την εγκατάσταση 2.200 

MW ως το 2020. Το Σχέδιο αυτό αναπροσαρµόστηκε µε βάση και την υπουργική απόφαση που 

ακολούθησε και η οποία τροποποιεί την κατανοµή στο χρόνο, θέτοντας ένα ενδιάµεσο στόχο για τα 

φωτοβολταϊκά ίσο µε 1.500 MW ως το 2015. 

 

 

1. Κόστος αποφυγής επιπλέον υποδοµών για παραγωγή-µεταφορά-διανοµή 

 

Μελέτες σε περιοχές µε αντίστοιχες κλιµατικές συνθήκες µε την Ελλάδα (π.χ. Καλιφόρνια) έδειξαν 

ότι κάθε MW φωτοβολταϊκών υποκαθιστά έως και 0,8 MW συµβατικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής 

τις καλοκαιρινές ώρες αιχµής. O µέσος συντελεστής εγγυηµένης ισχύος (capacity credit) των 

φωτοβολταϊκών σε ετήσια βάση είναι, για την περιοχή αυτή, 64% και ανέρχεται σε 80% τις 
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καλοκαιρινές ώρες αιχµής[5,7]. Η ηλιοφάνεια όµως δεν είναι ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει το 

συντελεστή εγγυηµένης ισχύος. Ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας είναι και η σχέση του 

καλοκαιρινού προς το χειµερινό φορτίο ενός ηλεκτρικού συστήµατος. Όταν η σχέση αυτή είναι 

σχετικά υψηλή, τότε ο µέσος συντελεστής εγγυηµένης ισχύος είναι επίσης υψηλός[9]. Για την Ελλάδα, 

η σχέση αυτή για τις ώρες έγχυσης των φωτοβολταϊκών είναι περίπου 1,20 ενώ για κάποιες 

µεσηµεριανές ώρες φτάνει και το 1,25. Σηµειωτέον ότι η σχέση αυτή µεγαλώνει συν τω χρόνω 

καθώς προστίθενται ολοένα και περισσότερα κλιµατιστικά. 

 

Συντελεστής εγγυηµένης ισχύος για φωτοβολταϊκά
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∆εδοµένα για Νεβάδα, ΗΠΑ [10] 

 

Συσχέτιση συντελεστή εγγυηµένης ισχύος 

φωτοβολταϊκών µε φορτίο συστήµατος
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Εκτίµηση συντελεστή εγγυηµένης ισχύος για 2% διείσδυση φωτοβολταϊκών [9] 

 

Με βάση τα παραπάνω, η εγκατάσταση, για παράδειγµα, 2.200 MW φωτοβολταϊκών καθιστά µη 

αναγκαία τουλάχιστον 1.400 MW συµβατικών ρυπογόνων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής κυρίως τις 

ώρες της µεσηµεριανής και καλοκαιρινής αιχµής. Τέτοιες µονάδες είναι θεωρητικά (και για την 

περίπτωση του ηπειρωτικού δικτύου) αεριοστροβιλικές µονάδες ανοιχτού κύκλου µε φυσικό αέριο 

(OCGT), µονάδες συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο ή και λιγνιτικές-ανθρακικές µονάδες, ενώ 
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στα µη διασυνδεδεµένα νησιά το φορτίο αυτό καλούνται να καλύψουν οι πετρελαϊκοί σταθµοί 

ηλεκτροπαραγωγής. Η καταλληλότερη και φθηνότερη από άποψη κεφαλαιουχικού κόστους επιλογή 

είναι οι µονάδες ανοιχτού κύκλου µε καύσιµο φυσικό αέριο, είναι όµως και αυτή που παρέχει τελικά 

την ακριβότερη ενέργεια δεδοµένου ότι οι µονάδες αυτές λειτουργούν λίγες ώρες ετησίως µε χαµηλό 

βαθµό απόδοσης. 

 

Η εκτίµηση του κόστους της συµβατικά παραγόµενης ενέργειας έγινε, για µεν το ηπειρωτικό δίκτυο, 

µε βάση την Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ), για δε τα µη διασυνδεδεµένα νησιά µε βάση το 

ανηγµένο κόστος της ∆ΕΗ στα νησιά αυτά. Από τα 2.200 MW φωτοβολταϊκών που προβλέπει το 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης ως το 2020, θεωρούµε ότι τα 2.000 MW θα είναι εν τέλει διασυνδεδεµένα στο 

Σύστηµα και 200 MW σε αυτόνοµα νησιωτικά δίκτυα. 

 

Εξετάστηκαν δύο σενάρια για την εξέλιξη της ΟΤΣ ως το 2020. Ένα σενάριο χαµηλής ΟΤΣ και ένα 

υψηλότερης. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις εκτιµήσεις για την εξέλιξη της ΟΤΣ την επόµενη 

δεκαετία. 

 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Σενάριο χαµηλής 

ΟΤΣ (€/MWh) 

47,4 53,0 59,4 67,7 77,1 87,9 92,3 97,0 101,8 106,9 112,2 117,9 

Σενάριο υψηλής 

ΟΤΣ (€/MWh) 

47,4 53,0 59,4 67,7 77,1 87,9 96,7 106,4 117,1 128,8 141,6 155,8 

 

Στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, σύµφωνα µε τη λογιστικά διαχωρισµένη κατάσταση αποτελεσµάτων 

της ∆ΕΗ για το 2008 [11], το κόστος παραγωγής ανέρχεται σε 185,9 €/MWh (εκ των οποίων 8,56 

€/MWh οι αποσβέσεις). 

 

Οι αποσβέσεις είναι σηµαντικά υψηλότερες για νέες επιπλέον µονάδες, οι οποίες θα χρειαστούν αν 

δεν εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά. Για τις νέες αυτές πετρελαϊκές µονάδες υποθέτουµε αρχικό 

κόστος επένδυσης ίσο µε 1,35 εκατ. €/MW (µε επιτόκιο 7,4% και απόσβεση σε µια εικοσιπενταετία). 

Θεωρώντας συνολική ισοδύναµη ισχύ των πετρελαϊκών σταθµών τα 128 MW (που αντιστοιχεί σε 

µέσο συντελεστή εγγυηµένης ισχύος των φωτοβολταϊκών 64%) και υποκαθιστούµενη ενέργεια 280 

GWh/έτος, οι αποσβέσεις αντιστοιχούν σε 54,86 €/MWh. Το συνολικό κόστος παραγωγής τυχόν 

νέων πετρελαϊκών µονάδων για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά ανέρχεται συνεπώς σε 232,2 €/MWh. 

 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει το κόστος της συµβατικά παραγόµενης ενέργειας που υποκαθίσταται 

από τα φωτοβολταϊκά για τα δύο σενάρια που προαναφέραµε. 

 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2009 

2020 

Σενάριο χαµηλής 

ΟΤΣ (εκατ. €) 

3,2 14,8 43,4 92,2 123,3 165,1 202,4 235,8 263,1 292,7 324,8 359,4 2.120 

Σενάριο υψηλής 

ΟΤΣ (εκατ. €) 

3,2 14,8 43,4 92,2 123,3 165,1 209,0 252,5 292,8 339,3 392,8 454,2 2.383 
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Στο κόστος αυτό θα πρέπει να προσθέσουµε και το κόστος των Αποδεικτικών ∆ιαθεσιµότητας 

Ισχύος (Α∆Ι) µε το οποίο αποζηµιώνονται οι αιχµιακές µονάδες µε φυσικό αέριο ακόµη κι όταν δεν 

λειτουργούν. Το κόστος αυτό ήταν 35.000 €/MW, αυξήθηκε όµως το 2010 στα 45.000 €/MW. 

 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2009 

2020 

Κόστος Α∆Ι 

(εκατ. €) 

1,0 3,6 8,7 13,6 22,3 30,2 37,4 41,5 45,5 49,5 53,6 57,6 364,5 

 

Ένα από τα παράπλευρα οφέλη από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι η µείωση των 

απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος, καθώς και η χρονική µετάθεση για το µέλλον 

επενδύσεων αναβάθµισης του εξοπλισµού των δικτύων διανοµής, λόγω της συµβολής τους στη 

µείωση του διακινούµενου φορτίου. Για να µπορέσουν οι καταναλωτές να εξυπηρετηθούν κατά τις 

κρίσιµες ώρες αιχµής χωρίς τον κίνδυνο black-out, απαιτούνται επιπλέον ενισχύσεις των δικτύων 

µεταφοράς και διανοµής (σε γραµµές µεταφοράς και καλώδια, σε µετασχηµατιστές, σε πυκνωτές 

αντιστάθµισης και σε διατάξεις προστασίας, τηλεµετρήσεων και τηλεχειρισµών, κ.λπ). 

 

Η εµπειρία την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα έδειξε ότι µια µείζων αναβάθµιση του 

δικτύου διανοµής έχει κόστος περί τις 770.000 €/MW [12]. Αντιθέτως, η εµπειρία της Γερµανίας έδειξε 

ότι η απλή αναβάθµιση υπαρχόντων δικτύων χαµηλής και µέσης τάσης για να µπορέσουν να 

εξυπηρετήσουν τα διάσπαρτα φωτοβολταϊκά, ανέρχεται σε λιγότερο από 20.000 €/MW (για 

εξυπηρέτηση 1.100 MW  φωτοβολταϊκών στη Βαυαρία) [13]. Υπάρχει λοιπόν µία διαφορά 750.000 

€/MW. Με ανάκτηση του ποσού αυτού σε 35 έτη και µε επιτόκιο 7,4%, έχουµε ετήσιο κόστος 

αναβάθµισης ίσο µε 60.470 €/MW.  

 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2009 

2020 

Κόστος 

αναβάθµισης 

δικτύων 

(εκατ. €) 

1,4 5,8 8,7 9,7 11,6 10,7 9,7 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 84,7 

 

 

2. Αποτίµηση εξωτερικού κόστους 

 

Για την αποτίµηση του εξωτερικού κόστους από την ηλεκτροπαραγωγή µε ρυπογόνες µονάδες, 

χρησιµοποιήσαµε την προτεινόµενη από το Γερµανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος µεθοδολογία, η 

οποία εν πολλοίς στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Externe [14-15]. Με βάση τη µεθοδολογία 

αυτή, προτείνεται η χρήση µίας τυπικής τιµής 70 €/tn CO2, ενώ για την ανάλυση ευαισθησίας 

προτείνεται ένα εύρος 20-280 €/tn CO2. ∆εδοµένου ότι η τρέχουσα χρηµατιστηριακή τιµή κυµαίνεται 

περί τα 15 €/tn CO2, στο σενάριο χαµηλού εξωτερικού κόστους χρησιµοποιήσαµε την τιµή αυτή ως 

και το 2012 και στη συνέχεια θεωρήσαµε 20 €/tn CO2. Στο βασικό σενάριο χρησιµοποιήσαµε 70 €/tn 

CO2 (η τιµή αυτή δεν είναι η χρηµατιστηριακή αλλά αυτή που θεωρείται πιο κοντά στα πραγµατικά 

εξωτερικά κόστη της ρύπανσης) και στο δυσοίωνο για το κλίµα σενάριο την τιµή 280 €/tn CO2. 
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Η αποτίµηση του συνολικού εξωτερικού κόστους (πέραν δηλαδή των επιπτώσεων στο κλίµα και 

συνυπολογίζοντας και τις επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία) έγινε µε τη χρήση του ειδικού λογισµικού 

MethodEx που δηµιουργήθηκε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης [16]. 

 

Με βάση τα παραπάνω, το συνολικό εξωτερικό κόστος υπολογίζεται σε: 

 

• 27,2 €/MWh για 15 €/tn CO2 

• 31,8 €/MWh για 20 €/tn CO2 

• 77,4 €/MWh για 70 €/tn CO2 

• 268,9 €/MWh για 280 €/tn CO2 

 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει την αποτίµηση του εξωτερικού κόστους για τα τρία σενάρια που 

εξετάζουµε. 

 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2009 

2020 

Περιβαλλοντικό 

κόστος (εκατ. €) 

για 20 €/tn CO2 

1,7 3,8 10,2 18,5 32,9 45,1 56,2 64,9 70,8 76,6 82,5 88,3 551,6 

Περιβαλλοντικό 

κόστος (εκατ. €) 

για 70 €/tn CO2 

4,8 10,7 28,9 52,8 80,2 109,8 136,9 158,0 172,3 186,5 200,8 215,0 1.356,7 

Περιβαλλοντικό 

κόστος (εκατ. €) 

για 280 €/tn CO2 

16,8 37,2 100,4 183,4 278,5 381,3 475,4 549,1 598,6 648,1 697,6 747,1 4.713,4 

 

 

3. ∆ηµόσια έσοδα από φόρους που αφορούν την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών 

 

Το ∆ηµόσιο ωφελείται από τη φορολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την 

ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών (φορολόγηση παραγωγής, εµπορίας, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 

αλλά και επενδύσεων σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής). Τα οφέλη αυτά 

περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και αφορούν στα φορολογικά έσοδα από τα 

φωτοβολταϊκά µείον τα διαφυγόντα έσοδα από την υποκατάσταση της συµβατικής ενέργειας. 

 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2009 

2020 

∆ηµόσια έσοδα 

από φόρους 

(εκατ. €) 

16 46 95 145 195 235 252 256 267 278 290 303 2.378 
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Στην αποτίµηση αυτή δεν συνυπολογίζονται η ασφάλεια του εφοδιασµού που παρέχουν τα 

φωτοβολταϊκά, καθώς και τα ευρύτερα αναπτυξιακά οφέλη. 

 

Ήδη, από την ψήφιση του πρώτου νόµου για τα φωτοβολταϊκά το 2006, έχουν δηµιουργηθεί 

εκατοντάδες νέες επιχειρήσεις εµπορίας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, ενώ λειτουργούν πέντε 

µονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών και πολλές ακόµη επικουρικού εξοπλισµού. Για τις µονάδες 

αυτές έχουν επενδυθεί περί το 0,5 δις €. Οι εξελίξεις αυτές συνεπάγονται, µεταξύ άλλων, πολλές 

χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και µάλιστα σε ένα τοµέα αιχµής. 

 

Μονάδες 

παραγωγής 

φωτοβολταϊκών 

Προϊόντα Περιοχή 

Ετήσια 

δυναµικότητα 

(2010) 

Αριθµός 

εργαζοµένων 

Exel Group 
Φωτοβολταϊκά 

πλαίσια 
Κιλκίς 50 MW 120 

Heliosphera Thin Film Τρίπολη 60 MW 197 

Silcio/Piritium 

Cells, 

Φωτοβολταϊκά 

πλαίσια 

Πάτρα 29/9,5 MW 122 

Solar Cells Hellas 

Wafers, Cells, 

Φωτοβολταϊκά 

πλαίσια 

Πάτρα & Θήβα 80/80/80 MW 320 

Stel Solar 
Φωτοβολταϊκά 

πλαίσια 
Κιλκίς 10 MW 25 

 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τις εκτιµήσεις µας για τις θέσεις εργασίας στον κλάδο των 

φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, την περίοδο 2009-2020. 

 

Θέσεις πλήρους απασχόλησης στα φωτοβολταϊκά

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑΠΕ 1.400 4.250 5.545 5.965 6.795 6.395 5.965 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130

Στόχος αγοράς: 12% PV ως το 2020 1.400 4.250 6.795 7.630 8.460 9.295 11.375 13.040 14.290 14.705 15.535 16.785

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Το κόστος για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών 

 

Στον αντίποδα των παραπάνω ωφελειών, οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν ένα αντίτιµο για 

την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, επιδοτώντας την παραγόµενη ηλιακή ενέργεια µέσω του 

µηχανισµού του feed-in-tariff. Με βάση τις προβλεπόµενες από το Ν.3851/2010 τιµές πώλησης της 

παραγόµενης από φωτοβολταϊκά ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος για την ανάπτυξη των 

φωτοβολταϊκών που προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ είναι το εξής: 

 

 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2009 

2020 

Feed-in-tariff 

(εκατ. €) 

27,1 59,9 153,9 266,1 380,6 497,5 557,5 616,0 647,4 680,1 714,1 749,6 5.350 

 

 

 

Θετικό ισοζύγιο για τα φωτοβολταϊκά 

 

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω βλέπουµε ότι, σε κάθε περίπτωση, το ισοζύγιο είναι θετικό 

για τα φωτοβολταϊκά. Στα τρία σενάρια που εξετάσαµε (σενάριο min = χαµηλές τιµές ΟΤΣ & CO2, 

σενάριο basic = χαµηλή ΟΤΣ και µέτρια τιµή CO2 και σενάριο max = υψηλές τιµές ΟΤΣ & CO2), το 

ισοζύγιο είναι +149 εκατ. €, +954 εκατ. € και +4.573 εκατ. € αντίστοιχα υπέρ της ανάπτυξης των 

φωτοβολταϊκών. 

 

Οφέλη από την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

(2009-2020)
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Οφέλη από την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

εκατ. €

Min -4 14 12 13 4 -11 -0 -12 4 22 42 64 149 

Bas ic -1 21 31 47 51 53 81 81 106 132 161 191 954 

Max 11 48 102 178 250 325 426 488 562 640 725 818 4.573 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2009 

2020

 
 

∆εδοµένου ότι τα οφέλη για την περίοδο 2009-2020 αποτιµώνται σε 5,5 δις €, 6,1 δις € και 9,2 δις € 

για τα τρία σενάρια αντίστοιχα και τα κόστη σε 5,3 δις €, ο κοινωνικός εσωτερικός βαθµός 

απόδοσης (Social Return on Investment – SROI) για τα φωτοβολταϊκά είναι 1,15 για το βασικό 

σενάριο (και αντιστοίχως 1,03 για το πρώτο σενάριο και 1,85 για το τρίτο). Με άλλα λόγια, για κάθε 

ευρώ που επενδύουµε στα φωτοβολταϊκά, η κοινωνία παίρνει πίσω τουλάχιστον 1,15 ευρώ 

(έχοντας οφέλη από αποφυγή δηµιουργίας νέων συµβατικών υποδοµών, από αποφυγή κόστους 

ρύπανσης, από δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, κ.λπ). Όσο περισσότερα λοιπόν επενδύουµε στα 

φωτοβολταϊκά, τόσο καλύτερα για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. 
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