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Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Εν όψει της κατάρτισης νέας μελέτης μακροχρόνιου ενεργειακού

σχεδιασμού ως το 2030 από το ΥΠΕΚΑ και θέλοντας να συμβάλλει

ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο, ο Σύνδεσμος Εταιριών
Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) προχώρησε στην εκπόνηση σχετικής μελέτης, 
που εξετάζει την επίδραση της περαιτέρω διείσδυσης των
φωτοβολταϊκών στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
για διάφορα σενάρια ζήτησης ως το 2030.
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Ένα συντηρητικό σενάριο για τις ΑΠΕ

Η μελέτη εξέτασε ένα συντηρητικό σενάριο διείσδυσης των ΑΠΕ ως το

2030, με διάφορες εκδοχές αναμενόμενης ζήτησης ενέργειας, ζήτηση που

έχει επηρεαστεί σημαντικά από την τρέχουσα ύφεση της οικονομίας.

Η οικονομική κρίση, αλλά και οι μέχρι σήμερα ακολουθούμενες πολιτικές, 

οδηγούν στη μη επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί το 2010 για τη

συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

(τουλάχιστον 40% το 2020). Αντ’ αυτού, στις βασικές εκδοχές του
σεναρίου που εξετάσαμε επιτυγχάνεται μερίδιο ΑΠΕ περί το 35% το
2020 και 45% το 2030.

Σημειώνουμε επίσης ότι, για το 2030, ο τελευταίος μακροχρόνιος
ενεργειακός σχεδιασμός (2012) προέβλεπε συμμετοχή της
ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σε ποσοστό 55%-65%.



Η ανάγκη αλλαγής της νομοθεσίας

Η ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών βοηθά στο να διατηρηθεί η Οριακή Τιμή

Συστήματος (ΟΤΣ) σε χαμηλά επίπεδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό στην πράξη, θα

πρέπει να είναι εφικτές και βιώσιμες οι νέες επενδύσεις φωτοβολταϊκών.

Με την ισχύουσα νομοθεσία όμως (αποζημίωση = 1,1*ΟΤΣ), έχουμε εξωπραγματικά

χαμηλές αποζημιώσεις (της τάξης των 60-65 €/MWh) και, συνεπώς, μηδενική

ανάπτυξη. Έτσι, εξετάσαμε και πιο ρεαλιστικά σενάρια, στα οποία η αποζημίωση

των μεγάλων φωτοβολταϊκών ακολουθεί μια γραμμική ετήσια μείωση από 90 

€/MWh για το έτος 2015 σε 70 €/MWh για το έτος 2030, και τα μικρομεσαία

συστήματα υποστηρίζονται αποκλειστικά μέσω του net-metering.

Τα σενάρια αυτά, επιβαρύνουν το ΕΤΜΕΑΡ κατά λιγότερο από 1 €/MWh, σε σχέση

με την υφιστάμενη νομοθεσία, και οδηγούν σε μικρότερη συνολική επιβάρυνση των

καταναλωτών - το άθροισμα της ΟΤΣ και του ΕΤΜΕΑΡ συγκρατείται στα 75

€/MWh το 2030, ενώ χωρίς τα νέα φωτοβολταϊκά εκτινάσσεται στα 81 €/MWh.



Λιγότερο και από το κόστος του λιγνίτη!

Κόστος παραγωγής λιγνιτικής κιλοβατώρας από μελέτη Booz&Co (2014) για

λογαριασμό της ΔΕΗ. Σημειωτέον ότι το πλήρες κόστος παραγωγής της πετρελαϊκής

κιλοβατώρας στα νησιά αγγίζει κατά μέσο όρο τα 240 €/MWh.

Η αποζημίωση των φωτοβολταϊκών είναι 

μικρότερη του κόστους παραγωγής της 

λιγνιτικής κιλοβατώρας!
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Με σημερινές ρυθμίσεις Με εύλογη αποζημίωση

Για αρκετά έτη, με βάση τις σημερινές ρυθμίσεις, η αποζημίωση των

φωτοβολταϊκών αυξάνεται με τα χρόνια αντί να μειώνεται!



Οι προτάσεις του ΣΕΦ

Ελάχιστος εθνικός στόχος για φωτοβολταϊκά το 2030:

6,5 GWp (4 νέα GWp την περίοδο 2015-2030)

Άμεση εφαρμογή του net-metering για οικιακές και επαγγελματικές

εγκαταστάσεις χωρίς περιορισμούς.

Αποζημίωση για τα μεγάλα φωτοβολταϊκά: 90 €/MWh για το 2015 και

ετήσια απομείωση 1,5%, εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι.



Ένας ευγενής στόχος

Το 2014, η παραγόμενη από φωτοβολταϊκά ενέργεια στην Ελλάδα καλύπτει

τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια 1,04 εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Στόχος είναι, το 2020 να καλύπτονται οι ανάγκες 1,8 εκατομμυρίων
νοικοκυριών και το 2030 2,6 εκατομμυρίων.

Ο στόχος αυτός διασφαλίζει, όχι μόνο καθαρή ενέργεια, αλλά και
καλύτερο περιβάλλον, περισσότερη απασχόληση , διατηρήσιμη
ανάπτυξη και ένα βιώσιμο μέλλον.
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