
 

 
 

 
 

 
Αθήνα, 17-1-2006 

 

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 
Το ΥΠΑΝ παραπέμπει στις καλένδες την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών 

 

Την βαθιά απογοήτευσή του εκφράζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών 

(ΣΕΦ) για το προσχέδιο νόμου που παρουσίασε το ΥΠΑΝ και αφορά τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Από το προσχέδιο απουσιάζουν οι 

προτάσεις του υπουργείου για την ενίσχυση του ηλιακού ηλεκτρισμού που 

παράγεται από φωτοβολταϊκά, παρόλο που επί εννέα μήνες το υπουργείο 

διατυμπάνιζε πως αυτό θα αποτελούσε μία από τις μεγάλες καινοτομίες της νέας 

νομοθεσίας. 

 

Το προσχέδιο νόμου που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση απέχει πολύ από τις αρχικές 

προτάσεις του υπουργείου που μας γνωστοποιήθηκαν ήδη από τον Απρίλιο του 2005. Ενώ 

οι αρχικές προτάσεις περιείχαν ουσιαστικά μέτρα πάταξης της γραφειοκρατίας και 

απλοποίησης των αδειοδοτικών διαδικασιών, στο τελικό προσχέδιο, οι προτάσεις 

αυτές τροποποιήθηκαν επί το συντηρητικότερο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως 

στο αρχικό σχέδιο, φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 500 κιλοβάτ (kW) που θα 

ενταχθούν στο ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας δεν απαιτούσαν άδειες παραγωγής και 

εγκατάστασης μιας και σύμφωνα με το νόμο πρόκειται για μονάδες “μηδενικής όχλησης”. 

Με τη νέα πρόταση του υπουργείου, το όριο απαλλαγής από τις σχετικές άδειες πέφτει στα 

50 kW. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των επενδυτών καλείται να εμπλακεί σε μια 

εξάμηνη τουλάχιστον γραφειοκρατική ταλαιπωρία η οποία επί της ουσίας δεν βοηθά 

κανέναν. Έτσι κι αλλιώς, τα συστήματα αυτά δηλώνονται στον ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ, 

διαφορετικά δεν δικαιούνται ενισχύσεων της ηλιακής κιλοβατώρας. Οι αρχές έχουν 

δηλαδή ούτως ή άλλως τον έλεγχο του ποιος παράγει τι και με ποιο τρόπο. Προς τι λοιπόν 

η άσκοπη και χρονοβόρα γραφειοκρατία; 

 

Εκείνο όμως που σοκάρει και αποθαρρύνει τους επενδυτές είναι ότι στο 

προσχέδιο που παρουσίασε το ΥΠΑΝ απουσιάζουν οι προτάσεις για τιμολόγηση 

της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ενώ δίνονται τιμές για τις άλλες 

τεχνολογίες. Η δικαιολογία του υπουργείου είναι πως θέλει να συζητήσει περαιτέρω το 

τελικό επίπεδο ενίσχυσης για τα φωτοβολταϊκά. Στη βάση ποιας πρότασης όμως θα γίνει 

αυτή η συζήτηση; Στο αρχικό σχέδιο, το ΥΠΑΝ πρότεινε τιμές για την ηλιακή κιλοβατώρα, 

οι οποίες μάλιστα έγιναν αποδεκτές από την αγορά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, μιας και ήταν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές που ισχύουν σε άλλες χώρες (π.χ. 

Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία). Λόγω εκείνων των αρχικών προτάσεων άλλωστε, είχαμε ένα 
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πρωτόγνωρο ενδιαφέρον από εκατοντάδες μικροεπενδυτές αλλά και τους σοβαρότερους 

παίκτες στο χώρο της ηλιακής ενέργειας διεθνώς. Μία υπαναχώρηση του ΥΠΑΝ θα 

έδινε το σήμα της αναξιοπιστίας και θα απομάκρυνε κάθε υποψήφιο επενδυτή. Σε 

τελική ανάλυση, γιατί ένας επενδυτής να επιλέξει την Ελλάδα για να επενδύσει 

στα φωτοβολταϊκά και να μη το πράξει στην Ισπανία ή την Ιταλία, χώρες με την 

ίδια ηλιοφάνεια, αλλά καλύτερο και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο; 

 

Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως εκφράσει τις απόψεις του για την προώθηση της ηλιακής 

ενέργειας στη χώρα μας. Θα το πράξει και τώρα, καταθέτοντας λεπτομερείς και 

τεκμηριωμένες προτάσεις στο ΥΠΑΝ. Σε κάθε περίπτωση όμως θα αποτελεί τραγικό λάθος 

της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΝ να υποκύψει στις αιτιάσεις της γραφειοκρατίας και να 

αρνηθεί να πράξει το αυτονόητο. Να ενισχύσει δηλαδή την πιο καθαρή, άφθονη και 

σύγχρονη μορφή ενέργειας που γνωρίζει ο άνθρωπος, όπως το κάνουν ήδη τόσες άλλες 

χώρες. 

 

 

 

 

Χώρα Ενίσχυση φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Γερμανία 

 

Επιδότηση ηλιακής κιλοβατώρας για μία εικοσαετία με 0,434-

0,595 €/kWh (ανάλογα με την εφαρμογή). 

 

Ισπανία 

 

Επιδότηση ηλιακής κιλοβατώρας για μία 25ετία με 0,4215 €/kWh 

Η τιμή αυτή αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω κάθε χρόνο, αφού 

αντιστοιχεί στο 575% της τιμής αναφοράς με την οποία ο 

καταναλωτής αγοράζει το συμβατικό ρεύμα. 

 

Μετά το πέρας της 25ετίας, ο ανεξάρτητος μικροπαραγωγός 

πράσινης ενέργειας θα παίρνει το 80% της τιμής αυτής για όσα 

επιπλέον χρόνια λειτουργεί το φωτοβολταϊκό του. 

 

Παράλληλα με την ενίσχυση της ηλιακής κιλοβατώρας, υπάρχουν 

σε περιφερειακό επίπεδο και επιπλέον επιδοτήσεις για την αγορά 

και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. 

 

Ιταλία 

Επιδότηση ηλιακής κιλοβατώρας για μία 20ετία με 0,445-0,49 

€/kWh. Η τιμή αυτή αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω κάθε χρόνο 

με βάση τον πληθωρισμό. 

Ελλάδα 

Σημερινό καθεστώς ενίσχυσης: 0,066-0,084 €/kWh 

 

Αρχική πρόταση ΥΠΑΝ: 0,43-0,59 €/kWh 

 

Τελική πρόταση ΥΠΑΝ: ???????????????? 

 


