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Η αξιοποίηση του ηλιακού ηλεκτρισµού, της ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή η οποία παράγεται από 
φωτοβολταϊκά συστήµατα (Φ/Β) που τιθασσεύουν την ηλιακή ακτινοβολία, προσφέρει µια σειρά από 
πλεονεκτήµατα: µηδενική ρύπανση, αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής, 
απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίµων για τις αποµακρυσµένες περιοχές, δυνατότητα επέκτασης 
ανάλογα µε τις ανάγκες, ελάχιστη συντήρηση. 
 
Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα όµως δεν στάθηκαν ικανά µέχρι σήµερα να απογειώσουν την αγορά των 
φωτοβολταϊκών. Αιτία το σχετικά υψηλό κόστος συγκριτικά µε τις συµβατικές πηγές ενέργειας. Τα 
φωτοβολταϊκά δείχνουν εγκλωβισµένα σε ένα φαύλο κύκλο, στο γνωστό πρόβληµα της “κότας µε το 
αυγό”. Η αγορά Φ/Β θα ευδοκιµήσει όταν πέσει το κόστος τους, αλλά για να πέσει το κόστος χρειάζεται 
µία οικονοµία κλίµακας, δηλαδή µια σχετικά δυναµική αγορά. 
 
Προσπαθώντας να σπάσουν αυτόν τον φαύλο κύκλο, πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 
χρόνια σηµαντικά προγράµµατα ενίσχυσης των Φ/Β, µε γενναίες επιδοτήσεις τόσο της αγοράς και 
εγκατάστασης Φ/Β, όσο και της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας. 
 
Αντίστοιχα προγράµµατα δεν έχουν δυστυχώς ξεκινήσει στην Ελλάδα, ιδίως στον οικιακό-
τριτογενή τοµέα τον οποίο αφορούν πρωτίστως τα Φ/Β. Έτσι, η ελληνική αγορά Φ/Β παραµένει 
µικρή και περιθωριακή και η χώρα µας έχει εγκαταστήσει µόλις το 0,1% των συνολικών Φ/Β 
συστηµάτων παγκοσµίως. 
 
Προκειµένου να αλλάξει αυτή η εικόνα, οι σηµαντικότερες ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο, συνασπίστηκαν και δηµιούργησαν τον Σύνδεσµο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί µία υγιής ανάπτυξη της αγοράς Φ/Β και στην Ελλάδα. 
 
Προς το παρόν, οι µόνοι διαθέσιµοι δηµόσιοι πόροι για την ενίσχυση των Φ/Β προέρχονται κυρίως 
από τα κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανταγωνιστικότητα” (ΕΠΑΝ) και επικουρικά από 
τον αναπτυξιακό νόµο. ∆εδοµένου όµως ότι οι πόροι του ΕΠΑΝ θα διατεθούν ουσιαστικά τα ερχόµενα 
2-3 χρόνια, θα υπάρξει σύντοµα ένα µεγάλο κενό. Επιπλέον, όλες οι παραπάνω ενισχύσεις αφορούν 
εµπορικές εφαρµογές, στον δε κτιριακό τοµέα καλύπτουν µόνο τον ιδιωτικό τριτογενή τοµέα, 
αποκλείοντας, προς το παρόν, τον δηµόσιο τριτογενή και τις κατοικίες. 
 
Η πιθανή υλοποίηση ενός προγράµµατος “Ηλιακών Στεγών”, κατά τα πρότυπα άλλων χωρών, θα 
απαιτήσει δηµόσιες επενδύσεις για την ενίσχυση αυτών των εφαρµογών, µε τη µορφή επιχορηγήσεων 
ή/και επιδότησης του παραγόµενου ηλιακού ηλεκτρισµού. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα για να 
υλοποιηθεί, κατ’ ελάχιστον, ο στόχος που έχει θέσει το Εθνικό Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές Αλλαγές. 
Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να αφορούν τόσο σε επιδότηση της αγοράς και εγκατάστασης Φ/Β (και 
στον οικιακό τοµέα), όσο και στη γενναία ενίσχυση της ηλιακής κιλοβατώρας, όπως ήδη ισχύει 
σε πολλές χώρες. 
 
Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστεί η εφαρµογή ενός βελτιωµένου καθεστώτος ενίσχυσης 
µέσω φορολογικών ελαφρύνσεων οι οποίες καταργήθηκαν πρόσφατα. Συγκεκριµένα, οι 
φοροελαφρύνσεις θα µπορούσαν να αφορούν την ίδια την επένδυση, ανεξάρτητα αν τις 
καρπώνεται ο τελικός χρήστης ή ο επενδυτής που καλύπτει το κόστος εγκατάστασης του 
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συστήµατος. Μια τέτοια διευρυµένη και ευέλικτη αντιµετώπιση θα διευκόλυνε την εφαρµογή 
προγραµµάτων Χρηµατοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ) ή/και leasing σε ευρεία κλίµακα. 
 
Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η µείωση του ΦΠΑ στο 0 έως 8% (από 18% που είναι σήµερα) για 
αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού φωτοβολταϊκών και άλλων τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ). Η µείωση αυτή, όχι µόνο θα λειτουργούσε τονωτικά για τις ΑΠΕ, αλλά θα διόρθωνε 
και µία αδικία και στρέβλωση του φορολογικού συστήµατος, αφού τόσο η ηλεκτρική ενέργεια όσο 
και το φυσικό αέριο φορολογούνται µε 8% και συνεπώς ευνοούνται έναντι των καθαρών πηγών 
ενέργειας και της εξοικονόµησης. 
 
Ενισχυτικά θα δρούσε επίσης η ευρεία εφαρµογή Φ/Β σε κτίρια του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 
Το ∆ηµόσιο θα µπορούσε επίσης να δεσµευτεί στην απορρόφηση ενός συγκεκριµένου 
ποσοστού “πράσινης ενέργειας”, εγγυούµενο έτσι τις προοπτικές αυτής της τεχνολογίας. 
 
∆εδοµένου ότι η ανάπτυξη των Φ/Β αφορά τόσο τον οικιακό-τριτογενή τοµέα όσο και την 
ηλεκτροπαραγωγή, εξετάσαµε δύο σενάρια χρηµατοδότησης πέραν των πολιτικών ενίσχυσης που 
ισχύουν σήµερα. Τα σενάρια αυτά, τα οποία αναλύονται διεξοδικότερα στην τεχνική έκθεση που 
ετοίµασε ο ΣΕΦ (“Στρατηγικές ανάπτυξης της αγοράς φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα”, Φεβ. 2003), είναι 
τα εξής: 
 
α. Εφαρµογή “ηλιακού τέλους” στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και 
β. Ελάχιστο “ηλιακό µερίδιο” στην ηλεκτροπαραγωγή. 
 
Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η τροποποίηση ορισµένων διατάξεων της υπάρχουσας 
νοµοθεσίας, η οποία σήµερα θέτει αδικαιολόγητα εµπόδια. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε το Ν. 
2244/94, για τα συστήµατα κάτω των 20 kWp δεν απαιτείται (και ορθώς) άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας. Να τονίσουµε όµως εδώ ότι το όριο των 20 kWp είναι πολύ µικρό για να καλύψει τις 
σύγχρονες ανάγκες. Σε άλλες χώρες είναι πλέον συνήθη τα Φ/Β συστήµατα αρκετών δεκάδων ή και 
εκατοντάδων kW σε στέγες και προσόψεις κτιρίων. Απαιτείται συνεπώς µια αναπροσαρµογή προς 
τα πάνω του ορίου ισχύος για το οποίο δεν θα απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, 
προκειµένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των 
φωτοβολταϊκών. 
 
Από την σταχυολόγηση και µόνο των προτάσεών µας, αναδεικνύονται πιστεύουµε και τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει ο κλάδος µας. Είναι πραγµατικά κρίµα, η πιο ηλιόλουστη χώρα της Ευρώπης να 
παραµένει ουραγός στην ανάπτυξη της ηλιακής φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. Σύντοµα θα λειτουργεί 
στη χώρα µας το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών µε εξαγωγικό 
προσανατολισµό. Πώς όµως θα σταθεί µακροχρόνια, όταν δεν υπάρχει µια υγιής εγχώρια αγορά, 
όταν τόσο το ΥΠΑΝ όσο και τα συναρµόδια υπουργεία δεν έσκυψαν ποτέ σοβαρά πάνω από τα 
προβλήµατα και δεν αποτόλµησαν τις γενναίες πολιτικές που απαιτεί η ανάπτυξη της αγοράς των 
φωτοβολταϊκών; 


