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Τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη των φωτοβολταϊκών
Η ηλιακή ενέργεια είναι µια καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιµη ενεργειακή
πηγή. 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 [α] χρησιµοποιούν την
πλέον διαθέσιµη πηγή ενέργειας στον πλανήτη, [β] δεν έχουν κινούµενα µέρη, και [γ]
παράγουν ηλεκτρισµό, που αποτελεί την πιο χρήσιµη µορφή ενέργειας.
Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σηµαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την
κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας και για τη βιώσιµη
ανάπτυξη.
Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο στον καταναλωτή, και άµεση
πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόµενη και καταναλισκόµενη
ενέργεια. Τον καθιστούν έτσι πιο προσεκτικό στον τρόπο που καταναλώνει την ενέργεια
και συµβάλλουν µ’ αυτό τον τρόπο στην ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση της
ενέργειας.
Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και
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συσσωρευτές) και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.
Τα φωτοβολταϊκά είναι µία από τις πολλά υποσχόµενες τεχνολογίες της νέας εποχής που
ανατέλλει στο χώρο της ενέργειας. Μιας νέας εποχής που θα χαρακτηρίζεται ολοένα και
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απελευθερωµένης αγοράς. Τα µικρά, ευέλικτα συστήµατα που µπορούν να εφαρµοστούν
σε επίπεδο κατοικίας, εµπορικού κτιρίου ή µικρού σταθµού ηλεκτροπαραγωγής (όπως π.χ.
τα φωτοβολταϊκά, τα µικρά συστήµατα συµπαραγωγής, οι µικροτουρµπίνες και οι κυψέλες
καυσίµου) αναµένεται να κατακτήσουν ένα σηµαντικό µερίδιο της ενεργειακής αγοράς στα
χρόνια που έρχονται. Ένα επιπλέον κοινό αυτών των νέων τεχνολογιών είναι η φιλικότητά
τους προς το περιβάλλον.
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαµφισβήτητα. Κάθε
κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συµβατικά
καύσιµα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,12 κιλών διοξειδίου του άνθρακα
στην ατµόσφαιρα (µε βάση το σηµερινό ενεργειακό µείγµα στην Ελλάδα και τις µέσες
απώλειες του δικτύου). Επιπλέον, 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.
Αν προσπαθήσει να αποτιµήσει κανείς τις δυσµενείς επιπτώσεις σε χρήµα από τη χρήση
των ορυκτών καυσίµων (όπως είναι ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο) θα
διαπιστώσει ότι ένα σηµαντικό οικονοµικό κόστος που έχουν αυτά τα καύσιµα για την
κοινωνία δεν περιλαµβάνεται στην τιµή της κιλοβατώρας που παράγεται απ’ αυτά. Είναι το
λεγόµενο “εξωτερικό” κόστος, ένα κόστος που εµµέσως πληρώνει όλη η κοινωνία.
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EXTERNE), το κόστος αυτό (περιβαλλοντικό και κοινωνικό) για την περίπτωση
της Ελλάδας φτάνει έως και 0,08 €/kWh. Η ίδια µελέτη το ανεβάζει και στα 0,15
€/kWh για άλλες χώρες. Αντίθετα, το “εξωτερικό” κόστος στην περίπτωση των
φωτοβολταϊκών είναι σχεδόν µηδενικό ακόµη κι όταν συνυπολογίζουµε τα κόστη για την
παραγωγή των φωτοβολταϊκών.
Για τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισµού, υπάρχουν ευδιάκριτα τεχνικά και εµπορικά
πλεονεκτήµατα από την εγκατάσταση µικρών συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Όσο περισσότερα

συστήµατα παραγωγής ενέργειας εγκατασταθούν

και

συνδεθούν µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης, τόσο περισσότερα είναι τα οφέλη για τις
επιχειρήσεις, όπως π.χ. η βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος, η
σταθερότητα της ηλεκτρικής τάσης και η µείωση των επενδύσεων για νέες
γραµµές µεταφοράς.
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αποτελεσµατικά τη διαρκή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε
διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καλυφθεί µε µεγάλες επενδύσεις για
σταθµούς

ηλεκτροπαραγωγής.
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παραγωγούς µπορεί να περιορίσει επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε νέες
γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος µιας νέας γραµµής
µεταφοράς είναι πολύ υψηλό, αν λάβουµε υπόψη µας πέρα από τον τεχνολογικό
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εξοπλισµό και θέµατα που σχετίζονται µε την εξάντληση των φυσικών πόρων και
τις αλλαγές στις χρήσεις γης.
Οι διάφοροι µικροί 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 ανέρχονται σε 12% κατά µέσο όρο). 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 και στη µείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής,
δεδοµένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχµών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.
Τα φωτοβολταϊκά, εκτός από καθαρή ενέργεια, παρέχουν ακόµη προσέλκυση πελατών
και αξιοπιστία σε ένα απελευθερωµένο περιβάλλον. Σε ένα υψηλά ανταγωνιστικό
περιβάλλον,

οι
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προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες τους. Σήµερα οι καταναλωτές στις
απελευθερωµένες ενεργειακές αγορές δεν αγοράζουν απλά τη φθηνότερη ηλεκτρική
ενέργεια, καθώς υπάρχει πλέον θέµα τόσο ποιότητας όσο και υπηρεσιών. Τα προγράµµατα
καθαρής ενέργειας µπορούν να είναι ελκυστικά σε αρκετά µεγάλο αριθµό καταναλωτών
που ενδιαφέρονται γενικά για το περιβάλλον και ειδικότερα για τις κλιµατικές αλλαγές.
Τα φωτοβολταϊκά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δοµικά υλικά παρέχοντας τη
δυνατότητα για καινοτόµους αρχιτεκτονικούς σχεδιασµούς, καθώς διατίθενται σε
ποικιλία χρωµάτων, µεγεθών, σχηµάτων και µπορούν να παρέχουν ευελιξία και
πλαστικότητα στη φόρµα, ενώ δίνουν και δυνατότητα διαφορικής διαπερατότητας του
φωτός ανάλογα µε τις ανάγκες του σχεδιασµού. Αντικαθιστώντας άλλα δοµικά υλικά
συµβάλλουν στη µείωση του συνολικού κόστους µιας κατασκευής (ιδιαίτερα σηµαντικό
στην περίπτωση των ηλιακών προσόψεων σε εµπορικά κτίρια).
Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συµβάλλει στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,
όσο καµιά άλλη ενεργειακή πηγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι για κάθε νέο µεγαβάτ (MW)
φωτοβολταϊκών δηµιουργούνται περίπου 50 νέες θέσεις εργασίας (20 στην
κατασκευή φωτοβολταϊκών και 30 στην εµπορία, εγκατάσταση και στην παροχή των
συναφών υπηρεσιών).
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 (το µέσο κόστος αγοράς και εγκατάστασης ενός διασυνδεδεµένου
φωτοβολταϊκού συστήµατος ανέρχεται σήµερα στη χώρα µας σε 9.000 €/KW). Κόστος που
αναµένεται να µειωθεί δραστικά καθώς αναπτύσσεται η αγορά ηλιακής ενέργειας, όπως
έδειξε η διεθνής εµπειρία.
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Η τιµολόγηση της ηλιακής κιλοβατώρας
Σε ότι αφορά την αποτίµηση της ηλιακής κιλοβατώρας στη χώρα µας, αυτή
αντιµετωπίζεται όπως και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από πιο ώριµες και
ανταγωνιστικές
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(όπως
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καταναλωτής να µη κάνει ουσιαστικά απόσβεση του συστήµατος (σε περίπτωση που
επιλέξει τη σύνδεση µε το δίκτυο). Το τρέχον σύστηµα τιµολόγησης της ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ που καθιερώθηκε από τους Ν. 2244/94 και 2773/99 διαφοροποιεί τις
τιµές ανάλογα µε το αν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά γίνεται στο ηπειρωτικό σύστηµα ή
στα µη διασυνδεδεµένα νησιά και ανάλογα µε το αν η ενέργεια προέρχεται από
ανεξάρτητο παραγωγό ή αυτοπαραγωγό. Οι ισχύουσες σήµερα τιµές κυµαίνονται από 0,06
€/kWh για τους αυτοπαραγωγούς, έως 0,08 €/kWh για τους ανεξάρτητους παραγωγούς
στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Κατ’ αυτή την έννοια, το σηµερινό σύστηµα τιµολόγησης
της ηλιακής κιλοβατώρας ή ακόµη και ο χρηµατικός συµψηφισµός εισερχόµενης και
εξερχόµενης κιλοβατώρας δεν αποτελούν ισχυρά κίνητρα για τον καταναλωτή, αλλά
απλώς διασφαλίζουν ότι εξοικονοµεί ένα µικρό χρηµατικό ποσό ετησίως. Ενδεικτικά
αναφέρουµε πως, µε τις σηµερινές τιµές αγοράς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
στην Ελλάδα, για να αποσβέσει κανείς το σύστηµα σε µια εικοσαετία, απαιτείται
είτε επιδότηση 50% συν επιδότηση κιλοβατώρας ίση µε 0,3 € ή ισοδύναµα
επιδότηση κιλοβατώρας ίση µε 0,6 € για µια εικοσαετία.
Οι κοινοτικοί και εθνικοί στόχοι για τα φωτοβολταϊκά
Σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας, ο κοινοτικός στόχος για τα φωτοβολταϊκά είναι η εγκατάσταση 3.000
MW ως το 2010. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναθεωρούν τις
πολιτικές τους, προωθώντας σηµαντικά προγράµµατα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών, σε
µια προσπάθεια επιτάχυνσης της ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτής.
Σε ότι αφορά τη χώρα µας, το Εθνικό Πρόγραµµα µείωσης εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου, το οποίο υπερψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο (ΦΕΚ 58Α, 5 Μαρτίου
2003), προβλέπει την εγκατάσταση τουλάχιστον 15 MW φωτοβολταϊκών ως το
2010.
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φωτοβολταϊκών, εκ των οποίων το ένα τρίτο περίπου ήταν διασυνδεδεµένα µε το δίκτυο
της ∆ΕΗ. Με τους σηµερινούς ρυθµούς ανάπτυξης, αλλά και τους διαθέσιµους πόρους του
Γ’ ΚΠΣ, δεν προβλέπεται να επιτευχθεί ο στόχος του Εθνικού Προγράµµατος µείωσης
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Απαιτείται συνεπώς περαιτέρω ενίσχυση των
φωτοβολταϊκών. ∆εδοµένου ότι οι διαθέσιµοι πόροι για άµεση επιδότηση της αγοράς και
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι περιορισµένοι και αφορούν µόνο επιχειρήσεις και όχι
οικιακούς καταναλωτές (οι οποίοι αποτελούν εν δυνάµει τη σηµαντικότερη αγορά όπως
δείχνει η διεθνής εµπειρία), είναι σκόπιµο να αναζητηθούν άλλοι τρόποι ενίσχυσης.
Η ευρωπαϊκή εµπειρία και πρακτική
Η ηλιακή κιλοβατώρα ενισχύεται σηµαντικά σε αρκετές χώρες, προκειµένου να βοηθηθεί ο
καταναλωτής να αποσβέσει το σύστηµά του και να εγκατασταθεί έτσι ένας ικανός αριθµός
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συστηµάτων, βοηθώντας την ανάπτυξη της αγοράς και τη σταδιακή µείωση του κόστους
των συστηµάτων.
Η Γερµανία αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα χώρας που επένδυσε στα
φωτοβολταϊκά µε επιτυχία, ακολουθώντας µία ρηξικέλευθη πολιτική ενίσχυσης της
ηλιακής κιλοβατώρας. Ως τον Μάρτιο του 2000, η ηλιακή κιλοβατώρα επωλείτο προς
0,085 € και η αγορά παρουσίαζε σχετικά χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Το 2000
ψηφίστηκε ένας νόµος που δίνει προτεραιότητα στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
[Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG]. Σύµφωνα µε νοµοθεσία της 17ης Μαρτίου του 2000,
η ηλιακή κιλοβατώρα θα ενισχυόταν εφεξής µε τουλάχιστον 0,506 € για διάστηµα µιας
εικοσαετίας. Ο νόµος προέβλεπε ότι από 1-1-2002 η τιµή αυτή θα µειώνεται κλιµακωτά
κατά 5% ετησίως αντανακλώντας έτσι και την αναµενόµενη µείωση του κόστους αγοράς
των φωτοβολταϊκών. Η µειωµένη τιµή αφορά µόνο τα νέα συστήµατα που εγκαθίστανται
την επιµέρους χρονιά. Για τα παλιά συστήµατα ισχύει επί εικοσαετία η ταρίφα που
προέβλεπε ο νόµος για τη χρονιά που εγκαταστάθηκαν (δηλαδή ένα σύστηµα που
εγκαταστάθηκε το 2001 θα παίρνει επιδότηση κιλοβατώρας 0,506 € για είκοσι χρόνια, ένα
σύστηµα που εγκαταστάθηκε το 2002 θα παίρνει επιδότηση κιλοβατώρας 0,481 € για
είκοσι χρόνια, ένα σύστηµα που εγκαταστάθηκε το 2003 θα παίρνει επιδότηση
κιλοβατώρας 0,457 € για είκοσι χρόνια, κ.ο.κ). Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα που είχαν
εγκατασταθεί προ της ψήφισης του νόµου επιδοτούνται µε το ποσόν που αντιστοιχούσε
στο έτος 2000. Σηµειωτέον ότι η υψηλή αυτή τιµή κιλοβατώρας συνοδευόταν και από
άλλες διευκολύνσεις, όπως π.χ. παροχή εγγυηµένου χαµηλότοκου δανείου για αγορά και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού (µε επιτόκιο 1,9%).
Από 1-1-2004, ισχύει µία βελτιωµένη εκδοχή του νόµου αυτού που επιδοτεί τον ηλιακό
ηλεκτρισµό µε 0,434-0,64 €/KWh (ανάλογα µε την εφαρµογή).
Η εκτίµηση που έκανε η γερµανική νοµοθεσία ότι η γενναία ενίσχυση της ηλιακής
κιλοβατώρας θα βοηθήσει να πέσουν οι τιµές αποδείχθηκε σωστή αφού την τριετία 20002, το κόστος των φωτοβολταϊκών συστηµάτων στη Γερµανία µειώθηκε κατά 15%.
Παράλληλα, δηµιουργήθηκαν εκατοντάδες νέες επιχειρήσεις (µεταξύ των οποίων και
δεκάδες νέες µονάδες παραγωγής και συναρµολόγησης φωτοβολταϊκών), οι οποίες
απασχολούν χιλιάδες εργαζοµένους.
Η Αυστρία, από 1-1-2003, ενισχύει την ηλιακή κιλοβατώρα µε 0,47-0,60 €/kWh δίνοντας
µάλιστα δεκατριετή εγγύηση γι’ αυτές τις τιµές. Συγκεκριµένα, τα συστήµατα µε ισχύ ως
20 KW ενισχύονται µε 0,60 €/kWh, ενώ τα µεγαλύτερα µε 0,47 €/kWh.
Η Ισπανία, ενισχύει τόσο την ηλιακή κιλοβατώρα (0,4 €/kWh για συστήµατα <100 kW
και 0,21 €/kWh για µεγαλύτερα συστήµατα µε εικοσιπενταετή εγγύηση), όσο και την
αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (επιδότηση 2.070-2.250 €/ΚW).
Οι ρυθµίσεις που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εµπορίου της
Γαλλίας στις 13-3-2002, παρέχουν ενίσχυση της ηλιακής κιλοβατώρας 0,15 € για µια
εικοσαετία. Όπως και στον γερµανικό νόµο, οι ενισχύσεις θα µειώνονται προοδευτικά για
τις νέες εγκαταστάσεις κατά 5% το χρόνο. Οι επιδοτήσεις καλύπτουν οικιακές εφαρµογές
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ισχύος έως και 5 kW, µη κτιριακές εφαρµογές (π.χ. ηχοφράγµατα σε δρόµους) έως και
150 kW, και εφαρµογές σε εµπορικά και δηµόσια κτίρια έως 1 MW. Ειδικά για την Κορσική
και τις υπερπόντιες περιφέρειες της χώρας, η ενίσχυση της κιλοβατώρας ανέρχεται σε 0,3
€/kWh. Σηµειωτέον, ότι η Γαλλία επιδοτεί ταυτόχρονα και την αγορά των συστηµάτων µε
4.600 €/KW, υπάρχει δηλαδή διπλή ενίσχυση των φωτοβολταϊκών.
Το Λουξεµβούργο παρέχει επίσης ενίσχυση της ηλιακής κιλοβατώρας 0,55 €/kWh, µε
εικοσαετή εγγύηση. Επιπρόσθετα, επιδοτεί µε 50% του συνολικού κόστους την αγορά και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
Η Κύπρος ενισχύει τα φωτοβολταϊκά (ισχύος µέχρι 5 KW) παρέχοντας επιδότηση 40% επί
της τιµής αγοράς συν ενίσχυση κιλοβατώρας ίση µε 0,26 €.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα ισχύοντα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε ότι αφορά
στην ενίσχυση της ηλιακής κιλοβατώρας.
Τιµή αγοράς ηλιακής κιλοβατώρας (€/kWh) για το 2004
Αυστρία

0,47-0,60
0,15-0,30

Γαλλία

(συν επιδότηση αγοράς 4.600 €/KW )

Γερµανία

0,434-0,64

Ελλάδα

0,06-0,08
0,21-0,40

Ισπανία

(συν επιδότηση αγοράς 2.070-2.250 €/KW)

0,26

Κύπρος

(συν επιδότηση αγοράς 40%)

0,55

Λουξεµβούργο

(συν επιδότηση αγοράς 50%)

Η προτεινόµενη τιµολόγηση της ηλιακής κιλοβατώρας
∆εδοµένων

των

πολλαπλών

πλεονεκτηµάτων

και

της

προστιθέµενης

αξίας

των

φωτοβολταϊκών σε περιβαλλοντικό, ενεργειακό και αναπτυξιακό επίπεδο, αλλά και
λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εµπειρία άλλων χωρών, προτείνεται να υπάρξει ειδική ρύθµιση
για την ηλιακή κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά και τροφοδοτείται στο
δίκτυο. Η ειδική αυτή τιµή θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν της τα παραπάνω και επιπλέον
να

δίνει

κάποια

κίνητρα

στους

ενδιαφερόµενους

επενδυτές

(σε

οικιακό

ή

επιχειρηµατικό επίπεδο) για απόσβεση της επένδυσής τους σε ένα εύλογο χρονικό
διάστηµα. Συγκεκριµένα, προτείνεται για τον καθορισµό ειδικής τιµής της ηλιακής
κιλοβατώρας να ισχύσουν τα παρακάτω:
•

0,60 €/kWh για συστήµατα που δεν ενισχύονται διαφορετικά

•

0,45 €/kWh για συστήµατα που έχουν λάβει και κάποια άλλη επιδότηση
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Οι τιµές αυτές να δοθούν µε εικοσαετή εγγύηση και να είναι ενιαίες για όλη την
επικράτεια.
Για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα που έχουν εγκατασταθεί µέχρι σήµερα και είναι
συνδεδεµένα στο δίκτυο, να ισχύσουν οι παρακάτω τιµές:
•

Αν έχουν επιδοτηθεί από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους: 0,45 €/kWh

•

Αν δεν έχουν επιδοτηθεί από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους: 0,60 €/kWh

Οι τιµές αυτές προτείνεται να παραµείνουν σταθερές επί µία εικοσαετία από την έναρξη
ισχύος της ρύθµισης αυτής και να είναι ενιαίες για όλη την επικράτεια.
Τα προτεινόµενα ύψη των ενισχύσεων, αλλά και η διάρκεια της ενίσχυσης, αποσκοπούν
στο να υπάρχει απόσβεση των συστηµάτων (έστω και µετά από ένα µεγάλο διάστηµα
ασύνηθες

για

άλλες

επενδύσεις),

ώστε

να

υπάρχει

κίνητρο

για

επενδύσεις

σε

φωτοβολταϊκά, κίνητρο που σήµερα απουσιάζει. Για τον καθορισµό του ύψους των
ενισχύσεων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ ή NPV) για τις
χρηµατορροές. Τη µέθοδο αυτή προτείνει ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας (ΙΕΑ) ως την
πιο δόκιµη µέθοδο για επενδύσεις φωτοβολταϊκών, ενώ είναι παράλληλα και η µέθοδος µε
την οποία έγινε η αποτίµηση των διαφόρων µέτρων που προτείνονται στο Εθνικό
Πρόγραµµα µείωσης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Ειδικά στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, λόγω της µικρής σχετικά ισχύος
τους και της µικρής ενεργειακής παραγωγής, προτείνεται να µην ισχύσει η παράγραφος 7
του άρθρου 38 του Νόµου 2773/99, για το ειδικό ανταποδοτικό τέλος που αντιστοιχεί σε
ποσοστό επί των πωλήσεων της ενέργειας στη ∆ΕΗ, αφού η προτεινόµενη τιµολόγηση
συνεπάγεται την οριακή, ούτως ή άλλως, απόσβεση της επένδυσης στον χρονικό ορίζοντα
της εικοσαετίας.
∆εδοµένων των µικρών -από άποψη ισχύος- µεγεθών, η συνολική επιβάρυνση
από µία γενναία ενίσχυση της ηλιακής κιλοβατώρας, δεν είναι µεγάλη. Αντιθέτως,
τα οφέλη από µία τέτοια κίνηση είναι πολλαπλά, αφού αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για
την ανάπτυξη µιας πολλά υποσχόµενης στο µέλλον αγοράς στην πιο ηλιόλουστη χώρα της
Ευρώπης.
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