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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
Η αγορά περιμένει ακόμη την “ανάσταση” 

 
Δέσμια της γραφειοκρατίας παραμένει ακόμη η αγορά φωτοβολταϊκών που κινείται 

σημειωτόν, την ώρα που η διεθνής αγορά καλπάζει. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα αγοράς 

του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), το 2008 εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας 

περί τα 10 MW (μεγαβάτ) φωτοβολταϊκών και εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 

της τάξης των 20 MW (που αντιστοιχούν σε περίπου 100 εκατ. €). Τα νούμερα αυτά είναι 

ασήμαντα μπροστά στα 5.500 MW που εκτιμάται ότι εγκαταστάθηκαν διεθνώς το 2008. 

 

Την ώρα που η ελληνική αγορά στραγγαλίζεται από το ασαφές θεσμικό πλαίσιο, την ώρα 

που οι διάφοροι φορείς αυθαιρετούν και θέτουν αναίτια εμπόδια στην ανάπτυξη των 

φωτοβολταϊκών, η Ισπανία εγκατέστησε το 2008 περί τα 2.500 MW φωτοβολταϊκών και η 

Γερμανία 1.500 MW. Ακόμη και χώρες που ξεκίνησαν μετά από την Ελλάδα, όπως το Βέλγιο, 

η Τσεχία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, εγκατέστησαν περί τα 50 MW η κάθε μία την 

περασμένη χρονιά. Στην Ελλάδα, παρά τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε η νέα νομοθεσία 

(Ν.3734/09) η αδειοδότηση των χιλιάδων εκκρεμούντων έργων καθυστερεί αναίτια και 

παράνομα. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της Κρήτης. Τον Αύγουστο του 2008 

δόθηκαν εκεί εκατοντάδες άδειες (“εξαιρέσεις”) από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οκτώ 

μήνες μετά, τα έργα αυτά βαλτώνουν γιατί οι τοπικές αρχές δεν δίνουν έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων για μια τεχνολογία που όλοι πλέον γνωρίζουν ότι είναι η καθαρότερη 

ενεργειακή τεχνολογία που γνωρίζει σήμερα ο άνθρωπος. Την ίδια ώρα, και ενώ έχουν 

περάσει τρία χρόνια από την ψήφιση του πρώτου νόμου για την ενίσχυση των 

φωτοβολταϊκών, το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχει εκδώσει ακόμη τις απαραίτητες αποφάσεις για τη 

διευθέτηση των πολεοδομικών ζητημάτων που αφορούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

σε εκτός σχεδίου περιοχές. 
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Την ώρα που η Ελλάδα χάνει μία ακόμη ευκαιρία για πράσινη ανάπτυξη (και μάλιστα εν 

μέσω οικονομικής κρίσης), η ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών βάζει ψηλά τον πήχη, 

προσδοκώντας να καλύψει το 12% της ηλεκτροπαραγωγής με φωτοβολταϊκά ως το 2020. 

Σύμφωνα μάλιστα με το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως τα μέσα του 2010, κάθε 

χώρα θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης ανά τεχνολογία και να θέσει ποσοτικούς 

στόχους για την περίοδο ως το 2020. 

 

Ο ΣΕΦ υποστηρίζει την προοπτική αυτή. Μέσα στο 2008 και παρόλη την εχθρική πολλές 

φορές στάση διαφόρων φορέων, ο ΣΕΦ σχεδόν διπλασίασε τα μέλη του, τα οποία, 

σημειωτέον, κατέχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Η αγορά φωτοβολταϊκών 

απασχολεί σήμερα περί τους 1.000 εργαζόμενους, πολλοί από τους οποίους απασχολούνται 

στις πέντε παραγωγικές μονάδες που ήδη λειτουργούν ή ξεκινούν την παραγωγή τους εντός 

του 2009. 

 

Ο ΣΕΦ καλεί τους αρμόδιους φορείς να δουν τις προοπτικές (αναπτυξιακές και 

περιβαλλοντικές) που προσφέρουν τα φωτοβολταϊκά. Επειδή δε οι επόμενοι μήνες είναι 

κρίσιμοι για την ανάπτυξη της αγοράς την ερχόμενη δεκαετία, ο ΣΕΦ ανασυντάσσεται και 

χαράσσει μια νέα δυναμική και φιλόδοξη στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα μέλη του σε 

Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες στις 8-5-2009. Η “ανάσταση” της αγοράς φωτοβολταϊκών 

μπορεί ακόμη να καθυστερεί, αποτελεί όμως μονόδρομο αν θέλουμε να φανούμε συνεπείς 

με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και να βαδίσουμε το δρόμο της πράσινης ανάπτυξης 

που τόσοι ευαγγελίζονται. 

 

 


