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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι σκιάζει την αγορά 
των φωτοβολταϊκών

Ηζημιά, λόγω των στρεβλώ-
σεων στην ενεργειακή αγο-

ρά, από τις άστοχες πολιτικές
της κεντρικής εξουσίας, αποτυ-
πώνεται στα εξής: το 2012 και
2013 εγκαταστάθηκαν 900 και
1050 MW φωτοβολταϊκών αντι-
στοίχως. Το μέγεθος της αγοράς
σε αξία έργων - εξοπλισμών εί-
ναι πλέον μεγαλύτερο του 1 δισ.
ευρώ και σήμερα οι νέες εγκα-
ταστάσεις, που αντιστοιχούν σε
έργα 10 εκατ. ευρώ, παράγουν
μόλις 10 MW. Από μία αγορά με
πάνω από 50.000 θέσεις εργα-
σίας το 2013, σήμερα, έχουν απο-
μείνει μόλις 3.000… Την ίδια ώρα,
βασικό πρόβλημα συνεχίζουν
να αποτελούν οι υπερημερίες
εξόφλησης της παραγωγής του
κλάδου, που, παρά τον σχεδόν
μηδενισμό των ελλειμμάτων του
Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑ-
ΠΕ) από τις αιματηρές θυσίες
των ίδιων των παραγωγών (διά
του ν. 4254/2014), αυτοί, εντού-
τοις, συνεχίζουν να ταλανίζον-
ται από καθυστερήσεις πληρω-
μών 4-5 μηνών.

Ανάπτυξη 
υπό προϋποθέσεις 
Οπως εξηγεί στη «Ν» ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Εταιρειών Φω-
τοβολταϊκών (ΣΕΦ), δρ Σωτήρης
Καπέλλος, οι εταιρείες που επι-
μένουν να παραμένουν στην αγο-
ρά παρά τις αντιξοότητες έχουν
σταθεροποιηθεί σε αριθμό και
απασχολούνται είτε με ανάπτυ-
ξη και κατασκευή έργων στο εξω-
τερικό είτε με τη μικρή ελληνική
αγορά και την παροχή υπηρε-
σιών των έργων που λειτουργούν
στην Ελλάδα. Το τελευταίο διά-
στημα, προσθέτει, με την έναρ-
ξη του προγράμματος του Νet-
Μetering (ΝΜ), τον Μάιο του
2015, υπάρχει κάποια κινητι-
κότητα και συγκρατημένη αι-

σιοδοξία για την ανάπτυξη της
αγοράς. Ηδη, το πρώτο 9μηνο
από την έναρξη του προγράμ-
ματος εγκαταστάθηκαν 1,8 MW.
Ο κ. Καπέλος εκτιμά ότι το πρό-
γραμμα του ΝΜ στη χαμηλή και
στη μέση τάση, εφόσον παρα-
μένουν οι τρέχουσες συνθήκες
(κεφαλαιακοί έλεγχοι και έλλει-
ψη ρευστότητας στην αγορά από
τις τράπεζες), θα είναι μία μικρή
αγορά των μερικών MW ετησίως.
Οι προοπτικές είναι μεγάλες εφό-
σον ομαλοποιηθεί η ρευστότητα
στην αγορά, οπότε μπορεί να
φτάσει τουλάχιστον στα 50 MW
ετησίως. Ο συνδυασμός, δε, του
ΝΜ με την αποθήκευση, την ηλε-
κτροκίνηση και τα έξυπνα δί-
κτυα είναι δυνατόν να δημιουρ-
γήσει μία βιώσιμη και υγιή αγο-
ρά μεγαλύτερη των 50 MW. Αυ-
τό σημαίνει ανάπτυξη, και επι-
πλέον 2.350 άμεσες και έμμεσες
νέες θέσεις εργασίας και 50-60%
εγχώρια προστιθέμενη αξία (λαμ-
βάνοντας υπόψη και τη συντή-
ρηση και λειτουργία). Εκτός από
το ΝΜ που μπορεί να αποτελέσει
τη ραχοκοκαλιά της αγοράς, ανα-
μένεται η ενσωμάτωση των «Κα-
τευθυντήριων γραμμών για τις
κρατικές ενισχύσεις στους το-
μείς του περιβάλλοντος και της
ενέργειας (2014-2020)» της Ε.Ε. 

Μάχη αποτροπής 
της κατάρρευσης
Το 2015 ήταν, όντως, μια χρονιά
σταθεροποίησης για την ηλε-
κτροπαραγωγή από φωτοβολ-
ταϊκά και εν γένει για τις ΑΠΕ,
μας επιβεβαιώνει, από την πλευ-
ρά του και ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Παραγωγών Ενέργειας
με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), Στέ-
λιος Λουμάκης. «Κατά τη διάρ-
κεια του έτους και παρά τις ανα-
ταράξεις για τη χώρα σε οικονο-
μικό επίπεδο, ο κλάδος των ηλε-

κτροπαραγωγών από ανανεώσι-
μες προέβαλε, μάλλον, θωρακι-
σμένος, δρέποντας καρπούς προ-
ηγούμενων μεταρρυθμίσεων και
άρσης στρεβλώσεων τόσο εντός
των τειχών του όσο και σε επί-
πεδο χονδρεμπορικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας» σημει-
ώνει χαρακτηριστικά. Στα φω-
τοβολταϊκά, συγκεκριμένα, που
η ραγδαία εξάπλωση τους, ιδίως
κατά την περίοδο 2012-2013, τα
έφερε να ξεπεράσουν σε εγκα-
τεστημένη ισχύ ακόμη και τον
εθνικό στόχο του 2020 για 2.200
MW, 7 χρόνια νωρίτερα, χρει-
άστηκαν τολμηρές πρωτοβου-
λίες, ώστε να αποτραπεί η κα-
τάρρευση του κλάδου. Και αν μέ-
χρι και το 2014, που συντελέ-
στηκε το σύνολο των μεταρρυθ-
μίσεων αυτών, ο θόρυβος, αλλά
και ο απόηχος των αλλαγών κα-
θιστούσε δυσδιάκριτα τα ανα-
δυόμενα οφέλη της σταθερο-
ποίησης και της άρσης σημαν-
τικών στρεβλώσεων, το 2015, χω-
ρίς τις προηγηθείσες αλλαγές
ουδείς μπορεί να φανταστεί πως
θα εξελισσόταν με δεδομένα και

τα οξύτατα προβλήματα που αν-
τιμετώπισε η χώρα.  

Η επαγγελματική ηλεκτρο-
παραγωγή από φωτοβολταϊκά
αφορά 15.000 εγκαταστάσεις διε-
σπαρμένες κοινωνικά και γεω-
γραφικά σε όλη τη χώρα με ενα-
σχόληση τουλάχιστον ισόποσου
αριθμού ατόμων που τις κατέ-
χει ή/και εργάζεται στην παρα-
κολούθηση, διαχείριση, συντή-
ρηση, φύλαξη και ασφάλισή
τους, με συνολική εγκατεστη-
μένη ισχύ τα 2.229 MW, αξία
επενδύσεων περί τα 6 δισ. ευρώ,
σύνολο δανεισμού 4 δισ. και ετή-
σιο κύκλο εργασιών το 2015 το
1 δισ.  Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του ΣΠΕΦ, πρόκειται για κλάδο
με εξ’ ορισμού μηδενική φορο-
διαφυγή, αφού η παραγόμενη
ενέργεια εκκαθαρίζεται από τον
κρατικό Λειτουργό της αγοράς
και μέσω αυτού μεταπωλείται
στις εταιρείες προμήθειας (λια-
νικής), ενώ δεν είναι υπερβολή
να λεχθεί πως τα καταβαλλόμε-
να προς τις τράπεζες τοκοχρεο-
λύσια ίσως αποτελούν τον κορ-
μό των μη κόκκινων δανείων.
Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, τα
δάνεια των παραγωγών επιβα-
ρύνονται με απαράδεκτα υψη-
λά επιτόκια της τάξης του 7-9%,
αφού, μέσω αυτών, τα τραπεζικά
ιδρύματα μάλλον επιχειρούν να
καλύψουν τις απώλειές τους από
άλλους κλάδους της οικονομίας
στους οποίους αντίθετα προ-
σφέρονται αφειδώς ρυθμίσεις
εξοφλητικού ορίζοντα πολλών
δεκαετιών με επιτόκια επιπέδου
στεγαστικών δανείων, δηλαδή
κάτω του 5%.  

Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, το θέ-
μα των υπερημεριών εξόφλησης
των παραγωγών, ο πρόεδρος του
ΣΠΕΦ υπογραμμίζει πως, πέρα
από τα προβαλλόμενα προβλή-
ματα των καταναλωτών να απο-
πληρώνουν εγκαίρως τους λο-
γαριασμούς ρεύματός τους, η
ισχυρή κερδοφορία της ΔΕΗ,
ύστερα από γενναίες προβλέψεις
επισφαλειών που δύναται και
εγγράφει (691 εκατ. ευρώ προ-
βλέψεις στο 9μηνο 2015), δεν
αφήνει αμφιβολία πως οι πόροι
του ΕΤΜΕΑΡ χρησιμοποιούνται
ως γενικό μαξιλάρι ρευστότητας
κάλυψης άλλων αναγκών του συ-
στήματος ασύμμετρα σε βάρος
των ΑΠΕ.    
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Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζεται από τους φορείς των
φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα για την πορεία του κλάδου
το 2016, έπειτα από τριετή πτώση σε επίπεδο κατα-

σκευής/εξοπλισμού των σχετικών εγκαταστάσεων και κάποια
σταθεροποίηση, όσον αφορά τη δημιουργία νέων πάρκων, συ-
ναφώς, δε, στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στη διάρκεια
του περασμένου έτους. Σε μια χώρα, ωστόσο, που -παρά τα υψη-
λά, ομολογουμένως, κόστη- υπάρχουν οι φυσικές προϋποθέ-
σεις για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, θα απαιτηθεί αρκετό χρονικό
διάστημα, όπως φαίνεται, για να εξορθολογισθεί η κατάσταση. 

Του Γιάννη Κανουπάκη
jkan@naftemporiki.gr

Με νέες εντολές που έδωσε, προ ημερών, ο ΛΑΓΗΕ στις
τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων παραγωγής
Αυγούστου 2015. Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν
επιπλέον 220 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 
96.045,62 ευρώ, οπότε θα έχει πλέον εξοφληθεί το 94%
των εγκαταστάσεων με παραγωγή τον μήνα Αύγουστο.

94% 

[επενδύσεις] Κρίση και στρεβλώσεις κατάργησαν 47.000 θέσεις εργασίας

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Εταιρειών 
Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), 
δρ Σωτήρης Καπέλλος.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Παραγωγών Ενέργειας με
Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ),
Στέλιος Λουμάκης.

Το νέο πλαίσιο
ενισχύσεων 
 Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών η κοινοτική
οδηγία προβλέπει ότι θα ισχύσουν τα εξής: 
* Για έργα ισχύος μέχρι 500 kWp, μπορεί να εφαρμό-
ζεται ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων
σταθερών τιμών (feed-in-tariffs). 
* Από 1-1-2016 και για έργα ισχύος 500 kWp έως 1
MWp, οι ενισχύσεις χορηγούνται ως προσαύξηση,
επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί
πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγο-
ρά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των
εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium). 
* Από 1-1-2017 και για έργα ισχύος άνω του 1 MWp, oι
ενισχύσεις θα χορηγούνται στο πλαίσιο μιας αντα-
γωνιστικής διαδικασίας. Κατά το μεταβατικό στάδιο
που καλύπτει την περίοδο 2015-2016, οι ενισχύσεις για
τουλάχιστον 5% της σχεδιαζόμενης νέας δυναμικό-
τητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανε-
ώσιμες πηγές θα πρέπει να χορηγούνται στο πλαίσιο
μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

«Εργαλείο» 
το net-metering
 Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης
ενέργειας (net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία
προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης
που επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα ση-
μαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ πα-
ράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει
το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέρ-
γειας. Οπως επισημαίνει ο ΣΕΦ, το νέο θεσμικό εργα-
λείο προσφέρει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να
εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσοστό των χρημάτων
που σήμερα πληρώνει σε λογαριασμούς ρεύματος. Δεν
είναι εργαλείο παραγωγής εισοδήματος, όπως ήταν το
φωτοβολταϊκό, αλλά ένα άριστο εργαλείο εξοικονόμη-
σης ενέργειας και χρημάτων. Εισάγει δηλαδή τον κα-
ταναλωτή στη φιλοσοφία της εξοικονόμησης και ορ-
θολογικής διαχείρισης της ενέργειας.
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Νέο υποστηρικτικό μηχανισμό για τις Ανανεώσιμες, σε εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών της Ε.Ε. για 
τις κρατικές ενισχύσεις και με στόχο να αντιμετωπίσει μόνιμα το πρόβλημα του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού 
για τις ΑΠΕ, ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί 
το κείμενο της προκοινοποίησης προς την Κομισιόν, ώστε να διασφαλισθεί μια πρώτη συναίνεση 
για τις νέες ρυθμίσεις. Θα δοθεί και το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ προς διαβούλευση, οπότε το επόμενο βήμα θα είναι 
να κληθούν από το ΥΠΕΝ οι εμπλεκόμενοι φορείς για ανταλλαγή απόψεων με το υπουργείο επί του προκειμένου.

Νέο 
πλαίσιο



Πιλοτικός διαγωνισμός
και δημοπρασίες
Ο ΣΕΦ με συνεχείς επισημάνσεις του προς την πολιτική ηγε-
σία τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η εν λόγω Οδηγία της
Ε.Ε. το γρηγορότερο και να εφαρμοστεί και εντός του 2016. Ει-
δικότερα, για τα έργα που είναι πάνω από 1MW είναι αναγκαία
η αποσαφήνιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η προκή-
ρυξη πιλοτικού διαγωνισμού εντός του 2016, ώστε έγκαιρα να
αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν, για
να ομαλοποιηθεί η διαδικασία των δημοπρασιών από το 2017
και μετά, όπως προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία. «Με αυτόν τον
τρόπο μπορεί να προκύψει μία υγιής και βιώσιμη αγορά χω-
ρίς τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και χωρίς την υπέρογκη
επιβάρυνση του καταναλωτή. Τη μεν μικρή και μεσαία αγορά
μπορεί να καλύψει το NM και τα FiT και FIP που προβλέπει η
Κοινοτική Οδηγία, τη δε αγορά των έργων που θα είναι μεγαλύτερα
από το 1 MW μπορεί να καλύψουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες
(διαδικασία δημοπρασιών)» καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΕΦ.

«Αυθαίρετη
επιβάρυνση» το ΜΤΑΕ
 Αυτό που, σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ, απασχολεί τους παρα-
γωγούς είναι η κατάπτωση της αυθαίρετης επιβάρυνσης που
τους επεβλήθη χάριν της επονομαζόμενης διακοψιμότητας με
το χαράτσι του ΜΤΑΕ (Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδια-
σμού) ύψους 3,6% επί του τζίρου τους (δηλαδή 36 εκατ. ευρώ
ετησίως), πρακτικά για να επιχορηγήσουν τους βιομηχανι-
κούς καταναλωτές, τη στιγμή μάλιστα που οι τελευταίοι πλη-
ρώνοντας, ούτως ή άλλως, ελάχιστο ΕΤΜΕΑΡ μόλις 2,3 ευ-
ρώ/MWh φθάνουν να επωφελούνται πολλαπλά από την πα-
ρουσία των ΑΠΕ στο σύστημα και την πτώση της Οριακής Τι-
μής Συστήματος (ΟΤΣ) που αυτές προκαλούν κατά τουλάχι-
στον 10 ευρώ/MWh. Tέλος, η μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονι-
κής του ΕΛΑΠΕ και του τρόπου υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ
προς την κατεύθυνση της ολικής άρσης των στρεβλώσεων
που πλασματικά μέχρι σήμερα διογκώνουν τις ανάγκες τους,
βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ΣΠΕΦ.

Εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών 
ανά κατηγορία

Φωτοβολταϊκά 
και θέσεις εργασίας

14,43%  ≤10 kWp

36,30% 10-100 kWp16,36% 100-500 kWp

6,73% 
500-1.000 kWp

19,94% 
1.000-5.000 kWp

6,24%  >5.000 kWp
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