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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια, η κλιµατική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές και  

κοινωνικές της συνέπειες, βρίσκονται στην επικαιρότητα. Για την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής, απαιτείται λήψη µέτρων σε παγκόσµιο επίπεδο. Η 

σηµαντικότερη, ίσως, ενέργεια για την  αντιµετώπισή της, είναι η προώθηση των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Το θέµα που διαπραγµατεύεται η παρούσα 

διπλωµατική εργασία, είναι η αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών εργαλείων 

προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθώς και η παρουσίαση της διαµορφωθείσας κατάστασης στην αγορά των 

φωτοβολταϊκών της Ελλάδας. Σκοπός της εργασίας, είναι η αξιολόγηση των 

χρηµατοδοτικών εργαλείων προώθησης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανάδειξη 

του καταλληλότερου εργαλείου για την προώθηση των ΑΠΕ. Επίσης, η παρούσα 

µελέτη αποβλέπει στη δηµιουργία προτάσεων για τα εργαλεία και τη στρατηγική 

προώθησης των φωτοβολταϊκών, που εφαρµόζονται στην Ελλάδα. Στο πρώτο 

κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις βασικότερες αιτίες που επιβάλλουν την προώθηση 

των ΑΠΕ και καθιστούν απαραίτητη την κρατική τους στήριξη. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο, πραγµατοποιείται αξιολόγηση των εργαλείων προώθησης, µε βάση την 

αποτελεσµατικότητα που επέδειξαν, όσον αφορά την προώθηση της αιολικής 

ενέργειας και των φωτοβολταϊκών, σε κάθε χώρα της Ε.Ε. Το τρίτο κεφάλαιο, 

εξετάζει τις µελέτες περιπτώσεων, των φωτοβολταϊκών αγορών της Γερµανίας και 

της Ισπανίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται µία γενική επισκόπηση της 

ελληνικής αγοράς των ΑΠΕ. Στο πέµπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών και εξετάζεται το κόστος που 

προϋποθέτει η εφαρµογή των Feed-in Tariffs, για το σύνολο της αγοράς 

φωτοβολταϊκών της Ελλάδας, αλλά και συγκεκριµένα για το Φωτοβολταϊκό Πάρκο 

Κοζάνης. Στην παρούσα µελέτη, αποδεικνύεται ότι το καταλληλότερο εργαλείο 

προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, είναι ο µηχανισµός Feed-in Tariff. 

Επιπλέον, η εργασία καταλήγει στη διατύπωση εννέα προτάσεων, οι οποίες 

επιχειρούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιµου πλαισίου στήριξης της 

ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Οι ΑΠΕ και η αναγκαιότητα της κρατικής στήριξης 

Η προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1970, περίπου κατά την περίοδο της 

πετρελαϊκής κρίσης. Αρχικά, ο βασικός λόγος για την στήριξη και προώθηση των ΑΠΕ, 

ήταν η µείωση της εξάρτησης των ευρωπαϊκών χωρών από τα ορυκτά καύσιµα, τα 

οποία εισήγαγαν, κατά κύριο λόγο, για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Με 

την σταδιακή αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων µε τεχνολογίες ΑΠΕ για την 

παραγωγή µέρους της ενέργειας που είχαν ανάγκη, οι ευρωπαϊκές χώρες θα 

διαφοροποιούσαν την παραγωγή της ενέργειάς τους, θα γίνονταν περισσότερο 

ενεργειακά αυτόνοµες, µειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο που αντιµετώπιζαν από µία 

νέα πετρελαϊκή κρίση.  

    

Εξίσου σηµαντικό κίνητρο για τη στήριξη και προώθηση των ΑΠΕ είναι το γεγονός ότι 

η παραγωγή ενέργειας από τις συµβατικές τεχνολογίες, οι οποίες βασίζονται κυρίως 

στην καύση ορυκτών καυσίµων, συνδέεται µε σηµαντικές αρνητικές εξωτερικότητες 

για το περιβάλλον. Η κλιµατική αλλαγή, η υπερθέρµανση του πλανήτη, καθώς και ο 

προβληµατισµός που δηµιουργήθηκε για τις συνέπειες των αερίων του θερµοκηπίου 

στο περιβάλλον, οδήγησαν στην αναζήτηση πηγών ενέργειας οι οποίες, σε αντίθεση µε 

τις συµβατικές, δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οι ΑΠΕ, ως τεχνολογίες που δεν 

προκαλούν έκλυση διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα κατά την παραγωγή 

ενέργειας, προσφέρουν λύση στο θέµα της υπερθέρµανσης του πλανήτη που αποτελεί 

τη µεγαλύτερη σύγχρονη περιβαλλοντική απειλή.  

    

Επίσης, το Πρωτόκολλο του Κιότο, που υπογράφηκε το 1997, δεσµεύει τις 

εκβιοµηχανισµένες χώρες να συγκρατήσουν ή να περιορίσουν τις εκποµπές των αερίων 

του διοξειδίου του άνθρακα, πετυχαίνοντας συγκεκριµένους στόχους µέχρι το 2012. 

Αυτό συνεπάγεται ότι οι ΑΠΕ είναι αναγκαίο να στηριχθούν από τις χώρες της Ε.Ε., 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν αναλάβει από την υπογραφή της 

συγκεκριµένης συνθήκης. Μία ακόµη δέσµευση για τις ευρωπαϊκές χώρες, που 
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συµβάλει στην ενίσχυση των ΑΠΕ, είναι ο καθορισµός υποχρεωτικών ποσοστών 

συµµετοχής της ενέργειας προερχόµενης από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας. 

Οι εν λόγω βαθµοί διείσδυσης των ΑΠΕ θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020. 

    

Εκτός όµως από την ενεργειακή αυτονοµία και την προστασία του περιβάλλοντος, οι 

ΑΠΕ προωθούνται και για κοινωνικούς και οικονοµικούς λόγους. Η προώθηση των 

ΑΠΕ στις χώρες τις Ε.Ε. δηµιουργεί πληθώρα νέων θέσεων εργασίας, κάτι που µπορεί 

να ανακουφίσει, ως ένα σηµείο, το πρόβληµα της ανεργίας που αντιµετωπίζουν αρκετές 

χώρες. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας που 

δηµιουργήθηκαν στην Ε.Ε. και αφορούν την ευρύτερη αγορά των ΑΠΕ, την περίοδο 

2005-2009. Παρατηρείται µια συνεχόµενη και σηµαντική αύξηση στον αριθµό των 

θέσεων εργασίας, οι οποίες το 2009 έφτασαν τις 550000 θέσεις, αυξηµένες σε σχέση µε 

το 2008 κατά 150000.  

Πίνακας 1. Θέσεις εργασίας στην αγορά των ΑΠΕ στην Ε.Ε. (2005-2009) 

Έτος Αριθµός Εργαζοµένων 

2005 230000 

2006 300000 

2007 360000 

2008 400000 

2009 550000 

                                                                                                                  Πηγή: EREC  

 

Επίσης, η δηµιουργία µίας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς, µπορεί να ενδυναµώσει 

την ευρωπαϊκή οικονοµία, καθώς η παγκόσµια αγορά ΑΠΕ αποτελεί µία αγορά µε 

πολλές προοπτικές (Bohringer et al., 2006). Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται ο κύκλος 

εργασιών της ευρωπαϊκής αγοράς ΑΠΕ, ο οποίος κατά το 2009 έφτασε τα €80 δις.  
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Κύκλος 
Εργασιών(€δις)

 

                                                                                                                                       Πηγή: EREC 

Σχήµα 1. Κύκλος εργασιών της ευρωπαϊκής αγοράς ΑΠΕ (2005-2009) 

 

Για να µπορέσουν, όµως, οι τεχνολογίες ΑΠΕ να έχουν ικανοποιητική ανάπτυξη, η 

κρατική στήριξη είναι επιβεβληµένη. Συγκριτικά µε τις συµβατικές µεθόδους 

παραγωγής ενέργειας, που βασίζονται στη χρήση ορυκτών καυσίµων, η παραγωγή 

ενέργειας µέσω τεχνολογιών ΑΠΕ προϋποθέτει αρκετά υψηλότερο κόστος. Εποµένως, 

χωρίς την κρατική στήριξη, οι ΑΠΕ δεν θα είχαν την επιθυµητή διείσδυση στην αγορά, 

καθώς, όπως είναι αναµενόµενο, οι παραγωγοί ενέργειας θα επέλεγαν φθηνότερες, 

συµβατικές µεθόδους. Οι δυνάµεις της αγοράς θα οδηγούσαν στην περιορισµένη 

εφαρµογή των συγκεκριµένων τεχνολογιών σε πολύ µικρά τµήµατά της, 

δυσχεραίνοντας την ευρεία εφαρµογή τους. Κατά συνέπεια, δεν θα ήταν εφικτή η 

ανάπτυξη οικονοµιών κλίµακας για τις ΑΠΕ, γεγονός που θα εµπόδιζε ακόµη 

περισσότερο την εξέλιξή τους σε ανταγωνιστικές ενεργειακές τεχνολογίες µε το 

πέρασµα του χρόνου. (Menanteau et al., 2003).  

 

Η κυβερνητική στήριξη προς τις ΑΠΕ µπορεί να θεωρηθεί παρέµβαση που έχει ως 

στόχο την αντιµετώπιση δύο προβληµάτων: 

 

1) Τις αρνητικές εξωτερικότητες που εµπεριέχουν οι συµβατικές µέθοδοι παραγωγής 

ενέργειας, λόγω της  χρήσης ορυκτών καυσίµων. Η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται µε χρήση ορυκτών πόρων, δεν αντικατοπτρίζει το πραγµατικό κόστος, καθώς 

παραβλέπει το κόστος που δηµιουργείται από την επιβάρυνση και µόλυνση του 

περιβάλλοντος. Το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των ΑΠΕ είναι το γεγονός ότι 
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αποτελούν καθαρές πηγές ενέργειας, καθώς δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Χωρίς το 

συνυπολογισµό του περιβαλλοντικού κόστους στην τελική τιµή της ενέργειας που 

παράγεται από συµβατικές µεθόδους, δεν γίνεται αντιληπτό το βασικό πλεονέκτηµα 

των ΑΠΕ και έτσι, δεν είναι δυνατόν να καθιστούν ανταγωνιστικές χωρίς την παροχή 

κρατικής στήριξης. 

 

2) Το πρώιµο στάδιο τεχνολογικής εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται οι ΑΠΕ. Καθώς οι 

ΑΠΕ είναι ακόµα νέες τεχνολογίες, δεν έχουν την ικανότητα να ανταγωνιστούν τις 

συµβατικές. Είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί η ευρεία εφαρµογή τους, να 

αναπτυχθούν καµπύλες µάθησης και οικονοµίες κλίµακας, για να επέλθει, τελικά, 

µείωση στο κόστος τους. Η αύξηση της διείσδυσής τους στην αγορά µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο µέσα από την κρατική στήριξη.  
 

1.2 Χαρακτηριστικά µίας επιτυχούς πολιτικής προώθησης  

Προτού παρουσιαστούν αναλυτικά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία προώθησης των ΑΠΕ, 

κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

διαθέτει µία πολιτική προώθησης, έτσι ώστε να µπορέσει να αποφέρει τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα στη διείσδυση των συγκεκριµένων τεχνολογιών και, τελικά, να 

αποδειχτεί επιτυχής. 

    

Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό µίας επιτυχούς πολιτικής προώθησης, είναι η 

συνέπεια µε την οποία εφαρµόζεται. Για να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότερη 

προώθηση των ΑΠΕ, θα πρέπει να αποφεύγονται οι συχνές αλλαγές των εργαλείων 

στήριξης που χρησιµοποιούν οι κυβερνήσεις. Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα για 

τη σηµασία της σταθερότητα των πολιτικών προώθησης είναι η ∆ανία και η Γερµανία. 

Η µεγάλη ανάπτυξη που είχαν οι ΑΠΕ στη ∆ανία κατά τη δεκαετία του 1990, οφείλεται 

σε µεγάλο βαθµό στη µακροχρόνια στήριξη της αιολικής ενέργειας µέσω του 

µηχανισµού Feed in Tariffs. Επίσης, η Γερµανία, αποφεύγοντας τις συχνές αλλαγές των 

πολιτικών προώθησης που εφαρµόζει, έχει επιτύχει έναν πολύ σηµαντικό βαθµό 

διείσδυσης των ΑΠΕ. Αντίθετα, χώρες όπως η Ιταλία, η Σουηδία και το Βέλγιο, οι 

οποίες προέβησαν σε σηµαντικές τροποποιήσεις και συχνές αλλαγές των πολιτικών 

προώθησης, απέτυχαν να προωθήσουν στον ίδιο βαθµό τις ΑΠΕ και να επιτύχουν 

παρόµοιους ρυθµούς ανάπτυξης (Ragwitz et al., 2006). 
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Οι πολιτικές προώθησης που εφαρµόζονται, θα πρέπει να είναι σαφείς και σταθερές, 

έτσι ώστε να δηµιουργούν ένα κλίµα βεβαιότητας για το πλαίσιο στο οποίο θα 

λειτουργήσουν οι µονάδες ΑΠΕ και έτσι να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 

επενδυτών. Εργαλεία όπως τα φορολογικά κίνητρα και οι επιδοτήσεις επενδύσεων, 

έχουν σχετικά µικρή αποτελεσµατικότητα, κυρίως λόγω του περιοδικού τρόπου µε τον 

οποίο εφαρµόζονται.  

    

Επίσης, θα πρέπει να κάθε χώρα να θέτει σταθερούς και συγκεκριµένους στόχους. 

Γνωρίζοντας τους στόχους, είναι πιο εύκολο να επιλεχθεί το καταλληλότερο εργαλείο 

για την κάθε περίπτωση. Ένα ακόµα στοιχείο που µπορεί να συντελέσει στη δηµιουργία 

µιας αποτελεσµατικής πολιτικής προώθησης, είναι ο αυξηµένος αριθµός των 

ενδιαφερόµενων µερών. Ένα µεγάλο σύνολο ενδιαφεροµένων µπορεί να λειτουργήσει 

ως σύµβουλος, παρέχοντας καινοτόµες ιδέες, να αναδείξει τις δυσλειτουργίες των ήδη 

εφαρµοζόµενων εργαλείων, αλλά και να παρακολουθεί τις τάσεις που διαµορφώνονται 

παγκοσµίως σχετικά µε την προώθηση των ΑΠΕ (Gan et al., 2007). 

   

Εκτός από τα παραπάνω, µια αποτελεσµατική πολιτική προώθησης, θα πρέπει να 

παρέχει επαρκείς τιµές για την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές, να 

προσφέρει εύκολη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο και να εξασφαλίζει την γρήγορη 

αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ. Επίσης, οι πολιτικές προώθησης πρέπει να 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε την τεχνολογία στην οποία απευθύνονται και να 

προσφέρουν µεγαλύτερη στήριξη στις τεχνολογίες που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο 

ανάπτυξης. Για παράδειγµα, το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης της αιολικής 

ενέργειας είναι τέτοιο που καθιστά τη συγκεκριµένη µορφή ενέργειας ανταγωνιστική µε 

της συµβατικές. Αυτό δεν συµβαίνει µε τις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών και της 

βιοµάζας, οι οποίες απαιτούν µεγαλύτερη στήριξη, έτσι ώστε να καταστούν 

ανταγωνιστικές (Haas et al., 2004).  

    

Η γραφειοκρατία είναι ένα χαρακτηριστικό αρκετών κρατών, το οποίο θα πρέπει να 

εξαλειφθεί, ώστε να εφαρµόζονται άµεσα οι πολιτικές προώθησης (Al Ajlan et al., 

2005). Ένα ακόµα στοιχείο που µπορεί να απειλήσει την επιτυχία των στρατηγικών 

προώθησης των ΑΠΕ, είναι ορισµένα µέτρα που προωθούν την παραγωγή ενέργειας 

από συµβατικές πηγές ενέργειας. Ανάλογα µέτρα θα πρέπει να καταργούνται, καθώς 

επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη των τεχνολογιών ΑΠΕ  (Kranzl et al., 2006).     
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Ωστόσο, αν και τα παραπάνω χαρακτηριστικά µπορούν να συµβάλλουν στην επιτυχία 

µίας πολιτικής προώθησης, είναι κοινά αποδεκτό ότι δεν υπάρχει κάποια µοναδική 

στρατηγική, η οποία µπορεί να στηρίξει εξίσου αποτελεσµατικά όλες τις τεχνολογίες 

ΑΠΕ. Τα εργαλεία προώθησης θα πρέπει να διαφοροποιούνται για κάθε µορφή ΑΠΕ, 

αλλά και για κάθε συγκεκριµένη περιοχή, αν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ 

 

2.1 Κατηγοριοποιήσεις των εργαλείων προώθησης των ΑΠΕ 

Οι Uyterlinde et al. (2003), παρέχουν µια ταξινόµηση των εργαλείων προώθησης, η 

βασίζεται σε δύο κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο απευθύνεται στο κοµµάτι της αγοράς 

που επηρεάζουν τα εργαλεία προώθησης. Συγκεκριµένα, τα εργαλεία που εφαρµόζονται 

µπορούν να έχουν στόχο είτε την προσφορά είτε τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας 

που προέρχεται από ΑΠΕ. Το δεύτερο κριτήριο, ταξινοµεί τα εργαλεία προώθησης µε 

βάση το µέγεθος το οποίο προσπαθούν να επηρεάσουν, καθώς υπάρχουν µέτρα που  

στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής της ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ και 

µέτρα που στοχεύουν στην αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος των συγκεκριµένων 

τεχνολογιών.  Η συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση, απεικονίζεται στο Σχήµα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
                                                                                                  Πηγή: Uyterlinde et al., 2003 

Σχήµα 2. Κατηγοριοποίηση των εργαλείων προώθησης 

Στοχεύουν στην παραγωγή  kWh 

 Στοχεύουν στην εγκατεστηµένη ισχύ  kW 

Επηρεάζουν 

  την  

προσφορά 

Επηρεάζουν 

τη ζήτηση 

• Feed-in Tariffs 

 

• Οικονοµικά Κίνητρα 

 

• Σύστηµα Προσφορών  

(Tendering System) 

 

• TGC  

(Tradable Green  

Certificates) 

 

• Πράσινη Τιµολόγηση 

 

• Οικονοµικά Κίνητρα 

• Επιδοτήσεις 
Επενδύσεων 

 

• Οικονοµικά Κίνητρα 
 

• TGC  

(Tradable Green  

Certificates) 
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Μία δεύτερη κατηγοριοποίηση προέρχεται από τους Held et al. (2006). Τα εργαλεία 

προώθησης των ΑΠΕ, µπορούν να διακριθούν σε άµεσα και έµµεσα. Άµεσα είναι 

εκείνα τα εργαλεία που στοχεύουν στην άµεση αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 

ΑΠΕ και διακρίνονται σε εργαλεία που απευθύνονται είτε στην τιµή είτε στην 

ποσότητα. Έµµεσα είναι τα εργαλεία που επηρεάζουν τις ΑΠΕ, χωρίς να απευθύνονται 

άµεσα σε αυτές. Μία ακόµα κατηγοριοποίηση είναι εκείνη που διαχωρίζει τα εργαλεία 

προώθησης σε κανονιστικά/ρυθµιστικά και σε εθελοντικά. Σε αντίθεση µε τα 

κανονιστικά, τα εθελοντικά εργαλεία βασίζονται στη επιθυµία των καταναλωτών να 

καταβάλλουν µία υψηλότερη τιµή για την ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ. Τέλος, 

πολύ σηµαντική διάκριση είναι εκείνη που χαρακτηρίζει τις πολιτικές ανάλογα µε το αν 

στηρίζουν την επένδυση ή την παραγωγή ενέργειας (Held et al., 2006). Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζονται τα βασικότερα εργαλεία προώθησης των ΑΠΕ που εφαρµόζουν οι 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρισµένα στις παραπάνω κατηγορίες.  

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση των βασικότερων εργαλείων προώθησης 

 Άµεσα Έµµεσα 

Απευθύνονται 

στη τιµή 

Απευθύνονται 

στη ποσότητα 

 

 

 

 

 

Κανονιστικά

/ 

Ρυθµιστικά 

Υποστηρίζουν 

την επένδυση  

• Επιδοτήσεις 

επενδύσεων 

• Φορολογικά 

κίνητρα 

• Σύστηµα  

προσφορών 

 

 

 

 

• Περιβαλλοντικοί 

   φόροι 

Υποστηρίζουν 

την παραγωγή 

• Feed-in Tariffs 

• Premium 

Tariffs 

• Σύστηµα προσφορών 

• Σύστηµα 

υποχρεωτικών 

ποσοστών ΑΠΕ, 

βασισµένο σε  TGC 

(Tradable Green 

Certificate) 

 

 

 

Εθελοντικά 

Υποστηρίζουν 

την επένδυση 

• Προγράµµατα 

µετόχων 

• Προγράµµατα 

     συνεισφοράς 

  

 

• Εθελοντικές 

συµφωνίες 

Υποστηρίζουν 

την παραγωγή 

• Πράσινη 

τιµολόγηση 

 

                                                                                                                    Πηγή:  Held et al., 2006 
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Μία σηµαντική παρατήρηση, σχετικά µε τις πολιτικές προώθησης, προέρχεται από τους 

Gan et al. (2007), σύµφωνα µε τους οποίους έχει παρατηρηθεί µια στροφή των 

στρατηγικών προώθησης, σε σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίες. Ενώ, αρχικά, τα 

περισσότερα εργαλεία που εφαρµόζονταν είχαν ως στόχο την υποστήριξη της έρευνας 

και ανάπτυξης, πλέον οι πολιτικές προώθησης έχουν ως στόχο την αύξηση της 

παραγωγής και της κατανάλωσης. 
 

2.2 Επισκόπηση των εργαλείων προώθησης των ΑΠΕ  

Στη συγκεκριµένη ενότητα, παρουσιάζονται τα επτά κυριότερα εργαλεία προώθησης 

των ΑΠΕ, τα οποία εφαρµόζονται από τις χώρες της Ε.Ε. ∆ίνεται µεγαλύτερη έµφαση 

στην παρουσίαση του εργαλείου Feed-in Tariffs, καθώς αποτελεί το ευρύτερα 

διαδεδοµένο εργαλείο προώθησης των ΑΠΕ. 

2.2.1 Feed-in Tariffs (FIT)/Premiums 

 

Βασικό χαρακτηριστικό του συστήµατος FIT, είναι το γεγονός ότι η εκάστοτε δηµόσια 

επιχείρηση ηλεκτρισµού είναι υποχρεωµένη να αγοράζει την ενέργεια που παράγει µία 

µονάδα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καταβάλλοντας ένα συγκεκριµένο χρηµατικό 

ποσό ανά kWh. Ο παραγωγός ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παρέχει την ενέργεια που 

παράγει αντί ενός προκαθορισµένου ποσού, το οποίο ορίζεται από το κράτος και ισχύει 

για δεδοµένη χρονική περίοδο. 

    

Παραλλαγή των Feed-in Tariffs, αποτελεί το εργαλείο που χρησιµοποιεί τα Premiums. 

Ενώ το εργαλείο FIT παίρνει τη µορφή µίας σταθερής τιµής που καταβάλλεται στους 

παραγωγούς ΑΠΕ, για κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν, τα Premiums 

αποτελούν ένα σταθερό ποσό το οποίο καθορίζει η κυβέρνηση και προστίθεται στην 

κυµαινόµενη τιµή, που η αγορά καθορίζει για την ηλεκτρική ενέργεια. Το εισόδηµα, 

δηλαδή, των παραγωγών δεν είναι σταθερό, όπως στην περίπτωση των σταθερών τιµών 

FIT, καθώς εξαρτάται από την τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας (Resch et al., 2005). 

Υπάρχει η άποψη ότι το σύστηµα που χρησιµοποιεί τα Premiums, υπερτερεί των απλών 

FIT, καθώς εξαρτάται περισσότερο από τις δυνάµεις τις αγοράς. Ωστόσο οι Feed-in 

Tariffs εφαρµόζονται σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ουσιαστικά το σύστηµα FIT έχει τρεις βασικούς άξονες: 1) Εγγυηµένη σύνδεση στο 

δίκτυο, 2) Μακροχρόνια συµβόλαια τα οποία δεσµεύουν τις δηµόσιες επιχειρήσεις 

ηλεκτρισµού να αγοράζουν την ηλεκτρική ενέργεια ενός παραγωγού ΑΠΕ, 3) Σταθερές 

τιµές πώλησης της ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ (Mendonca, 2007) 

    

Το επίπεδο των FIT, συνήθως, εξαρτάται από την τεχνολογία στην οποία απευθύνεται 

(τα φωτοβολταϊκά συστήµατα λαµβάνουν µεγαλύτερες τιµές για την ενέργεια που 

παράγουν, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ΑΠΕ) αλλά και από την τοποθεσία.  

    

Όπως αναφέρθηκε, η τιµή η οποία δίνεται στους παραγωγούς ΑΠΕ, παραµένει σταθερή 

κατά τη διάρκεια της προσυµφωνηθείσας περιόδου. Όµως, µε την πάροδο των χρόνων, 

η τιµή για την παραγόµενη ενέργεια των νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ τείνει να 

µειώνεται, κυρίως λόγω της µείωσης του κόστους που επέρχεται µέσα από την 

τεχνολογική πρόοδο (Fouquet & Johansson, 2008). Σε  περίπτωση που κάτι ανάλογο δε 

συµβαίνει και η τιµή που παρέχεται στους παραγωγούς ΑΠΕ παραµένει σταθερή µε την 

πάροδο των ετών, οι τελευταίοι θα απολαµβάνουν σηµαντικά υψηλότερα κέρδη από τα 

αναµενόµενα, καθώς ενώ το εισόδηµά τους θα παραµένει σταθερό, το κόστος των ΑΠΕ 

θα µειώνεται συνεχώς. Η συγκεκριµένη εξέλιξη αποτρέπεται, εφαρµόζοντας ένα 

κλιµακωτό σύστηµα FIT, για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ, το οποίο προσαρµόζει το ύψος των 

FIT στις αναµενόµενες µειώσεις του κόστους παραγωγής (Del Río & Gual, 2004). 

 

Θετικά Στοιχεία του εργαλείου FIT: Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του συγκεκριµένου 

εργαλείου, είναι το γεγονός ότι παρέχει στους επενδυτές µεγάλη ασφάλεια και µειώνει 

το ρίσκο που αναλαµβάνουν, καθώς προσφέρει εγγυηµένο και σταθερό εισόδηµα για 

µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους επενδυτές, 

ανεξαρτήτως µεγέθους, να δραστηριοποιηθούν στην αγορά των ΑΠΕ, καθώς ακόµα και 

µια µικρή επένδυση έχει εξασφαλισµένα έσοδα. Είναι εύκολα εφαρµόσιµο αλλά και 

αρκετά ευέλικτο µέτρο προώθησης, καθώς έχει τη δυνατότητα προσαρµογής ανάλογα 

µε την τεχνολογία και την περιοχή. Ακόµα, ενθαρρύνει την τεχνολογική πρόοδο και την 

σταδιακή µείωση του κόστους. Αυτό συµβαίνει, καθώς το ύψος των FIT που ισχύουν 

για νέες εγκαταστάσεις, µειώνεται µε την πάροδο των ετών. Είναι αναµενόµενο, 

λοιπόν, οι παραγωγοί ΑΠΕ να προσπαθήσουν να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους 

µέσα από την βελτίωση του επιπέδου τεχνολογίας που χρησιµοποιούν, έτσι ώστε να 

έχουν µεγαλύτερο κέρδος αλλά και να παραµείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά. 
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Στα θετικά στοιχεία του συστήµατος FIT συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι, σε 

αντίθεση µε άλλα εργαλεία προώθησης όπως οι επιδοτήσεις επενδύσεων και τα 

φορολογικά κίνητρα, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό. Το κόστος από το 

συγκεκριµένο εργαλείο µετατοπίζεται στους καταναλωτές της ενέργειας. Αυτό βέβαια 

προϋποθέτει και αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης από τους πολίτες, έτσι ώστε 

να δεχτούν την εφαρµογή του συστήµατος και να είναι πρόθυµοι να αναλάβουν οι ίδιοι 

το κόστος. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία του ευρωπαϊκού 

πληθυσµού είναι διατεθειµένη να δεχτεί µια αύξηση στη δαπάνη για ηλεκτρική 

ενέργεια, εφόσον η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ (European Union Research 

Group, 2002).  

 

Αρνητικά στοιχεία του εργαλείου FIT: Το εργαλείο προώθησης FIT, έχει ορισµένα 

χαρακτηριστικά για τα οποία δέχεται κριτική. Το πρώτο, αναφέρεται στο γεγονός ότι οι 

συγκεκριµένες επιδοτήσεις παρέχονται σε όλους τους παραγωγούς και στηρίζουν όλες 

τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ, ενώ θα έπρεπε να επιλέγονται εκείνες που λειτουργούν πιο 

αποδοτικά και αποτελεσµατικά από τις υπόλοιπες.  

    

Το δεύτερο, έρχεται σε αντίθεση µε ένα χαρακτηριστικό του εργαλείου, το οποίο 

αναφέρθηκε στα θετικά στοιχεία του. Υπάρχει η άποψη, ότι ο µηχανισµός FIT δεν 

προωθεί την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού µεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ. Από τη 

στιγµή που όλοι οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων ΑΠΕ έχουν εξασφαλισµένη ζήτηση 

για την ενέργεια που παράγουν, δεν έχουν κίνητρο για να καταστούν πιο 

ανταγωνιστικοί και να µειώσουν το κόστος παραγωγής τους. Το αποτέλεσµα είναι να 

µην επέρχεται η τεχνολογική πρόοδος που θα µπορούσε να υπάρξει, εάν οι παραγωγοί 

ΑΠΕ προσπαθούσαν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους (Haas et al., 2001).  

    

Επίσης, τίθεται ακόµα ένα ζήτηµα από την πλευρά των παραγωγών. Το σύστηµα µε τις 

σταθερές τιµές των Feed-in Tariffs, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν επιτρέπει την 

αναπροσαρµογή των τιµών σε συνάρτηση µε τον πληθωρισµό. Η µη χρησιµοποίηση 

ανάλογου µηχανισµού, είναι πιθανό να οδηγήσει σε µείωση του πραγµατικού 

εισοδήµατος των παραγωγών ΑΠΕ, καθώς η τιµή στην οποία παρέχουν την ενέργειά 

τους δεν είναι συνδεδεµένη µε τις εξελίξεις στην ευρύτερη οικονοµία. Βέβαια, 

ορισµένες χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, εφαρµόζουν µηχανισµούς αυτού 

του είδους, οι οποίοι προσαρµόζουν το ύψος των FIT ανάλογα µε τον πληθωρισµό 

(Northern Ireland Assembly, 2010). 
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Μέσα από την ευρύτατη χρήση του, το σύστηµα FIT έχει δείξει ότι µπορεί να 

αποτελέσει ένα πολύ αποτελεσµατικό µέτρο στη προσπάθεια για µεγαλύτερη διείσδυση 

των τεχνολογιών ΑΠΕ, καθώς αποφέρει άµεσα και σηµαντικά αποτελέσµατα. Μάλιστα, 

ιδιαίτερα στη Γερµανία, στη ∆ανία και στην Ισπανία, η εφαρµογή του στην αιολική και 

ηλιακή ενέργεια οδήγησε σε πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης των ΑΠΕ. Άλλωστε, 

σύµφωνα µε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συστήµατα FIT είναι τα πιο 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά εργαλεία στην προσπάθεια προώθησης των ΑΠΕ. 

Μέχρι τις αρχές του 2009, το συγκεκριµένο εργαλείο προώθησης των ΑΠΕ 

εφαρµόζονταν σε 63 χώρες ή περιοχές παγκοσµίως (Martinot & Sawin, 2009). Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι το 2010, εφαρµόζονταν από 20 χώρες ως βασικό σύστηµα 

προώθησης των ΑΠΕ ενώ ακόµα 3 το χρησιµοποιούσαν ως συµπληρωµατικό εργαλείο 

(Ragwitz et al., 2010). 
 

2.2.2 Σύστηµα υποχρεωτικών ποσοστών ΑΠΕ βασισµένο σε TGC (Tradable Green 

Certificates)  

 

Στο συγκεκριµένο σύστηµα, η κυβέρνηση θέτει συγκεκριµένους στόχους για την 

ανάπτυξη των ΑΠΕ και για το ποσοστό που πρέπει να κατέχει η ηλεκτρική ενέργεια 

που προέρχεται από ΑΠΕ, στο σύνολο της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

κυβέρνηση υποχρεώνει τις εταιρίες παροχής ηλεκτρισµού να επιτύχουν το 

συγκεκριµένο στόχο, µέσω της αγοράς ενός αριθµού TGC, ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα 

ποσοστό της συνολικής ενέργειας που πωλήθηκε (Bergek & Jacobsson, 2010). Σε 

περίπτωση που οι εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν έχουν στην ιδιοκτησία 

τους τον απαιτούµενο αριθµό TGC, είναι υποχρεωµένες να καταβάλλουν πρόστιµο στο 

κράτος. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η πιθανότητα επιτυχίας του συγκεκριµένου εργαλείου 

προώθησης, θα πρέπει το πρόστιµο το οποίο καλούνται να καταβάλλουν, να είναι 

αρκετά υψηλότερο από την τιµή των πιστοποιητικών TGC. 

 

TGC είναι ένας µεταβιβάσιµος τίτλος, ο οποίος αποδεικνύει ότι µία συγκεκριµένη 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παράχθηκε από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Συνήθως, ένα τίτλος TGC αντιπροσωπεύει την παραγωγή µίας MWh ηλεκτρισµού από 

ΑΠΕ. Οι τίτλοι δίνονται, δωρεάν, στους παραγωγούς ΑΠΕ για κάθε MWh ηλεκτρισµού 

που παράγουν. Οι συγκεκριµένοι τίτλοι είναι εµπορεύσιµοι ξεχωριστά από την 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται. Αυτό σηµαίνει ότι οι παραγωγοί ενέργειας από 
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ανανεώσιµες πηγές έχουν δύο πηγές εισοδήµατος. Η πρώτη προέρχεται από την 

πώληση της παραγόµενης ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο και η  δεύτερη από την 

πώληση των τίτλων TGC.  Με την εφαρµογή, λοιπόν, του συγκεκριµένου συστήµατος 

δηµιουργείται µια αγορά που στόχο έχει την εµπορία των TGC, η τιµή των οποίων 

καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Η προσφορά τους καθορίζεται από την 

ποσότητα της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές, ενώ η ζήτηση 

διαµορφώνεται από το υποχρεωτικό ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ, το οποίο ορίζει η 

κυβέρνηση, από την εθελοντική ζήτηση αλλά και από οικονοµικά κίνητρα που είναι 

πιθανό να υπάρχουν, όπως στην περίπτωση της Ολλανδίας όπου η κατοχή των TGC 

συνδέεται µε εξαίρεση από περιβαλλοντικούς φόρους  (Del Rio & Gual, 2004). 

    

Μια πολύ σηµαντική πτυχή του συστήµατος που βασίζεται στα TGC, είναι το γεγονός 

ότι οδηγεί σε επενδύσεις ΑΠΕ, οι οποίες προϋποθέτουν χαµηλότερο κόστος. Έτσι, 

εξασφαλίζεται η χαµηλού κόστους ανάπτυξη των ΑΠΕ και η επίτευξη του στόχου, που 

καθορίζει η κυβέρνηση, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Βέβαια, αυτό σηµαίνει πως 

οι τεχνολογίες των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που απαιτούν µεγαλύτερα κόστη 

παραγωγής, δεν θα έχουν την επιθυµητή στήριξη και ως αποτέλεσµα δεν θα επιδείξουν 

σηµαντική τεχνολογική πρόοδο. Ωστόσο, όσον αφορά τις τεχνολογίες ΑΠΕ τις οποίες 

στηρίζει περισσότερο, το συγκεκριµένο σύστηµα  ενισχύει τον ανταγωνισµό µεταξύ 

των παραγωγών ΑΠΕ, κάτι που τελικά οδηγεί σε τεχνολογική ανάπτυξη και µείωση του 

κόστους παραγωγής της ενέργειας (Gan et al., 2007).  

  

Για να επιτευχθεί η στήριξη όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ, το σύστηµα TGC µπορεί να 

εφαρµοστεί ξεχωριστά για κάθε τεχνολογία. Βέβαια, ένας τέτοιος διαχωρισµός θα 

δηµιουργούσε µικρές αγορές, στις οποίες τίθεται υπό αµφισβήτηση η απαραίτητη 

ρευστότητα για τη λειτουργία τους. Μία λύση θα ήταν να δηµιουργηθούν σταθµισµένοι 

τίτλοι TGC, µε διαφορετικό συντελεστή στάθµισης για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ. Ωστόσο, 

στη δεδοµένη περίπτωση, θα πρέπει να βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός τρόπος στάθµισης 

των τίτλων (Held et al., 2006). 

 

Συγκριτικά µε το σύστηµα FIT, το σύστηµα που χρησιµοποιεί τους τίτλους TGC, 

παρέχει στους επενδυτές σηµαντικά µικρότερη βεβαιότητα. Ενώ στο πρώτο σύστηµα οι 

επενδυτές έχουν σταθερές τιµές, στις οποίες παρέχουν την ενέργεια που παράγουν, στο 

δεύτερο σύστηµα το εισόδηµα των παραγωγών εξαρτάται από τις δυνάµεις της αγοράς, 

οι οποίες προσδιορίζουν την τιµή των τίτλων TGC. Θα πρέπει λοιπόν εξασφαλίζεται 
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µια ελάχιστη τιµή για τους παραγωγούς ΑΠΕ, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επένδυσή 

τους (Ragwitz et al., 2006).   

    

Το σύστηµα TGC, εφαρµόζεται από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Το Βέλγιο, τη Μ. Βρετανία, 

την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και τη Σουηδία. Η Λετονία εφαρµόζει το 

σύστηµα υποχρεωτικών ποσοστών ΑΠΕ, χωρίς όµως τη χρήση των τίτλων TGC. Μαζί 

µε το σύστηµα FIT, αποτελούν τα δύο πιο διαδεδοµένα εργαλεία προώθησης των ΑΠΕ, 

ενώ µέσα στα επόµενα χρόνια, η εφαρµογή του είναι πιθανό να αυξηθεί. Ωστόσο, η 

µικρή εµπειρία από τη λειτουργία της αγοράς των τίτλων TGC, καθώς και οι ατέλειες 

αυτής αλλά και του ίδιου το συστήµατος, θέτουν ακόµα υπό αµφισβήτηση την 

αποτελεσµατικότητά του. 

    

Το Σχήµα 3, παρουσιάζει τις τιµές που ίσχυαν για του τίτλους TGC στη Μ. Βρετανία, 

την Ιταλία, το Βέλγιο και τη Σουηδία κατά την περίοδο 2003-2005. Οι συγκεκριµένες 

τιµές, παρουσιάζουν µία σχετική σταθερότητα, όταν εξετάζονται ανά χώρα. Αντίθετα, 

παρατηρείται µεγάλη διακύµανση στην τιµολόγηση των τίτλων ανάµεσα στις χώρες, 

κάτι που υποδηλώνει τον διαφορετικό τρόπο εφαρµογής του συστήµατος σε κάθε χώρα. 

 

 
                                                                                                      Πηγή: Haas et al., 2008 

Σχήµα 3. Οι τιµές των τίτλων TGC  σε ευρωπαϊκές χώρες (2003-2005) 
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2.2.3 Σύστηµα Προσφορών (Tendering System) 

    

Το σύστηµα προσφορών, έχει χρησιµοποιηθεί, σε µεγαλύτερη κλίµακα, από 3 

ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριµένα από τη Γαλλία (µόνο για την αιολική ενέργεια), 

από τη Μ. Βρετανία και την Ιρλανδία. Η πιο γνωστή στρατηγική προώθησης του 

συστήµατος προσφορών ήταν το NFFO (No Fossil Fuel Obligation), το οποίο 

εφαρµόστηκε στη Μ. Βρετανία. Πλέον, το συγκεκριµένο σύστηµα έχει σταµατήσει να 

εφαρµόζεται τόσο στη Μ. Βρετανία όσο και στη Γαλλία, από το 2001 και 2002 

αντίστοιχα. Μάλιστα, τα εργαλεία τα οποία αντικατέστησαν το σύστηµα προσφορών, 

ήταν το σύστηµα TGC στη Μ. Βρετανία και το σύστηµα FIT στη Γαλλία. Η Ιρλανδία 

συνεχίζει να χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο µέτρο ως βασικό εργαλείο για την 

προώθηση των ΑΠΕ, ενώ πρόσφατα η ∆ανία το εφαρµόζει για την προώθηση των 

θαλάσσιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας (Resch et al., 2005). 

    

Βασικό χαρακτηριστικό του συστήµατος προσφορών, αποτελεί το γεγονός ότι η 

κυβέρνηση ανακοινώνει την εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ, συγκεκριµένης ισχύος, 

και καλεί τους παραγωγούς ΑΠΕ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να αναλάβουν 

αυτή την επένδυση. Η διαδικασία του συστήµατος προσφορών, εξασφαλίζει πως θα 

επιλεχθεί η πρόταση µε την χαµηλότερη τιµή ανά kWh, δηλαδή  ο παραγωγός που θα 

παράγει ενέργεια µε το χαµηλότερο κόστος. Στη συνέχεια, ο παραγωγός ΑΠΕ, θα 

πουλά την ενέργεια στην εταιρία παροχής ηλεκτρισµού, η οποία θα του παρέχει, για 

προκαθορισµένη χρονική περίοδο, µια σταθερή τιµή ανά kWh, η οποία θα είναι 

υψηλότερη από την τιµή της συµβατικής ενέργειας. Το επιπλέον κόστος για την 

ενέργεια από την τεχνολογία ΑΠΕ, καλύπτεται από τις εισφορές των καταναλωτών και 

αντικατοπτρίζει το κόστος για την παραγωγή πράσινης ενέργειας (Del Rio & Gual, 

2004). 

    

Το σύστηµα προσφορών αυξάνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ, 

καθώς τους πιέζει να µειώσουν το κόστος παραγωγής τους. Αυτό φυσικά είναι κάτι που 

λειτουργεί θετικά, όσον αφορά την τεχνολογικό πρόοδο των ΑΠΕ. Ένα ακόµα 

ελκυστικό χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου συστήµατος, αποτελεί η σιγουριά που 

δίνει  στον επενδυτή, εφόσον του εξασφαλίζει συγκεκριµένη τιµή πώλησης της 

ενέργειας, για δεδοµένη χρονική περίοδο, µειώνοντας αρκετά το ρίσκο που 

αναλαµβάνει. Αυτό, είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο παρουσιάζει και το σύστηµα 
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FIT. Επίσης, η εφαρµογή του εργαλείου των προσφορών, δίνει στην κυβέρνηση τη 

δυνατότητα να γνωρίζει εκ των προτέρων το κόστος που προϋποθέτει η εφαρµογή του, 

καθώς χρησιµοποιείται για την προώθηση ενός έργου, συγκεκριµένης ισχύος. Αντίθετα, 

η χρήση του συστήµατος FIT, είναι πιθανό να αυξήσει σηµαντικά το κόστος για την 

προώθηση των ΑΠΕ, καθώς απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς καθαρής 

ενέργειας και ,συνήθως, δεν θέτει κάποιο ανώτατο όριο για την εγκατεστηµένη ισχύ 

που θα προωθηθεί. 

   

Ωστόσο, το σύστηµα προσφορών εµπεριέχει σηµαντικό κίνδυνο και αυξάνει την 

αβεβαιότητα για τους παραγωγούς ΑΠΕ που τελικά δεν επιλέγονται, καθώς αυτοί θα 

αντιµετωπίσουν το κόστος που προϋποθέτει η προετοιµασία και η κατάθεση της 

προσφοράς τους. Επίσης, το συγκεκριµένο σύστηµα, από τη στιγµή που  επιλέγει τον 

επενδυτή µε το χαµηλότερο κόστος παραγωγής, δίνει προβάδισµα στους επενδυτές µε 

µεγάλο µέγεθος, καθώς εκείνοι έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν σε µεγαλύτερο 

βαθµό τα κόστη τους, σε αντίθεση επενδυτές µικρότερου µεγέθους. 

    

Τέλος, η µικρή εφαρµογή του συγκεκριµένου εργαλείου και η µη ικανοποίηση των 

στόχων που τέθηκαν, στις χώρες που το εφάρµοσαν, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι δεν 

είναι αρκετά αποτελεσµατικό. Επιπλέον, τα υψηλά κόστη διαχείρισης και η 

πολυπλοκότητα του συστήµατος, αποτελούν µειονεκτήµατα για την οµαλή του 

εφαρµογή (EWEA, 2005). 
 

2.2.4 Επιδοτήσεις Επενδύσεων 

 

Το συγκεκριµένο εργαλείο έχει ως στόχο τη δηµιουργία κινήτρων για τους επενδυτές, 

ώστε να προχωρήσουν στην κατασκευή έργων ΑΠΕ. Ουσιαστικά, µειώνει το 

απαιτούµενο ύψος ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να συνεισφέρει ο επενδυτής. Οι 

επιδοτήσεις παίρνουν είτε τη µορφή ενός ποσοστού στο τελικό συνολικό κόστος της 

επένδυσης, είτε ενός προκαθορισµένου ποσού για κάθε εγκατεστηµένο kW και 

συνήθως έχουν διαφορετικό µέγεθος για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ (Held et al., 2006). Η 

χρήση των επιδοτήσεων γίνεται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο βασικός λόγος για 

την ευρεία χρήση τους, είναι το γεγονός ότι είναι πολύ εύκολα εφαρµόσιµες. 

   

Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει η διαβεβαίωση ότι το κόστος της επένδυσης δεν 

αυξάνεται µε τεχνητό τρόπο, ώστε να αυξηθεί και το ύψος της επιδότησης. Πρέπει να 
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υπάρχουν µηχανισµοί που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική κατανοµή των 

επιδοτήσεων (Wohlgemuth & Madlener, 2000). Μία ατέλεια των επιδοτήσεων, 

αποτελεί το γεγονός ότι δεν παρακινούν τους επενδυτές να λειτουργούν τις 

εγκαταστάσεις τους µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο και δεν παρέχουν κάποιο κίνητρο 

για τεχνολογική πρόοδο και µελλοντική µείωση του κόστους.  Για το λόγο αυτό, θα 

πρέπει να συνδυάζονται µε µηχανισµούς επίβλεψης της επένδυσης, οι οποίοι θα 

βοηθούν ώστε να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις αποδοτικά. Επιπλέον, οι επιδοτήσεις 

των επενδύσεων, δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα βιώσιµο εργαλείο για την 

προώθηση των ΑΠΕ. Είναι χρήσιµες στα πρώτα στάδια της εφαρµογής µιας 

τεχνολογίας ΑΠΕ. Είναι σηµαντικό, η χρήση του συγκεκριµένου εργαλείου να  

αντικαθίσταται, όσο γίνεται πιο άµεσα, µε εργαλεία τα οποία βασίζονται σε κίνητρα τα 

οποία προωθούν την αύξηση της παραγωγικότητας των εγκαταστάσεων (Haas et al., 

2001). 
 

2.2.5 Φοροαπαλλαγές  

 

Τα οικονοµικά κίνητρα , όπως είναι οι φοροαπαλλαγές και οι µειώσεις της φορολογίας, 

χρησιµοποιούνται συνήθως ως συµπληρωµατικά εργαλεία µιας πολιτικής προώθησης 

των ΑΠΕ και σπάνια εφαρµόζονται ως βασικά µέτρα. Οι παραγωγοί ΑΠΕ, εξαιρούνται 

από συγκεκριµένες φορολογίες ή υπόκεινται σε χαµηλότερη φορολόγηση. Έτσι, 

αντισταθµίζεται, έως ένα βαθµό, το γεγονός ότι οι αρνητικές εξωτερικότητες, που 

εµπεριέχει η παραγωγή συµβατικής ενέργειας, δεν λαµβάνονται υπόψη. Η 

αποτελεσµατικότητα των οικονοµικών κινήτρων, µέσω του φορολογικού συστήµατος, 

εξαρτάται από το ύψος της υφιστάµενης φορολογίας. Σε χώρες όπου οι φόροι είναι 

υψηλοί, οι φοροαπαλλαγές για τους παραγωγούς ΑΠΕ, µπορούν να βοηθήσουν 

σηµαντικά στην ανάπτυξη των συγκεκριµένων τεχνολογιών (European Commission, 

2008). Ουσιαστικά, τα φορολογικά κίνητρα δεν δηµιουργούν κάποια χρηµατική εισροή 

στους επενδυτές των ΑΠΕ. Αντίθετα, αντιπροσωπεύουν ένα κόστος, το οποίο 

αποφεύγουν (Ragwitz et al., 2006).   
 

2.2.6 Πράσινη Τιµολόγηση/Πράσινα Κεφάλαια 

 

Στο συγκεκριµένο σύστηµα ο καταναλωτής χρεώνεται ένα επιπλέον ποσό, το οποίο 

στόχο έχει τη στήριξη και προώθηση της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιµες 
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πηγές. Πρόκειται για ένα εθελοντικό σύστηµα, καθώς βασίζεται στην προθυµία του 

καταναλωτή να χρεωθεί ένα επιπλέον ποσό (Uyterlinde et al., 2003).  

    

Το επιπλέον κόστος που προϋποθέτει η παραγωγή ΑΠΕ, καλύπτεται από το κεφάλαιο 

που συγκεντρώνεται από τις εισφορές των καταναλωτών. Το γεγονός όµως ότι η 

επιτυχία του συγκεκριµένου εργαλείου εξαρτάται από την αξία την οποία δίνουν οι 

καταναλωτές στην καθαρή ενέργεια, αυξάνει την κριτική και την αµφισβήτηση της 

αποτελεσµατικότητάς του (Del Rio & Gual, 2004). 
 

2.2.7 Περιβαλλοντικοί Φόροι  

 

Οι περιβαλλοντικοί φόροι είναι ένα έµµεσο µέτρο, καθώς επιβάλλονται στις µονάδες 

που χρησιµοποιούν συµβατικές µορφές ενέργειας, όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο. 

Αποτελούν, ίσως, τον απλούστερο τρόπο ώστε να αντιµετωπιστούν οι αρνητικές 

εξωτερικότητες που προέρχονται από την χρήση ορυκτών καυσίµων και να 

συµπεριληφθεί το κόστος, που δηµιουργείται από τη µόλυνση του περιβάλλοντος, στην 

τιµή της ενέργειας που παράγεται µε συµβατικές τεχνολογίες, δίνοντας έτσι τη 

δυνατότητα στις ΑΠΕ να αξιοποιήσουν το βασικότερο πλεονέκτηµά τους και να γίνουν 

περισσότερο ανταγωνιστικές (European Environment Agency, 2005). Με την αύξηση 

του κόστους για την παραγωγή ενέργειας µέσα από τις συµβατικές µεθόδους, έπειτα 

από την επιβολή των περιβαλλοντικών φόρων, οι ΑΠΕ γίνονται πιο ανταγωνιστικές 

καθώς η παραγωγή ενέργειας από αυτές δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, µε συνέπεια να 

εξαιρούνται από τη συγκεκριµένη φορολογία.  

    

Ωστόσο, το συγκεκριµένο εργαλείο δεν εγγυάται την παραγωγή ενέργειας 

προερχόµενης από ΑΠΕ. Αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια των 

κρατών να στραφούν προς τεχνολογίες και προϊόντα τα οποία δεν επιβαρύνουν το 

περιβάλλον, όµως δεν είναι ικανό να δώσει την απαραίτητη ώθηση και στήριξη που 

χρειάζονται οι ΑΠΕ. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος του είναι κυρίως συµπληρωµατικός. 
 

2.3 Σύγκριση των συστηµάτων FIT και TGC 

Τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει το ερώτηµα σχετικά µε το ποιό από τα συστήµατα 

FIT και TGC, θα ήταν το καταλληλότερο για την προώθηση των ΑΠΕ. Οι περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες εφαρµόζουν το εργαλείο FIT, ως το βασικό µέτρο για την ανάπτυξη 
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των ΑΠΕ. Μάλιστα τα παραδείγµατα της Γερµανίας, της Ισπανίας και της ∆ανίας, οι 

οποίες ανέπτυξαν σε µεγάλο βαθµό τις ΑΠΕ χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο 

σύστηµα, αποδεικνύουν πως αποτελεί ένα σύστηµα που αν σχεδιαστεί σωστά, θα 

αποφέρει θετικά αποτελέσµατα. Αντίθετα, ορισµένες χώρες, όπως η Μ. Βρετανία και το 

Βέλγιο, καθορίζουν υποχρεωτικά ποσοστά για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στη συνολική 

παραγωγή ενέργειας και εφαρµόζουν το σύστηµα TGC για να επιτύχουν τους στόχους 

τους.  

    

Παρά το γεγονός ότι το εργαλείο που χρησιµοποιεί τους τίτλους TGC εφαρµόζεται εδώ 

και λίγα χρόνια, µε αποτέλεσµα να έχει ακόµα ορισµένες ατέλειες, θεωρείται ένα πολύ 

ικανοποιητικό σύστηµα. Σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι το σύστηµα TGC εντείνει 

τον ανταγωνισµό µεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται, 

σχετικά γρήγορα, µείωση των τιµών. Ωστόσο, το σύστηµα FIT έχει ένα ισχυρό 

πλεονέκτηµα. Μειώνει σε µεγάλο βαθµό τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν οι επενδυτές, 

µε αποτέλεσµα οι επενδύσεις σε ΑΠΕ να γίνονται πιο ελκυστικές. Οπότε, πρόκειται για 

ένα αρκετά αποτελεσµατικό εργαλείο, καθώς σύµφωνα µε την έως τώρα εµπειρία, 

αποφέρει σηµαντικές αυξήσεις στην εγκατεστηµένη ισχύ των ΑΠΕ, στις χώρες όπου 

εφαρµόζεται. 

    

Από την εφαρµογή του συστήµατος TGC στις ευρωπαϊκές χώρες, έχουν ανακύψει 

ορισµένα θέµατα, τα οποία προκαλούν σκεπτικισµό απέναντι στο συγκεκριµένο 

εργαλείο. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι τείνει να ευνοεί τους επενδυτές µεγάλου 

µεγέθους. Αυτό συµβαίνει, γιατί οι συγκεκριµένοι επενδυτές είναι εκείνοι που έχουν τη 

δυνατότητα να επιτύχουν ευκολότερα µείωση στο κόστος τους, κάτι που αποτελεί 

βασικό χαρακτηριστικό του συστήµατος TGC. ∆εύτερον, οι επενδύσεις που γίνονται, 

αφορούν τις περισσότερο ώριµες τεχνολογίες ΑΠΕ και η ζήτηση που υπάρχει για τις 

λιγότερο ανταγωνιστικές τεχνολογίες είναι σχεδόν µηδενική. Αποτέλεσµα, είναι η µη 

επαρκής προώθηση όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ και ειδικά εκείνων που έχουν 

µεγαλύτερη ανάγκη προώθησης, ώστε να καταστούν στο µέλλον ανταγωνιστικές. 

Τέλος, το σύστηµα TGC τείνει να αποφέρει πολύ υψηλά κέρδη στους παραγωγούς, τα 

οποία απευθύνονται σε µεγάλους επενδυτές και ώριµες τεχνολογίες ΑΠΕ. Όπως 

παρουσιάζουν οι Jacobsson et al. (2009), σε σχετική έρευνα στις χώρες που 

εφαρµόζεται, το συγκεκριµένο εργαλείο δηµιουργεί πολύ υψηλά κέρδη, από τα οποία 

ωφελούνται µόνοι ορισµένοι συµµετέχοντες στην αγορά των ΑΠΕ. 
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Μία χώρα, της οποίας η περίπτωση θα µπορούσε να λειτουργήσει ως σύγκριση µεταξύ 

των δύο συστηµάτων, είναι η ∆ανία. Η συγκεκριµένη χώρα, µε τη χρήση του 

συστήµατος FIT, είχε µεγάλη ανάπτυξη στον τοµέα των ΑΠΕ και ειδικά στην αιολική 

ενέργεια. Το 2001, αποφάσισε να αλλάξει την πολιτική προώθησης που ακολουθούσε, 

η οποία περιείχε το σύστηµα FIT και φορολογικά κίνητρα, και να εφαρµόσει το 

σύστηµα που βασίζεται σε τίτλους TGC. Αποτέλεσµα, ήταν η µείωση του ρυθµού 

ανάπτυξης των τεχνολογιών ΑΠΕ στη χώρα, υπονοµεύοντας τόσο την τεχνολογική 

εξέλιξη που θα είχε, όσο και τα οικονοµικά της οφέλη. Αντίθετα, η Γερµανία που 

συνέχισε την εφαρµογή του συστήµατος FIT, το 2002 ήταν τη χώρα µε τη µεγαλύτερη 

παραγωγή αιολικής ενέργειας παγκοσµίως (Haas et al., 2004).  

    

Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται ορισµένα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των 

συστηµάτων FIT και TGC, σύµφωνα µε το CEER (Council of European Energy 

Regulators) 

Πίνακας 4. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των συστηµάτων FIT και TGC 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Σύστηµα TGC • Προσανατολισµένο στην 

αγορά 

• Ευνοεί την τεχνολογική 

πρόοδο 

• Εντείνει τον ανταγωνισµό 

µεταξύ των παραγωγών 

• ∆ιευκολύνει τη 

συνεργασία µεταξύ των 

χωρών 

• Υψηλή  ανασφάλεια 

στους επενδυτές 

• Υψηλή  διακύµανση 

τιµών 

• Υψηλά  κόστη 

συναλλαγών 

Σύστηµα FIT • Αποτελεσµατικό  στην 

προώθηση των ΑΠΕ 

• Χαµηλά  κόστη 

συναλλαγών 

• Σταθερό πλαίσιο 

• Χαµηλός  κίνδυνος 

επένδυσης 

• ∆εν είναι οικονοµικά 

αποδοτικό/∆εν 

αποφεύγονται τα υψηλά 

κέρδη 

• ∆εν είναι 

προσανατολισµένο στην 

αγορά 

                                                                                                                Πηγή: CEER, 2008 
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Παρά το γεγονός ότι το σύστηµα TGC, θεωρείται πως µπορεί να αποτελέσει το βασικό 

εργαλείο προώθησης των ΑΠΕ στις ευρωπαϊκές χώρες, η χρήση του εργαλείου FIT, 

αυξάνεται συνεχώς. Ενώ, το 2000 εφαρµοζόταν από µόνο 9 χώρες, ως βασικό εργαλείο 

της πολιτικής προώθησης των ΑΠΕ, το 2010  χρησιµοποιούταν από 20 χώρες. Επίσης, 

ακόµα τρείς χώρες το χρησιµοποιούν ως συµπληρωµατικό εργαλείο, για ορισµένες 

τεχνολογίες ΑΠΕ ή µεγέθη εγκαταστάσεων, ενώ η Φινλανδία σχεδιάζει να το 

εφαρµόσει µέσα στο 2011. Ο ρόλος των Feed-in Tarriffs, ως το πλέον σηµαντικό και 

διαδεδοµένο εργαλείο στην Ευρώπη, γίνεται εµφανής και από το γεγονός ότι κατά την 

περίοδο 1997-2008, το 77% τις εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ, προήλθε από 

εγκαταστάσεις που συµµετέχουν σε αυτό (Ragwitz et al., 2010). 
 

2.4 Παρουσίαση των πολιτικών προώθησης των Ευρωπαϊκών χωρών 

Στη συγκεκριµένη ενότητα παρουσιάζονται οι  πολιτικές προώθησης που ακολουθούν 

οι χώρες της Ε.Ε., για την προώθηση των ΑΠΕ. Το Σχήµα 4, παρουσιάζει τις βασικές 

πολιτικές προώθησης, που εφαρµόζονται, το 2010, από τις χώρες της Ε.Ε. Οι χώρες που 

εµφανίζονται µε διχρωµία, εφαρµόζουν ένα συνδυασµό των εργαλείων στήριξης. Στη 

συνέχεια, το Σχήµα 5 παρουσιάζει, διαχρονικά, τις πολιτικές προώθησης που 

ακολούθησαν οι χώρες της Ε.Ε., κατά την περίοδο 1997-2010. 

 

Όπως γίνεται εµφανές από τα σχήµατα 5 και 6, ως βασικά εργαλεία προώθησης των 

ΑΠΕ, χρησιµοποιούνται µόνο οι Feed in Tariffs και το σύστηµα TGC. Οι υπόλοιποι 

µηχανισµοί στήριξης έχουν, κυρίως, επικουρικό χαρακτήρα και συµπληρώνουν τη 

δράση των δύο κύριων µηχανισµών προώθησης.  

 

Επίσης, παρά το γεγονός ότι η προώθηση των ΑΠΕ στις χώρες της Ε.Ε. έχει ξεκινήσει 

εδώ και αρκετά χρόνια, δεν υπάρχει κάποια συντονισµένη και κοινή ευρωπαϊκή 

πολιτική προώθησης των ΑΠΕ. Ακόµα και χώρες που εφαρµόζουν το ίδιο εργαλείο 

προώθησης, το προσαρµόζουν στις ανάγκες της χώρας τους, µε αποτέλεσµα, συχνά, να 

παρατηρείται διαφορετική αποτελεσµατικότητα ακόµα και του ίδιου µηχανισµού, από 

χώρα σε χώρα, λόγω των συγκεκριµένων αλλαγών 
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                                                                                                    Πηγή: Ragwitz et al., 2010 

Σχήµα 4. Τα βασικά εργαλεία προώθησης που εφαρµόζουν οι χώρες της E.Ε. 
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                                                                                                               Πηγή: Held  et al, 2010 

Σχήµα 5. Η εξέλιξη των πολιτικών προώθησης των χωρών της Ε.Ε. 
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2.4.1 ∆ιαφορές στις ευρωπαϊκές πολιτικές προώθησης 

 

Είναι γεγονός, ότι οι πολιτικές προώθησης και το επίπεδο στήριξης που παρέχεται στις 

ΑΠΕ, διαφέρουν αρκετά από χώρα σε χώρα. Η συγκεκριµένη τάση, είναι πιθανό να 

προέρχεται από τις διαφορές που υπάρχουν στην πολιτική σκηνή κάθε χώρας, από τους 

γενικότερους στόχους της χώρας αλλά και από τη διάρθρωση της οικονοµίας της. Οι 

παράµετροι αυτοί, γίνονται περισσότερο εµφανείς µέσω των παραδειγµάτων, που 

αναφέρονται στη συνέχεια. 

    

Στη Μ. Βρετανία, η αγορά ενέργειας χρησιµοποιεί τις δυνάµεις της  αγοράς και την 

ένταση του ανταγωνισµού, ως µέσα για τη συγκράτηση του κόστους. Για τον λόγο 

αυτό, η συγκεκριµένη χώρα, αρχικά χρησιµοποίησε το σύστηµα προσφορών και στη 

συνέχεια το σύστηµα TGC, για την προώθηση των ΑΠΕ και όχι το σύστηµα FIT, το 

οποίο, αν και έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσµατικό, δεν συγκρατεί το κόστος και σε 

πολλές περιπτώσεις προκαλεί αύξηση της τιµής της ενέργειας. Επίσης, η Μ. Βρετανία 

έχει υψηλή αυτάρκεια σε πηγές συµβατικής ενέργειας, µε αποτέλεσµα να µην 

απειλείται η παροχή ενέργειας στη χώρα. Τέλος, αντικαθιστώντας στην παραγωγή 

ενέργειας, τον άνθρακα µε φυσικό αέριο, έχει καταφέρει να µειώσει σε µεγάλο βαθµό 

τις εκποµπές CO2. Ως αποτέλεσµα, οι ΑΠΕ, στη Μ. Βρετανία, δεν έχουν την ίδια 

ανάπτυξη, όπως στη Γερµανία.  

    

Η σταθερή και γενναιόδωρη παροχή στήριξης στις ΑΠΕ από τη Γερµανία, αποτελεί 

επακόλουθο της πολιτικής της χώρας για µείωση των εκποµπών CO2, τη δέσµευσή της 

για σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και της προσπάθειάς της για 

µείωση της εξάρτησης της χώρας από την εισαγόµενη ενέργεια. Η ∆ανία, από τις αρχές 

του 1990, έχει δώσει ιδιαίτερη σηµασία στην προώθηση των ΑΠΕ, τόσο για να επιτύχει 

την ενεργειακή αυτονοµία της, όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους. Ιδιαίτερα η 

αιολική ενέργεια, έχει προωθηθεί σε µεγάλο βαθµό, καθιστώντας τη χώρα έναν από 

τους παγκόσµιους ηγέτες, στη βιοµηχανία της αιολικής ενέργειας. Ωστόσο, έπειτα από 

την αλλαγή της κυβέρνησης, το 2001, η πολιτική προώθησης τροποποιήθηκε µε σκοπό 

να βασίζεται περισσότερο στις δυνάµεις της αγοράς. Αποτέλεσµα, ήταν η σηµαντική 

µείωση του ρυθµού αύξησης της εγκατεστηµένης ισχύος της αιολικής ενέργειας στη 

χώρα.  
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Στη Ισπανία, η αυξανόµενη ενεργειακή εξάρτηση από άλλες χώρες, οι υψηλές εκποµπές 

CO2 της χώρας και η διστακτικότητα για τις συνέπειες από τη χρήση της πυρηνική 

ενέργειας, οδήγησαν τη χώρα να στραφεί προς τις ΑΠΕ. Παρέχοντας γενναιόδωρη 

στήριξη στις συγκεκριµένες τεχνολογίες, η Ισπανία κατάφερε να επιτύχει µία ραγδαία 

ανάπτυξη στις τεχνολογίες ΑΠΕ.  

    

Τέλος, η Γαλλία αποτελεί παράδειγµα χώρας η οποία, παρά την εφαρµογή ενός 

συστήµατος FIT µε υψηλές τιµές, δεν είχε την επιθυµητή ανάπτυξη στις ΑΠΕ, κυρίως 

λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Μία άλλη αιτία, για την µικρή ανάπτυξη των 

ΑΠΕ, ίσως είναι το γεγονός ότι στη Γαλλία υπάρχει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό λόµπυ, 

το οποίο στηρίζει τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αποτέλεσµα η συγκεκριµένη 

µορφή ενέργειας να καλύπτει το 70% της παραγόµενης ενέργειας της χώρας. (Haas et 

al., 2008). 
 

2.5 Μέθοδοι αξιολόγησης των εργαλείων προώθησης 

Στην προσπάθεια για αξιολόγηση των εργαλείων προώθησης των ΑΠΕ, λαµβάνονται 

υπόψη ορισµένα χαρακτηριστικά αυτών των εργαλείων, τα οποία κυρίως σχετίζονται µε 

τα αποτελέσµατα που έχουν στην ανάπτυξη των συγκεκριµένων τεχνολογιών. 

Αναλυτικότερα, τα χαρακτηριστικά µιας πολιτικής προώθησης, τα οποία εξετάζονται 

για να διαπιστωθεί η επίδραση που έχει στην ανάπτυξη των τεχνολογιών ΑΠΕ, είναι τα 

παρακάτω (Van Dijk et al., 2003): 

• Αποτελεσµατικότητα 

• Οικονοµική αποδοτικότητα 

• Αποδοτικότητα αγοράς 

• Βεβαιότητα για τον κλάδο των ΑΠΕ 

• ∆ιαφάνεια 

• Κόστος συναλλαγών και διοίκησης 

• Ισονοµία 

• Στήριξη από τα ενδιαφερόµενα µέρη  
    

Αν και όλα τα κριτήρια που αναφέρθηκαν είναι σηµαντικά για την απόδοση µιας 

πολιτικής προώθησης, δύο από αυτά θεωρούνται τα βασικότερα για την αξιολόγηση 

ενός εργαλείου. Αυτά είναι η αποτελεσµατικότητα του εργαλείου και η οικονοµική του 

αποδοτικότητα. 
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Η αποτελεσµατικότητα ενός µέτρου, καθορίζεται από το µέγεθος της αύξησης της 

εγκατεστηµένης ισχύος (kW) των ΑΠΕ ή από την αύξηση στην παραγωγή ενέργειας 

(kWh) που προέρχεται από ΑΠΕ. Αποτελεί το πιο άµεσο µέγεθος για να εξακριβωθεί η 

επιτυχία ενός εργαλείου προώθησης (Van der Linden et al., 2005). Η 

αποτελεσµατικότητα ενός εργαλείου προώθησης, µπορεί καθοριστεί και από την κατά 

κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύ σε µία χώρα. Με την εξέταση αυτού του µεγέθους, 

καθίσταται πιο εύκολη η σύγκριση ανάµεσα στις πολιτικές προώθησης, που 

εφαρµόζουν διάφορες χώρες.  

 

Η οικονοµική αποδοτικότητα, παρουσιάζεται ως το αποτέλεσµα που έχει κάθε ευρώ 

που δίνεται για τη στήριξη των ΑΠΕ και αντικατοπτρίζει το κόστος που προϋποθέτει η 

εγκατάσταση κάθε kW ισχύος ή η παραγωγή κάθε kWh ενέργειας από ΑΠΕ. Για να 

είναι ένα εργαλείο οικονοµικά αποδοτικό, οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ, θα πρέπει να 

παράγουν ενέργεια µε ανταγωνιστικό κόστος, το οποίο θα έχει την τάση να µειώνεται 

µε την πάροδο του χρόνου. (Held et al., 2006). Σύµφωνα µε τους Van Dijt et al. (2003), 

η οικονοµική αποδοτικότητα ενός εργαλείου, αποτελεί εξίσου σηµαντικό κριτήριο της 

επιτυχίας του, µε την αποτελεσµατικότητά του. Ένα εργαλείο προώθησης των ΑΠΕ, 

µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στην επίτευξη των στόχων που έχει 

θέσει η κυβέρνηση και να οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της ισχύος των 

συγκεκριµένων τεχνολογιών. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να είναι γνωστό το κόστος που 

προϋποθέτει η εφαρµογή ενός εργαλείου, καθώς είναι πιθανό µία πολιτική προώθησης, 

βραχυχρόνια, να επιφέρει σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα, µακροπρόθεσµα όµως να 

µην είναι οικονοµικά βιώσιµη (Van Dijk et al., 2003).   

 

Παρά το γεγονός ότι όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν, αποτελούν σηµαντικά 

στοιχεία για την αξιολόγηση των εργαλείων προώθησης των ΑΠΕ, η ευρύτερη 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος αξιολόγησης, είναι η µέτρηση της αποτελεσµατικότητάς 

τους, η οποία προκύπτει από την αύξηση που επέφεραν στη συνολική ή στην κατά 

κεφαλή εγκατεστηµένη ισχύ, των τεχνολογιών ΑΠΕ. 
 

2.6 Αξιολόγηση των εργαλείων προώθησης που εφαρµόζονται στην 

Ευρώπη 

    

Η συγκεκριµένη ενότητα, επιχειρεί να πραγµατοποιήσει µία αξιολόγηση των εργαλείων 

προώθησης των ΑΠΕ, που εφαρµόζουν οι χώρες της Ε.Ε. Συγκεκριµένα, εξετάζονται τα 
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εργαλεία που εφαρµόσθηκαν στον κλάδο της αιολικής ενέργειας και των 

φωτοβολταϊκών. ∆όθηκε έµφαση στις συγκεκριµένες µορφές ΑΠΕ, καθώς είναι εκείνες 

που δέχονται την µεγαλύτερη στήριξη από τις πολιτικές προώθησης των  ευρωπαϊκών 

χωρών, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνες για το µεγαλύτερο µέρος της ισχύος ΑΠΕ, που 

εγκαθίσταται κάθε χρόνο.  

    

Για την αξιολόγηση των εργαλείων προώθησης, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 

µέτρησης της αποτελεσµατικότητάς τους. Για την εξέταση της αποτελεσµατικότητας 

των εργαλείων, παρουσιάζεται η επίδραση που είχαν στην συνολική και στη κατά 

κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύ της αιολικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών. 

Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη µέθοδος αξιολόγησης των εργαλείων, γιατί έχει 

εφαρµοσθεί σε µεγάλη κλίµακα από αρκετές έρευνες µε τον ίδιο σκοπό και επιπλέον 

δίνει τη δυνατότητα µίας άµεσης σύγκρισης των αποτελεσµάτων. Ένας άλλος λόγος 

που συντέλεσε στην εφαρµογή της  µεθόδου, είναι το γεγονός ότι λαµβάνει υπόψη την 

εγκατεστηµένη ισχύ των τεχνολογιών ΑΠΕ, ένα µέγεθος που αποτελεί το ζητούµενο 

κάθε πολιτικής προώθησης. 

    

Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την περίοδο 1998-2006, το 

εργαλείο FIT αποτέλεσε τον πιο αποτελεσµατικό µηχανισµό για την προώθηση των 

τεχνολογιών της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, στις χώρες της Ευρώπης (European 

Commission, 2008). Οι Mitchel et al. (2006), συνέκριναν το σύστηµα προσφορών της 

Μ.Βρετανίας και το σύστηµα FIT της Γερµανίας, καταλήγωντας στο συµπέρασµα ότι 

το εργαλείο FIT ήταν αποτελεσµατικότερο, λόγω του µικρότερου κίνδυνου που 

αντιµετώπιζαν οι επενδυτές. Οι Fouquet και Johansson (2008), συνέκριναν το σύστηµα 

FIT και το σύστηµα TGC κατά την εφαρµογή τους στην Γερµανία και τη Μ.Βρετανία 

αντίστοιχα. Μέχρι το 2006, η Γερµανία, χρησιµοποιώντας το εργαλείο FIT για 15 

χρόνια, είχε εγκαταστήσει 20 GW αιολικής ενέργειας, σε αντίθεση µε τη Μ.Βρετανία, η 

οποία εφαρµόζοντας το σύστηµα προσφορών και το σύστηµα TGC για 17 χρόνια, είχε 

µόλις 2 GW εγκατεστηµένης ισχύος αιολικής ενέργειας.  
 

2.6.1 Αιολική ενέργεια 

    

Στον Πίνακα 5, παρουσιάζεται η πορεία της εγκατεστηµένης ισχύος της αιολικής 

ενέργειας στις χώρες της Ε.Ε., για την περίοδο 2004-2010. 
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Πίνακας 5. Εγκατεστηµένη ισχύς αιολικής ενέργειας (MW) 

ΧΩΡΑ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Γερµανία 16629 18415 20662 22247 23897 25777 27214 

Ισπανία 8264 10028 11623 15131 16689 19160 20676 

Ιταλία 1266 1718 2123 2726 3736 4849 5797 

Γαλλία 390 757 1567 2454 3404 4574 5660 

Μ. Βρετανία 904 1332 1962 2406 2974 4245 5204 

∆ανία 3118 3128 3136 3125 3163 3465 3752 

Πορτογαλία 522 1022 1716 2150 3862 3535 3898 

Ολλανδία 1079 1219 1558 1747 2225 2215 2237 

Σουηδία 442 509 571 788 1048 1560 2163 

Ιρλανδία 339 496 746 795 1027 1310 1428 

Ελλάδα 473 573 746 871 985 1087 1208 

Πολωνία 63 83 153 276 544 725 1107 

Αυστρία 606 819 965 982 995 995 1011 

Βέλγιο 96 167 194 287 415 563 911 

Ρουµανία 1 2 3 8 11 14 462 

Βουλγαρία 10 10 36 57 120 177 375 

Ουγγαρία 3 17 61 65 127 201 295 

Τσεχία 17 28 54 116 150 192 215 

Φινλανδία 82 82 86 110 143 147 197 

Λιθουανία 6 48 51 54 54 91 154 

Εσθονία 6 32 32 59 78 142 149 

Κύπρος 0 0 0 0 0 0 82 

Λουξεµβούργο 35 35 35 35 35 35 42 

Λετονία 27 27 27 27 27 28 31 

Σλοβακία 3 5 5 5 5 3 3 

Σλοβενία 0 0 0 0 0 0 0.03 

Μάλτα 0 0 0 0 0 0 0 

EU-27- 34383 40511 48069 56517 64712 75090 84278 

EU-27-Θαλάσσια 

Αιολικά Πάρκα 
0 0 0 1088 1471 2064 2946 

                                                                                         Πηγή: EWEA 2010 ; Wikipedia  
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Κατά τη διάρκεια του 2010, εγκαταστάθηκαν 9188 MW αιολικής ενέργειας στην Ε.Ε. 

Το µέγεθος αυτό είναι µικρότερο σε σύγκριση µε το 2009, όταν η νέα εγκατεστηµένη 

ισχύς έφτασε τα 10378 MW. Συνολικά, το 2010, επήλθε αύξηση περίπου 12% στην 

ισχύ της αιολικής ενέργειας, ενώ σηµαντική ήταν η ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών 

πάρκων, καθώς η ισχύς τους σηµείωσε αύξηση ύψους 42,7%.  

 

Σε επίπεδο χωρών, η Γερµανία αποτελεί τη χώρα µε την µεγαλύτερη εγκατεστηµένη 

ισχύ αιολικής ενέργειας, ακολουθούµενη από την Ισπανία. Ωστόσο, το 2010 η Ισπανία 

ήταν η χώρα µε την µεγαλύτερη αύξηση στην ισχύ της αιολικής ενέργειας, καθώς 

εγκατέστησε 1516 MW. ∆εύτερη ήταν η Γερµάνια µε 1493 MW και τρίτη η Γαλλία µε 

1086 MW. Συνολικά, 13 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ισχύ αιολικής ενέργειας που 

υπερβαίνει το 1 GW.   

    

Το Σχήµα 6, απεικονίζει την ετήσια προστιθέµενη κατά κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύ 

αιολικής ενέργειας, για τις χώρες της Ε.Ε. κατά την περίοδο 1998-2005, στην 

προσπάθεια να γίνει πιο άµεση η σύγκριση της αποτελεσµατικότητας των εργαλείων 

προώθησης.  

 

 
                                                                                                    Πηγή: Haas et al., 2008 

Σχήµα 6. Ετήσια προστιθέµενη κατά κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύς αιολικής ενέργειας 

για την περίοδο 1998-2005 (W κατά κεφαλή) 

 

Όπως φαίνεται από το Σχήµα 6, οι χώρες µε την υψηλότερη µέση ετήσια προστιθέµενη 

κατά κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύ αιολικής ενέργειας, ήταν η ∆ανία, η Γερµανία, η 
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Ισπανία, η Αυστρία και η Πορτογαλία. Αντίθετα, πολύ µικρή ετήσια νέα κατά κεφαλήν 

εγκατεστηµένη ισχύ αιολικής ενέργειας, είχε η Μ. Βρετανία και το Βέλγιο. 
 

2.6.2 Αξιολόγηση των εργαλείων προώθησης της αιολικής ενέργειας 

 

Αποδεικνύεται πως οι πολιτικές στήριξης των ΑΠΕ που εφάρµοσαν η Γερµανία, η 

Ισπανία και η ∆ανία, όσον αφορά την προώθηση της αιολικής ενέργειας, ήταν οι πιο 

αποτελεσµατικές. Οι πρώτες δύο χώρες, έχουν κατορθώσει να αποτελούν τις χώρες µε 

την µεγαλύτερη εγκατεστηµένη ισχύ, στη συγκεκριµένη µορφή ενέργειας. Η ∆ανία, αν 

και αποτελεί τη χώρα µε την έβδοµη µεγαλύτερη εγκατεστηµένη ισχύ αιολικής 

ενέργειας, έχει µία πολύ αποτελεσµατική πολιτική προώθησης. Αυτό, αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι η ∆ανία, κατά την περίοδο 1998-2005, κατείχε την υψηλότερη  

ετήσια, κατά κεφαλήν, νέα εγκατεστηµένη ισχύ αιολικής ενέργειας, από όλες τις χώρας 

της Ε.Ε. 

    

Άλλες χώρες µε υψηλή ετήσια, κατά κεφαλήν, προστιθέµενη εγκατεστηµένη ισχύ, 

εκτός από τη ∆ανία, ήταν η Γερµανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Αυστρία. Κοινό 

χαρακτηριστικό όλων αυτών των χωρών, αποτελεί η εφαρµογή του µηχανισµού FIT, 

για την προώθηση της αιολικής ενέργειας. 

    

Αντίθετα, η Ιταλία, η Μ. Βρετανία και το Βέλγιο, που εφαρµόζουν το σύστηµα TGC (η 

Μ. Βρετανία µέχρι το 2003 εφάρµοζε το σύστηµα προσφορών), υπολείπονται αρκετά 

από την Γερµανία και την Ισπανία, όσον αφορά τη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ, αλλά 

και από τις υπόλοιπες χώρες που εφαρµόζουν τους FIT, όσον αφορά την ετήσια, 

προστιθέµενη, κατά κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύ, για την περίοδο 1998-2005.  

    

Σε γενικές γραµµές το σύστηµα FIΤ, αποδεικνύεται πως έχει µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα από τα υπόλοιπα εργαλεία, στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, 

καθώς φαίνεται πως οδηγεί τόσο σε υψηλότερη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ, όσο και 

σε υψηλότερη κατά κεφαλή εγκατεστηµένη ισχύ. 
 

2.6.3 Φωτοβολταϊκά 

 

Στον Πίνακα 6, παρουσιάζεται η πορεία της εγκατεστηµένης ισχύος των 

φωτοβολταϊκών, στις  χώρες της Ε.Ε., για την περίοδο 2005-2010, καθώς και η κατά 

κεφαλή ισχύς για το 2010. 
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Πίνακας 6. Συνολική και κατά κεφαλήν ισχύς φωτοβολταϊκών στην Ε.Ε. (MW) 

ΧΩΡΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010                         Ισχύς (W) Κατά 

Κεφαλήν   (2010) 

 Γερµανία 1910 3063 3846 6019 9959 17370 212.3 

Ισπανία 58 118 733 3421 3438 3808 82.8 

Ιταλία 46 58 120 458 1157 3478 57.6 

Τσεχία 0 1 4 55 463 1953 185.9 

Γαλλία 26 33 47 104 335 1054 16.3 

Βέλγιο 2 4 22 71 574 787 72.6 

Ελλάδα 5 7 9 19 55 205 18.2 

Σλοβακία 0 0 0 0.07 0.2 144 26.5 

Πορτογαλία 3 4 38 68 102 131 12.3 

Αυστρία 24 29 27 32 53 103 12.2 

Ολλανδία 51 51 53 57 68 97 5.8 

Μ Βρετανία 11 14 19 23 30 75 1.2 

Σλοβενία 0.2 0.4 1 2 9 36 17.8 

Λουξεµβούργο 24 24 24 25 26 27 54.3 

Βουλγαρία 0 0 0.8 1 6 17 2.3 

Σουηδία 4 5 6 8 9 10 1.1 

Φινλανδία 4 4 5 6 8 10 1.8 

∆ανία 3 3 3 3 5 7 1.3 

Κύπρος 0.5 1 1 2 3 6 7.8 

Ρουµανία 0 0.2 0.3 0.5 0.6 2 0.1 

Πολωνία 0.3 0.4 0.6 1 1 2 0 

Ουγγαρία 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 2 0.2 

Μάλτα 0.1 0.1 0.1 0.2 2 2 4 

Ιρλανδία 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.1 

Λιθουανία 0 0 0 0.06 0.07 0.1 0 

Εσθονία 0 0 0 0.01 0.05 0.08 0.1 

Λετονία   0 0.004 0.008 0.008 0 

EU-27- 2170 3420 4940 10376.7 16304.4 29327.7 58.5 

                                                                                                                  Πηγή: EurObserv’ER, 2011 

 

Από τον Πίνακα 6, παρατηρούµε πως, διαχρονικά, η Γερµανία αποτελεί την χώρα µε 

την µεγαλύτερη εγκατεστηµένη ισχύ ηλιακής ενέργειας αλλά και τη χώρα µε την 

υψηλότερη κατά κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύ. Το 2010, είχε συνολική ισχύ 17,4 GW 
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από φωτοβολταϊκά συστήµατα, ενώ την ίδια χρονιά εγκατέστησε περίπου 7,4 GW 

φωτοβολταϊκών. ∆εύτερη χώρα, σε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ, είναι η Ισπανία, 

παρά το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η συνολική της ισχύς αυξάνεται µε αργούς 

ρυθµούς. Το 2010 είχε εγκατεστηµένη ισχύ 3,8 GW, όµως η νέα προστιθέµενη ισχύς 

ήταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τους ρυθµούς ανάπτυξης που επικρατούσαν 

πριν το 2008. Αυτό το φαινόµενο οφείλεται, όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια της 

εργασίας, στην αλλαγή της πολιτικής προώθησης των ΑΠΕ, η οποία, σχεδόν, οδήγησε 

στην κατάρρευση του κλάδου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Τσεχίας, η 

οποία εγκατέστησε, το 2010, 1,5 GW φωτοβολταϊκών και πλέον αποτελεί την τέταρτη 

χώρα, σε συνολική ισχύ. Μεγάλη ανάπτυξη, έπειτα από το 2008, είχε και η Ιταλία, 

καθώς µέσα σε δύο χρόνια εγκατέστησε συνολικά 3 GW φωτοβολταϊκών. 

    

Όσον αφορά την κατά κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύ, για το 2010, η Γερµανία ήταν και 

πάλι η χώρα που ξεχώρισε από τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., καθώς είχε την υψηλότερη, 

κατά κεφαλήν, εγκατεστηµένη ισχύ φωτοβολταϊκών. ∆εύτερη χώρα, µε βάση το 

συγκεκριµένο µέγεθος ήταν η Τσεχία, τρίτη η Ισπανία τέταρτο το Βέλγιο και πέµπτη η 

Ιταλία. 
    

2.6.4 Αξιολόγηση των εργαλείων προώθησης του φωτοβολταϊκού κλάδου 

 

Από την παρουσίαση της συνολικής και της κατά κεφαλήν εγκατεστηµένης ισχύος των 

φωτοβολταϊκών, γίνεται εµφανές πως οι πιο αποτελεσµατικές πολιτικές είναι εκείνες 

της Γερµανίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας και της Ισπανίας. Όλες αυτές οι χώρες, 

εφαρµόζουν το σύστηµα FIT, για την προώθηση των φωτοβολταϊκών.  

    

Η πολύ αξιόλογη πορεία της Γερµανίας, στη συγκεκριµένη µορφή ΑΠΕ, είναι 

αποτέλεσµα της µακροχρόνιας στήριξης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, µέσω της 

εφαρµογής του εργαλείου FIT. Μάλιστα, ο σχεδιασµός του εργαλείου, από την 

γερµανική κυβέρνηση, αλλά και οι µετέπειτα τροποποιήσεις του, έχουν καταστήσει το 

γερµανικό σύστηµα FIT, ένα από τα πιο αποτελεσµατικά εργαλεία προώθησης των 

ΑΠΕ.  

    

Η Τσεχία, επίσης, έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη στα φωτοβολταϊκά τα τελευταία 

χρόνια. Η πορεία του τσέχικου κλάδου µπορεί να αποδοθεί στο υπάρχον σύστηµα FIT  

της χώρας, το οποίο προσφέρει ιδιαίτερα υψηλές τιµές στους ιδιοκτήτες των 
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φωτοβολταϊκών σταθµών. Βέβαια, οι πολύ υψηλές τιµές FIT, ίσως αποτελέσουν 

πρόβληµα στο µέλλον, όσον αφορά την οικονοµική βιωσιµότητα της συγκεκριµένης 

πολιτικής προώθησης. Ωστόσο, µέχρι στιγµής, έχουν οδηγήσει στην εγκατάσταση 

περίπου 1,9 GW φωτοβολταϊκών,  σε διάστηµα δύο ετών.   

    

Όπως και στην περίπτωση της Τσεχίας, έτσι και στην Ιταλία, η µεγάλη ανάπτυξη της 

αγοράς των φωτοβολταϊκών, ίσως είναι απόρροια της τροποποίησης της πολιτικής 

προώθησης των ΑΠΕ, που πραγµατοποιήθηκε το 2008. Σύµφωνα µε αυτή την 

τροποποίηση, οι παραγωγοί ΑΠΕ έχουν πλέον τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε 

σύστηµα FIT ή σε ένα σύστηµα µε Premium (EREC, 2009). Μάλιστα, η διαφορά της 

εγκατεστηµένης ισχύος των φωτοβολταϊκών, συγκριτικά µε την εγκατεστηµένη ισχύ 

που υπήρχε όταν εφαρµοζόταν σύστηµα  TGC, είναι ιδιαίτερα αισθητή.   

    

Αντίθετα, από τις χώρες που χρησιµοποιούν διαφορετικά εργαλεία στήριξης για τα 

φωτοβολταϊκά, µόνο το Βέλγιο έχει υψηλή, κατά κεφαλή, εγκατεστηµένη ισχύ, το 

οποίο χρησιµοποιεί το σύστηµα των πιστοποιητικών TGC. Όλες οι υπόλοιπες χώρες, 

που χρησιµοποιούν εργαλεία διαφορετικά από το σύστηµα FIT, δεν έχουν να 

επιδείξουν σηµαντικά µεγέθη στη συνολική και στην κατά κεφαλή εγκατεστηµένη ισχύ.  

    

Το εργαλείο FIT, λοιπόν, έχει υψηλότερη αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα εργαλεία και στη τεχνολογία των φωτοβολταϊκών. Όπως φάνηκε από την 

επίδοση των χωρών που το εφαρµόζουν, η φύση του εργαλείου FIT, ενθαρρύνει την 

προώθηση νέων τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως τα φωτοβολταϊκά, και παρέχει την 

απαιτούµενη στήριξη στη συγκεκριµένη τεχνολογία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
 

 

3.1 Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών της Ευρώπης 

 

Ο τοµέας της ηλιακής ενέργειας και συγκεκριµένα τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, το 

2010 αποτέλεσαν την µορφή ενέργειας που εγκατέστησε την περισσότερη ισχύ από 

κάθε άλλη τεχνολογία ΑΠΕ, στην Ε.Ε. Συνολικά, η ισχύς της συγκεκριµένης 

τεχνολογίας αυξήθηκε κατά 13 GW, τη στιγµή που η συνολική ισχύς της αιολικής 

ενέργειας αυξήθηκε περίπου κατά 9 GW. Μάλιστα, η αύξηση της ισχύος της ηλιακής 

ενέργειας το 2010, ήταν κατά 120,1% µεγαλύτερη από την αύξηση που υπήρξε το 2009. 

Η συγκεκριµένη τάση είναι αποτέλεσµα τόσο της στήριξης που παρέχεται από τις 

χώρες, όσο και από την ωρίµανση της συγκεκριµένης τεχνολογίας και τη µείωση του 

κόστους εγκατάστασης που υπήρξε τα τελευταία 2 χρόνια (EurObserv’ER, 2011). Στο 

Σχήµα 7 παρουσιάζεται η νέα ισχύς που προστέθηκε µέσα στο 2010, σε κάθε πηγή 

ενέργειας, καθώς και η ισχύς που απεγκαταστάθηκε από κάθε µορφή ενέργειας για το 

ίδιο έτος, στις χώρες της Ευρώπης.  

 

                                                          
                                                                                                           Πηγή: EPIA, 2011a 

   Σχήµα 7. Νέα ισχύς και απεγκατεστηµένη ισχύς στην Ε.Ε. για το έτος 2010 (MW) 
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Τα φωτοβολταϊκά, ήταν η τεχνολογία µε την δεύτερη µεγαλύτερη νέα εγκατεστηµένη 

ισχύ, ανάµεσα σε όλες τις πηγές ενέργειας, πίσω από το φυσικό αέριο. Το γεγονός αυτό, 

καθιστά τα φωτοβολταϊκά µία πηγή ενέργειας ιδιαίτερης σηµασίας, όχι µόνο ανάµεσα 

στις ΑΠΕ, αλλά σε όλες τις µορφές ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σηµαντικό 

να παρουσιαστούν τα παραδείγµατα της Γερµανίας και της Ισπανίας, δύο χωρών που 

διαθέτουν την µεγαλύτερη εγκατεστηµένη ισχύ στη συγκεκριµένη τεχνολογία, ανάµεσα 

στις χώρες της Ε.Ε. Η εξέταση των µηχανισµών προώθησης που εφάρµοσαν, τα 

αποτελέσµατά τους και η εµπειρία τους από τον συγκεκριµένο ενεργειακό τοµέα, 

αποτελούν σηµαντικά στοιχεία, τα οποία µπορούν να συντελέσουν στη σχεδίαση 

αποτελεσµατικών και βιώσιµων στρατηγικών στήριξης της τεχνολογίας των 

φωτοβολταϊκών, από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Επίσης, τα συµπεράσµατα που θα 

εξαχθούν από τις µελέτες των δύο κλάδων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

σχεδίαση ενός ελληνικού συστήµατος προώθησης των φωτοβολταϊκών, το οποίο θα 

υιοθετεί τα θετικά στοιχεία κάθε συστήµατος, διορθώνοντας της σηµερινές του 

ατέλειες. 
 

3.2 Η γερµανική αγορά των φωτοβολταϊκών 

3.2.1 Οι πολιτικές προώθησης των φωτοβολταϊκών στη Γερµανία 

    

Η Γερµανία, υπήρξε πρωτοπόρα χώρα στην εκµετάλλευση των ΑΠΕ. Το 1991, έπειτα 

από την εφαρµογή του Electricity Feed Act και την χρησιµοποίηση των FIT για πρώτη 

φορά, δόθηκε µεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και ειδικά της αιολικής 

ενέργειας.  

    

Το πρώτο πρόγραµµα προώθησης που αφορούσε, αποκλειστικά, στον κλάδο των 

φωτοβολταϊκών, ήταν το πρόγραµµα ¨1000 rooftop¨, που εφαρµόστηκε την περίοδο 

1991-1995. Το βασικό κίνητρο που παρείχε, στους υποψήφιους επενδυτές, ήταν δάνεια 

µε ευνοϊκούς όρους. Στη συνέχεια, ακολούθησε το πρόγραµµα “100000 rooftop”, το 

οποίο εφαρµόστηκε την περίοδο 1999-2003, και αρχικά παρείχε τα ίδια κίνητρα µε τον 

προκάτοχό του (Grau et al., 2011).  

    

Ωστόσο, ο κλάδος των φωτοβολταϊκών, άρχισε να αναπτύσσεται µε υψηλούς ρυθµούς 

έπειτα από το 2000, όταν τέθηκε σε εφαρµογή ο νέος νόµος για τις ΑΠΕ (German 

Renewable Energy Sources Act (EEG)), ο οποίος εισήγαγε ένα καινούριο σύστηµα FIT, 
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που προέβλεπε υψηλότερες τιµές για τους παραγωγούς. Ο νόµος EEG του 2000, 

τροποποιήθηκε το 2004. Ο προηγούµενος νόµος, χρησιµοποιούσε µόνο µία σταθερή 

τιµή για τους FIT, η οποία ήταν 0,51 €/kWh, ενώ προέβλεπε και ετήσιο ποσοστό 

µείωσης 5%, στις τιµές των FIT. Έπειτα από την τροποποίηση του 2004, οι τιµές των 

FIT διαµορφώνονταν ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο της εγκατάστασης και 

κυµαίνονταν µεταξύ 0.46-0.62 €/kWh. Ωστόσο, οι τιµές των FIT παρέµειναν σε υψηλά 

επίπεδα, περίπου 10 φορές υψηλότερο από τους FIT που ίσχυαν για την αιολική 

ενέργεια. Στη συνέχεια, υπήρξε και άλλη τροποποίηση του νόµου EEG, η οποία έγινε 

το 2009 (Deutsche Bank Group, 2011).  

    

Αποτέλεσµα των συγκεκριµένων πολιτικών προώθησης, ήταν η καθιέρωση της 

Γερµανίας ως πρωταγωνίστρια χώρα, σε παγκόσµιο επίπεδο, στον κλάδο των 

φωτοβολταϊκών αλλά και η δηµιουργία µιας πολύ σηµαντικής βιοµηχανίας κατασκευής 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων, που κατέχει ισχυρή θέση στη διεθνή αγορά. Άλλωστε, το 

2010, η Γερµανία εγκατέστησε 7,4 GW ηλιακής ενέργειας, ισχύς που ισοδυναµεί 

περίπου µε το 60% της νέας ισχύος που εγκαταστάθηκε σε ολόκληρη την Ε.Ε., την ίδια 

χρονιά. Επιπλέον, διαθέτει συνολική ισχύ που ξεπερνά τα 17 GW, το οποίο αποτελεί 

µέγεθος µεγαλύτερο του 50% της συνολικής παγκόσµιας εγκατεστηµένης ισχύος.  

             

Ο σηµαντικός ρόλος του εργαλείου FIT, στην ανάπτυξη του κλάδου των 

φωτοβολταϊκών, φαίνεται µέσα από την πορεία του προγράµµατος ¨100000 rooftop¨, 

που ξεκίνησε το 1999. Ο στόχος του προγράµµατος ήταν να εγκατασταθούν 100000 

µονάδες φωτοβολταϊκών, µέσης ισχύος 3 kW το κάθε ένα. Αρχικά, τα κίνητρα που 

δίνονταν στους υποψήφιους επενδυτές ήταν δάνεια µε ευνοϊκούς όρους. Το επιτόκιο 

των συγκεκριµένων δανείων ήταν µηδενικό και η περίοδος αποπληρωµής τους ήταν 10 

έτη. Η ανταπόκριση των επενδυτών, κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής του 

προγράµµατος, δεν ήταν η αναµενόµενη. Ωστόσο, έπειτα από την εφαρµογή του EEG, 

το 2000, το πρόγραµµα άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Ο 

συγκεκριµένος νόµος περιελάµβανε την χρησιµοποίηση FIT, ύψους 0,51  €/kWh, ενώ 

το επιτόκιο των δανείων παρέµενε περίπου 4,5 µονάδες κάτω από το σύνηθες επιτόκιο 

των τραπεζών. Το πρόγραµµα ‘’100000 rooftop” ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το 2003, 

έχοντας προωθήσει την εγκατάσταση 300 MW ηλιακής ενέργειας (Lopez-Polo et al., 

2007). 
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Χαρακτηριστικό των γερµανικών πολιτικών προώθησης, που αφορούν στον κλάδο των 

φωτοβολταϊκών, αποτελεί η τάση που επικρατεί για µείωση των τιµών των FIT, έτσι 

ώστε να συµβαδίζουν µε την τεχνολογική πρόοδο και την πτώση του κόστους των 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Έπειτα από το 2000, υπάρχει ένα σταθερό ετήσιο 

ποσοστό µείωσης των τιµών των FIT, ενώ η γερµανική κυβέρνηση έχει 

αναπροσαρµόσει τους FIT και σε µη προγραµµατισµένες περιόδους, ως αποτέλεσµα 

απρόσµενων εξελίξεων στις τιµές των φωτοβολταϊκών συστηµάτων (Deutsche Bank 

Group, 2011). Επιπλέον, το γερµανικό σύστηµα συµπεριλαµβάνει ένα µηχανισµό ο 

οποίος προσαρµόζει αυτόµατα το ύψος των FIT, κάθε τρείς µήνες, βασιζόµενος στην 

πορεία της αγοράς. Εάν η ανάπτυξη της αγοράς είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από τον 

στόχο που είχε τεθεί, οι FIT θα µειωθούν ή θα αυξηθούν αντίστοιχα (EPIA, 2011b). 

    

Στο Σχήµα 8, παρουσιάζεται, διαχρονικά, η πορεία των FIT που ίσχυαν για τον κλάδο 

των φωτοβολταϊκών στη Γερµανία, καθώς και η προστιθέµενη ισχύς κάθε έτους. Από 

το επίπεδο των 0,51 €/kWh, που βρισκόταν το 2000, η τιµή των FIT κυµάνθηκε, το 

2010, από 0,24 έως 0.39 €/kWh. Στα σχέδια της γερµανικής κυβέρνησης είναι η 

περαιτέρω πτώση των FIT, τα επόµενα χρόνια. 

 

 
                                                                                                        Πηγή: Deutsche Bank Group, 2011 

   Σχήµα 8. Οι τιµές των FIT (€/kWh) και η ετήσια προστιθέµενη ισχύς (MW) 

 

Σηµαντικό στοιχείο του Σχήµατος 8, αποτελεί η αντίθετη πορεία που ακολουθούν οι 

ετήσιες τιµές των FIT µε την ετήσια προστιθέµενη ισχύ. Παρά τη µείωση που επέρχεται 
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στο ύψος των FIT, κάθε χρόνο η νέα εγκατεστηµένη ισχύς αυξάνεται συνεχώς, µε 

αποκορύφωµα τα έτη 2009 και 2010. Είναι σηµαντική επιτυχία του γερµανικού 

συστήµατος προώθησης των φωτοβολταϊκών, το γεγονός ότι προσελκύει ένα πολύ 

µεγάλο αριθµό επενδυτών, τη στιγµή που οι τιµές του εργαλείου FIT, που εφαρµόζεται 

στη χώρα, είναι από τις χαµηλότερες της ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό, έρχεται σε 

αντίθεση µε τις ανησυχίες που εκφράζονται, σε αρκετές χώρες, σχετικά µε το µέλλον 

των φωτοβολταϊκών, έπειτα από µία µείωση των εγγυηµένων τιµών FIT.    

    

Στον Πίνακα 7, παρουσιάζονται οι τιµές των FIT που ισχύουν στη Γερµανία, ανάλογα 

µε το είδος και την ισχύ της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών. Η τάση που επικρατεί 

για συνεχή µείωση των FIT, γίνεται αντιληπτή, παρατηρώντας τις τιµές του 2010. Ενώ 

στις αρχές του 2010 οι τιµές των FIT είχαν µειωθεί σε σχέση µε αυτές του 2009, η 

γερµανική κυβέρνηση αποφάσισε την περαιτέρω µείωσή τους ακόµα δύο φορές, κατά 

τη διάρκεια του ίδιου έτους. Τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2010, οι FIT  µειώθηκαν 

εκ νέου, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η σηµαντική πτώση των τιµών των 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Στο συγκεκριµένο πίνακα, εκτός από τη σταδιακή 

µείωση των FIT από το 2004 έως και σήµερα, παρουσιάζονται οι τιµές που θα ισχύουν 

το 2012 και 2013, οι οποίες θα συνεχίσουν τη φθίνουσα πορεία που είχαν και τα 

προηγούµενα έτη. 

Πίνακας 7. Οι τιµές των γερµανικών FIT ανάλογα µε τον τύπο εγκατάστασης του 

φωτοβολταϊκού συστήµατος 

 
                                                                                                                        Πηγή: Σαρτζετάκης, 2011 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2003-2009, το συνολικό κόστος της οικονοµικής 

στήριξης που προσφέρθηκε στους ιδιοκτήτες των φωτοβολταϊκών σταθµών, υπό τη 
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µορφή των FIT, ανήλθε σε € 4,27 δις. Ωστόσο, κυρίως λόγω της µεγάλης πτώσης των 

τιµών των φωτοβολταϊκών συστηµάτων και της αύξησης των αναµενόµενων κερδών, 

το 2009 και το 2010, η ανάπτυξη του κλάδου ήταν τεράστια, µε αποτέλεσµα το 

συνολικό κόστος των FIT, για κάθε έτος, να αγγίξει τα € 10 δις. Το γεγονός αυτό, 

αποδεικνύει το µέγεθος της σηµασίας που έχουν οι τροποποιήσεις των τιµών των FIT, 

έτσι ώστε να συµβαδίζουν µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και να υπάρχει η δυνατότητα 

να είναι µία πολιτική προώθησης οικονοµικά βιώσιµη. Κάτι ανάλογο προσπαθεί να 

πετύχει η γερµανική κυβέρνηση, είτε µέσω των ετήσιων ποσοστών µείωσης των 

επιπέδων των FIT, είτε µέσω άµεσων παρεµβάσεων, όταν αυτές είναι αναγκαίες (Grau 

et al., 2011).   
 

3.2.2 Η βιοµηχανία των φωτοβολταϊκών στη Γερµανία 

    

Ένας βασικός λόγος για την σηµαντική στήριξη που είχε ο κλάδος των φωτοβολταϊκών 

στη Γερµανία, µέσα από το εργαλείο FIT, ήταν η πρόθεση της κυβέρνησης για την 

ανάπτυξη µίας ισχυρής βιοµηχανίας, η οποία θα κατέχει ηγετικό ρόλο στην παγκόσµια 

αγορά.  Έτσι,  εκτός από τους περιβαλλοντικούς της στόχους, η Γερµανία θα 

δηµιουργούσε µία βιοµηχανία, η οποία θα συνέβαλε θετικά στην οικονοµία της χώρας. 

Πλέον, η Γερµανία είναι µία από τις κυριότερες εξαγωγικές χώρες στον κόσµο, σε 

εξοπλισµό για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων.  

    

Ήδη, στην χώρα δραστηριοποιούνται ορισµένοι από τους µεγαλύτερους, στον κόσµο, 

παραγωγούς φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Άλλωστε, το περιβάλλον µέσα στο οποίο 

λειτουργούν τους παρέχει σηµαντική στήριξη. Βασικό πλεονέκτηµα αποτελεί το 

γεγονός ότι διαθέτουν άµεση πρόσβαση στη µεγαλύτερη αγορά φωτοβολταϊκών του 

κόσµου. Αυτό συνεπάγεται µείωση του µεταφορικού κόστους, αλλά και πιο άµεση και 

ευέλικτη εξυπηρέτηση, της ζήτησης.  

    

Ωστόσο, η σηµαντικότερη αιτία για την δηµιουργία µίας τόσο ισχυρής αγοράς, όπως 

αυτή της γερµανικής βιοµηχανίας κατασκευής φωτοβολταϊκών, είναι η στήριξη που 

παρέχει η κυβέρνηση της χώρας στους κατασκευαστές των φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων. Αρχικά, οι πολιτικές προώθησης που ακολούθησε και συνεχίζει να 

εφαρµόζει η Γερµανία, έχουν δηµιουργήσει µια τεράστια ζήτηση µέσα στην ίδια την 

χώρα, η οποία εξυπηρετείται κυρίως από τις εγχώριες εταιρίες κατασκευής 

φωτοβολταϊκού εξοπλισµού. Επιπλέον, παρέχεται σηµαντική οικονοµική στήριξη στις 
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συγκεκριµένες εταιρίες, η οποία µπορεί να αγγίξει και το 50% της συνολικής 

επένδυσης, ανάλογα µε το συνολικό ύψος της επένδυσης, το µέγεθος της εταιρίας αλλά 

και την τοποθεσία της (German Trade & Invest, 2011). Πιο αναλυτικά, τα κίνητρα που 

προσφέρονται στις εταιρίες παραγωγής φωτοβολταϊκών είναι τα εξής: α) Επιδοτήσεις 

και χρηµατικά κίνητρα, β) ∆άνεια µε ευνοϊκούς όρους, γ) Κρατικές εγγυήσεις. Τα 

συγκεκριµένα κίνητρα ισχύουν για εγχώριους και ξένους επενδυτές, ενώ µεγαλύτερη 

στήριξη λαµβάνουν οι εταιρίες µικρού και µεσαίου µεγέθους (Grau et al., 2011). 

    

Είναι γεγονός, ότι οι προσπάθειες της γερµανικής κυβέρνησης για ανάπτυξη του 

κλάδου των φωτοβολταϊκών, επέφεραν θετικά αποτελέσµατα και στην οικονοµία της 

χώρας, µέσα από τη δηµιουργία µίας βιοµηχανίας που δηµιουργεί θέσεις εργασίας και 

προσφέρει σηµαντικά έσοδα. Στον Πίνακα 8, παρουσιάζονται τα έσοδα από τις 

πωλήσεις των εταιριών κατασκευής φωτοβολταϊκών και των προµηθευτών 

φωτοβολταϊκού εξοπλισµού. Από το 2000 και έπειτα, παρατηρείται µία συνεχής 

αύξηση των πωλήσεων των συγκεκριµένων εταιριών στη Γερµανία, µε αποκορύφωµα 

το 2008, όταν τα συνολικά έσοδά τους έφτασαν τα € 11,9 δις. 
 

Πίνακας 8. Πωλήσεις των εταιριών κατασκευής και των προµηθευτών φωτοβολταϊκού 

εξοπλισµού (δις €) 

Έτος Εταιρίες Κατασκευής Προµηθευτές 

2000 0,2 - 

2001 0,3 - 

2002 0,3 - 

2003 0,5 - 

2004 1,7 - 

2005 2,8 0,2 

2006 4,5 0,5 

2007 6,1 0,9 

2008 9,5 2,4 

2009 8,6 2 

                                                                Πηγή: German Solar Industry Association,  2010 
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Όπως αναφέρθηκε, η σηµαντική συνεισφορά, των εταιριών κατασκευής 

φωτοβολταϊκού εξοπλισµού, στη γερµανική οικονοµία, οφείλεται και στις πολυάριθµες 

θέσεις εργασίας που δηµιουργούν. Ενδεικτικά, το 2009 απασχολήθηκαν συνολικά 

63000 εργαζόµενοι σε ολόκληρο τον γερµανικό κλάδο των φωτοβολταϊκών, από τους 

οποίους το 51% εργάσθηκε στις εταιρίες κατασκευής του φωτοβολταϊκού εξοπλισµού 

(German Solar Industry Association, 2010). 
    

3.3 Η ισπανική αγορά των φωτοβολταϊκών  

3.3.1 Οι πολιτικές προώθησης των φωτοβολταϊκών στην Ισπανία 

    

Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών στην Ισπανία, γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη έπειτα από την 

απόφαση της κυβέρνησης, το 2006, να ισχύουν διαφορετικές τιµές στους FIT για τις 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Η εφαρµογή των συγκεκριµένων FIT ξεκίνησε, έπειτα 

από την υιοθέτηση του νόµου Royal Decree 661/07. Η παροχή τους δεν είχε κάποιο 

χρονικό περιορισµό, καθώς ίσχυαν για ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας µίας 

εγκατάστασης, ενώ οι τιµές τους µειωνόταν µε την πάροδο 25 ετών. Το συγκεκριµένο, 

πολύ ευνοϊκό σύστηµα προώθησης των φωτοβολταϊκών, προσέλκυσε έναν τεράστιο 

αριθµό ενδιαφερόµενων (Kirkegaard et al., 2010). Οι τιµές των FIT, ήταν ιδιαίτερα 

υψηλές (0,44 €/kWh) και ίσχυαν για όλες τις εγκαταστάσεις που θα είχαν συνδεθεί στο 

δίκτυο, µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2008. Αποτέλεσµα, ήταν να καταστεί η αγορά των 

φωτοβολταϊκών της Ισπανίας, ως η ταχύτερα αναπτυσσόµενη αγορά φωτοβολταϊκών 

στον κόσµο. Μάλιστα, το 2008 η Ισπανία εγκατέστησε ισχύ που έφτασε τα 2,6 GW, 

αποτελώντας τη χώρα µε την υψηλότερη νέα εγκατεστηµένη ισχύ. 

 

Ωστόσο, το συγκεκριµένο σύστηµα της Ισπανίας αποδείχτηκε πως δεν ήταν οικονοµικά 

βιώσιµο. Το κόστος για την προώθηση των φωτοβολταϊκών εκτοξεύθηκε στα € 2,5 δις, 

ποσό που αποτέλεσε περίπου το 50% του συνόλου των χρηµάτων που δόθηκαν για όλες 

τις ΑΠΕ (Cameron, 2010). Οι πολύ ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά 

των φωτοβολταϊκών, προσέλκυσαν έναν αριθµό επενδυτών, ο οποίος ξεπέρασε τις 

αρχικές προσδοκίες τις κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι ενώ η 

ισπανική κυβέρνηση προέβλεπε πως µέχρι το 2010 θα είχαν εγκατασταθεί περίπου 400 

MW φωτοβολταϊκών, το φθινόπωρο του 2007 είχαν ήδη εγκατασταθεί 350 MW και 

µέχρι το τέλος του 2008, η Ισπανία είχε συνολική ισχύ φωτοβολταϊκών σταθµών, που 

έφθανε τα 3,5 GW.  
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Το πρόβληµα του ισπανικού µοντέλου ήταν το γεγονός ότι, ενώ στην παγκόσµια αγορά 

οι τιµές των φωτοβολταϊκών συστηµάτων και εξοπλισµού µειώνονταν δραστικά, οι 

τιµές των FIT της χώρας παρέµεναν υψηλές, δίνοντας την ευκαιρία στους παραγωγούς 

ηλιακής ενέργειας να αποκοµίζουν υψηλά κέρδη. Αντίθετα µε την Γερµανία, η Ισπανία 

δεν είχε συµπεριλάβει κάποιο µηχανισµό ο οποίος θα µειώνει το ύψος των FIT, σε 

περίπτωση που επιτευχθούν οι στόχοι της χώρας, δεν προχώρησε σε αναπροσαρµογή 

των FIT, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο µειωµένο κόστος του φωτοβολταϊκού 

εξοπλισµού και, επιπλέον, δεν είχε καθιερώσει ένα ετήσιο ποσοστό µείωσης των FIT. Η 

Ισπανία, είχε εφαρµόσει τον µηχανισµό των FIT µε τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν της 

επέτρεπε να αντιδράσει ικανοποιητικά στις εξελίξεις τις αγοράς (Voosen, 2010). Ο 

ελλιπής σχεδιασµός του εργαλείου FIT, σε συνδυασµό µε την τεράστια ανάπτυξη που 

είχε ο κλάδος, αύξησε σηµαντικά το κόστος µε το οποίο επιβαρύνονταν η κυβέρνηση 

της Ισπανίας. Αυτό συνέβη γιατί, σε αντίθεση µε τη Γερµανία, στην Ισπανία το 

σύστηµα FIT χρηµατοδοτείται µέσω φόρων.  

    

Έπειτα από µόλις 16 µήνες εφαρµογής της συγκεκριµένης πολιτικής προώθησης, το 

υπέρογκο κόστος των FIT, οδήγησε την κυβέρνηση της χώρας στην υιοθέτηση ενός 

νέου νόµου για την προώθηση των φωτοβολταϊκών, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον 

Σεπτέµβριο του 2008. Ο νέος νόµος, προέβλεπε χαµηλότερες τιµές, κατά 30%, για τους 

FIT, ενώ έθετε ως ανώτατο όριο την εγκατάσταση 500 MW, για το 2009 (Gruber, 

2010). Τον Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο του 2010, ψηφίστηκαν οι νόµοι Royal Decree 

1565/2010 και Royal Decree 14/2010, οι οποίοι διατήρησαν το συγκεκριµένο ανώτατο 

ετήσιο όριο. Σύµφωνα όµως µε το ισπανικό Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, στόχος είναι να 

µειωθεί περαιτέρω η ετήσια ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, στο επίπεδο των 300 έως 

400 MW, νέας ετήσιας ισχύος, µέχρι το 2016. Επιπλέον, ο νόµος Royal Decree 

1565/2010, επέβαλε σηµαντικές περικοπές στο ύψος των FIT, που έφτασαν το 45% για 

τα επίγεια συστήµατα, το 25% για τις ηλιακές στέγες ισχύος µεγαλύτερης των 20 kW 

και το 5% για ηλιακές στέγες έως 20 kW. Παράλληλα, περιόρισε την περίοδο 

επιδότησης στα 25 χρόνια. Τέλος, ο RD 14/2010, έθεσε ένα ανώτατο όριο, στις ώρες 

παραγωγής που επιδοτούνται (Perez, 2011).  

    

Χαρακτηριστικό της µεγάλης αλλαγής στην προώθηση των φωτοβολταϊκών, είναι η 

τεράστια πτώση που έχει επέλθει στο ύψος των FIT, η οποία συνολικά αγγίζει το 70%. 

Στο Σχήµα 9 αποτυπώνεται η πορεία των FIT, στην Ισπανία, κατά την περίοδο 2007-
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2011. Σύµφωνα µε τον προηγούµενο νόµο, η τιµή των FIT ανέρχονταν στα 0,44 €/kWh 

για όλες τις εγκαταστάσεις, ενώ έπειτα από το 2009 η τιµή διέφερε ανάλογα µε τον 

τύπο του φωτοβολταϊκού συστήµατος (Navaro & Diaz, 2011).  

 

 

                                                                                          Πηγή: Navaro & Diaz,2011 

   Σχήµα 9. Η πορεία των ισπανικών FIT 

 

Αποτέλεσµα της νέας πολιτικής προώθησης, ήταν η κατάρρευση της ισπανικής αγοράς 

των φωτοβολταϊκών, καθώς, εκτός από τα µειωµένα οικονοµικά κίνητρα για τους 

επενδυτές, πλέον, η αγορά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι το 2009 εγκαταστάθηκαν µόλις 17 MW νέας ισχύος, ενώ το 2010 η ισχύς 

που προστέθηκε ήταν 370 MW. 
 

3.3.2 Η βιοµηχανία των φωτοβολταϊκών στην Ισπανία 

    

Η βιοµηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ και εξοπλισµού υπάρχει στην Ισπανία 

από την δεκαετία του 1970. Βέβαια, η µεγαλύτερη ποσότητα της παραγωγής εξάγονταν 

σε άλλες χώρες, καθώς ο συγκεκριµένος κλάδος δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένος στην 

χώρα. Έπειτα από την τεράστια ανάπτυξη που γνώρισε η συγκεκριµένη αγορά, κυρίως 

µετά την εισαγωγή των πολύ ελκυστικών FIT το 2007, η βιοµηχανία κατασκευής 

φωτοβολταϊκών της Ισπανίας, αυξήθηκε σηµαντικά σε µέγεθος. Η αύξηση της εγχώριας 

ζήτησης οδήγησε στην ίδρυση πολλών νέων εταιριών, που δραστηριοποιήθηκαν στη 

συγκεκριµένη αγορά, αναπτύσσοντας µάλιστα σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα. 



44 

 

Παράλληλα, δηµιουργήθηκαν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην ισπανική βιοµηχανία 

παραγωγής φωτοβολταϊκών (Perez, 2011). 

    

H αναθεώρηση της πολιτικής προώθησης, που ξεκίνησε το 2008, και η κρίση που 

αντιµετώπισε η αγορά των φωτοβολταϊκών, δηµιούργησαν σηµαντικά προβλήµατα στη 

συγκεκριµένη βιοµηχανία της Ισπανίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι θέσεις 

εργασίας στο σύνολο του φωτοβολταϊκού τοµέα της χώρας, µειώθηκαν κατά 300%. 

Ενώ, το 2008 η συγκεκριµένη αγορά απασχολούσε 41700 άτοµα, το 25% των οποίων 

εργαζόταν στη βιοµηχανία παραγωγής φωτοβολταϊκού εξοπλισµού, το 2010 το 

εργατικό δυναµικό της αγοράς των φωτοβολταϊκών, αριθµούσε µόλις 13675 άτοµα  

(Navaro & Diaz,2011).  

   

Σηµαντικό στοιχείο, το οποίο ίσως και να επηρέασε το σύνολο της παγκόσµιας αγοράς 

των φωτοβολταϊκών, αποτελεί το πλεόνασµα φωτοβολταϊκού εξοπλισµού που διέθεταν 

οι ισπανικές εταιρίες, έπειτα από την κατάρρευση της εγχώριας αγοράς το 2009. Η 

υπερπροσφορά εξοπλισµού, οδήγησε σε πτώση των τιµών της τάξεως του 25% έως 

40%. Αυτή η µείωση του κόστους του φωτοβολταϊκού εξοπλισµού, δηµιούργησε 

αυξηµένα κέρδη στους επενδυτές και τελικά οδήγησε πολλές χώρες στην αναθεώρηση 

των εργαλείων FIT και στη µείωση των επιδοτήσεων (Perez, 2011). Βέβαια, υπάρχει η 

άποψη ότι η µείωση του κόστους στη βιοµηχανία παραγωγής φωτοβολταϊκών, 

οφείλεται στις οικονοµίες κλίµακας που αναπτύχθηκαν στη συγκεκριµένη βιοµηχανία, 

λόγω της συνεχούς αυξανόµενης παραγωγής. 

    

Ωστόσο, οι ισπανικές εταιρίες παρουσίασαν µεγάλη αντίσταση στην κρίση, επιλέγοντας 

να δώσουν µεγαλύτερη βαρύτητα στη εξαγωγική τους δραστηριότητα. Υπολογίζεται ότι 

µέχρι και το 2010, περίπου το 50% των εταιριών είχε δραστηριοποιηθεί στη διεθνή 

αγορά και ιδιαίτερα στις αγορές της Ιταλία, της Γαλλίας, της Ελλάδας και των Η.Π.Α. 

(Perez, 2011). 
 

3.4 Συµπεράσµατα από τις µελέτες περιπτώσεων 

Από τη µελέτη των περιπτώσεων του γερµανικού και του ισπανικού φωτοβολταϊκού 

κλάδου, µπορούν να εξαχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα, σχετικά µε τις πρακτικές που 

οδηγούν στην αποτελεσµατική προώθηση της συγκεκριµένης µορφής ενέργειας. Έχει 

αποδειχθεί ότι το εργαλείο FIT, είναι κατάλληλο για τη στήριξη και τη γρήγορη 
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ανάπτυξη των τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως τα φωτοβολταϊκά, που δεν είναι οικονοµικά 

ανταγωνιστικές µε τις υπόλοιπες µορφές ενέργειας.  

    

Μέσα από την παρουσίαση της γερµανικής και της ισπανικής αγοράς, έγινε σαφές ότι 

το εργαλείο FIT µπορεί να δώσει σηµαντική ώθηση στις αγορές των φωτοβολταϊκών. 

Στις συγκεκριµένες αγορές, η εφαρµογή αυτών των επιδοτήσεων, δηµιούργησε 

σηµαντική ζήτηση και συνέβαλε στην ανάπτυξή τους. Ωστόσο, ο σχεδιασµός των FIT 

θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα λεπτοµερής. Μπορεί, βραχυπρόθεσµα, τα αποτελέσµατα 

των επιδοτήσεων να είναι θεαµατικά, όσον αφορά την ανάπτυξη της αγοράς, όµως 

µακροπρόθεσµα, ένα ελλιπώς σχεδιασµένο σύστηµα µπορεί να αποδειχθεί οικονοµικά 

µη βιώσιµο, θέτοντας σε κίνδυνο το µέλλον της αγοράς, όπως στην περίπτωση της 

ισπανικής αγοράς φωτοβολταϊκών.   

   

Βασικό χαρακτηριστικό, που είναι απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργίας ενός 

συστήµατος FIT, είναι η σταδιακές µειώσεις των επιδοτήσεων τιµής και η επιβολή ενός 

ετήσιου ανώτατου ορίου ανάπτυξης της φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος εκτίναξης του κόστους προώθησης. Μάλιστα, το κυριότερο στοιχείο του 

γερµανικού µοντέλου FIT, που θεωρείται το πιο αποτελεσµατικό εργαλείο FIT, είναι το 

γεγονός ότι µπορεί να προσαρµόζει, σχετικά άµεσα, το επίπεδο των επιδοτήσεων, 

ανάλογα µε την πορεία της αγοράς. Το γερµανικό εργαλείο FIT, έχει αποτελέσει 

πρότυπο, για πολλές χώρες, στην προσπάθειά τους για εφαρµογή των συγκεκριµένων 

επιδοτήσεων.  

    

Επίσης, πολύ βασικό κοµµάτι της αγοράς των φωτοβολταϊκών µίας χώρας αποτελεί και 

η βιοµηχανία παραγωγής φωτοβολταϊκού εξοπλισµού. Μέσα από την περίπτωση της 

γερµανικής αγοράς των εταιριών παραγωγής φωτοβολταϊκών συστηµάτων, γίνονται 

εµφανή τα πολλαπλά οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει η οικονοµία µίας χώρας, εάν η 

κυβέρνησή της προσφέρει τα κατάλληλα κίνητρα και δηµιουργήσει ένα περιβάλλον 

µέσα στο οποίο θα µπορέσει να αναπτυχθεί µία ανάλογη αγορά. Βασικό στοιχείο των 

πολιτικών προώθησης που εφαρµόζονται για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και 

των υπόλοιπων µορφών ΑΠΕ, θα πρέπει να αποτελεί η δηµιουργία εγχώριων 

βιοµηχανιών παραγωγής εξοπλισµού. Έτσι, θα εκµεταλλεύονται οι ίδιες οι χώρες την 

συνεχώς αυξανόµενη εγχώρια και παγκόσµια ζήτηση, σε ανάλογα συστήµατα, και θα 

διαθέτουν βιοµηχανίες που θα επιφέρουν σηµαντικό όφελος στην οικονοµία τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

 

4.1 Αιτίες που οδηγούν στην προώθηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα 

Πρωταρχικός λόγος για τη στήριξη και την προώθηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα, είναι ο 

καθορισµένος βαθµός διείσδυσης των ΑΠΕ, ο οποίος θα πρέπει να έχει επιτευχθεί µέχρι 

το 2020. Όπως αναφέρεται και στη συνέχεια, η Ελλάδα, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για τις ΑΠΕ, έχει ως στόχο τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας, σε ποσοστό 20%, έως το 2020. 

 

∆εύτερη αιτία που καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη των ΑΠΕ, είναι η συνεχώς 

αυξανόµενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 2020, 

η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεπεράσει τις 80000 GWh, τη στιγµή που το 

2007 ήταν 53750 GWh. 

    

Τρίτο γεγονός που οδηγεί στη στήριξη των ΑΠΕ τόσο στην Ελλάδα όσο και 

παγκοσµίως, αποτελεί η συνεχής µείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας 

προερχόµενης από ΑΠΕ και η παράλληλη αύξηση του κόστους παραγωγής ενέργειας 

από συµβατικές µορφές ενέργειας. Απόδειξη του µειωµένου κόστους παραγωγής 

ενέργειας από ΑΠΕ, αποτελούν οι συνεχείς µειώσεις  των επιδοτήσεων FIT στις οποίες 

έχουν προχωρήσει οι κυβερνήσεις αρκετών χωρών, θέλοντας έτσι να αποτυπώσουν τη 

συνεχή τεχνολογική πρόοδο των τεχνολογιών ΑΠΕ. Υπεύθυνες, σε µεγάλο βαθµό. για 

τη µείωση που έχει επέλθει στο κόστος παραγωγής ενέργειας, είναι οι οικονοµίες 

κλίµακας που έχουν δηµιουργηθεί. 

    

Ακόµα, ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό της αγοράς ενέργειας, που καθιστά την 

προώθηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα επιβεβληµένη, αποτελούν τα δικαιώµατα εκποµπής 

ρύπων. Η Ελλάδα συµµετέχει στο σύστηµα ETS (Emmisions Trading Scheme), 

σύµφωνα µε το οποίο, για κάθε χώρα ορίζεται ένα ανώτατο επίπεδο εκποµπής  ρύπων 

κάθε έτος. Στη συνέχεια, κατανέµονται άδειες εκποµπής ρύπων στις ρυπογόνες 

εγκαταστάσεις κάθε χώρας. Μία άδεια εκποµπής ρύπων δίνει το δικαίωµα εκποµπής 

ενός τόνου CO2. Σύµφωνα µε το τρέχων σύστηµα ETS, που ισχύει έως το 2012, οι 

άδειες παρέχονται δωρεάν στις εγκαταστάσεις. Εάν µια εγκατάσταση παράγει 
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µεγαλύτερη ποσότητα CO2 από αυτή που αναλογεί στις άδειες που διαθέτει, τότε είναι 

υποχρεωµένη είτε να αγοράσει επιπλέον άδειες, είτε να πληρώσει ένα υψηλότερο 

πρόστιµο, ανάλογα µε τους επιπλέον τόνους που εξέπεµψε. Έπειτα από το 2013, οι 

συγκεκριµένες άδειες δεν θα παρέχονται δωρεάν. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

αγοράζουν το σύνολο των αδειών που χρειάζονται, σε τιµή που θα διαµορφώνεται 

έπειτα από δηµοπρασία. Η τιµή ενός δικαιώµατος υπολογίζεται πως θα ανέρχεται σε 

€25-50. Από τη στιγµή που η ∆ΕΗ, ο µεγαλύτερος ηλεκτροπαραγωγός της χώρας, 

συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 15 πιο ρυπογόνους εταιρίες της Ε.Ε. (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2008), 

είναι πολύ πιθανό η Ελλάδα να αναγκασθεί να καταβάλλει υπέρογκα ποσά, για την 

αγορά αδειών εκποµπής ρύπων. Συγκεκριµένα, το κόστος για την αγορά των 

δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων, που θα είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ∆.Ε.Η., 

αναµένεται να κυµανθεί από €1,5 δις έως €3 δις ετησίως (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 

2008).  

 

Ενδεικτικό του οικονοµικού προβλήµατος που θα αντιµετωπίσει η ∆ΕΗ, αποτελεί το 

γεγονός ότι το 45% των ζηµιών της εταιρίας, για το 2008, προήλθε από το έλλειµµα 

αδειών εκποµπής ρύπων, που αντιµετώπισε (Aravvosis & Brebbia, 2010). Είναι γεγονός 

ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ και η µεγαλύτερη συµµετοχή των συγκεκριµένων 

τεχνολογιών στη παραγωγή ενέργειας της Ελλάδας, θα µπορέσει να αµβλύνει το 

πρόβληµα που θα δηµιουργηθεί από τη συµµετοχή της χώρας στο σύστηµα ETS. 

    

Τέλος, πολύ σοβαρά θα πρέπει να ληφθεί και η µεγάλη συµβολή των ΑΠΕ στη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας. Ειδικά στην περίοδο οικονοµικής ύφεσης που διανύει η 

Ελλάδα, όπου το πρόβληµα της ανεργίας είναι έντονο, η ανάπτυξη του κλάδου των 

ΑΠΕ θα προσφέρει έναν σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας. Συγκεκριµένα, η πράσινη 

ανάπτυξη µπορεί να προσφέρει 256000-403500 θέσεις εργασίας µέχρι το 2020, αν 

βέβαια γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και επενδύσεις, που θα εγγυηθούν την επαρκή 

ανάπτυξη των συγκεκριµένων τεχνολογιών. Από αυτές τις θέσεις, οι 98500-155000, 

αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης, στον τοµέα των ΑΠΕ αλλά και της 

ανακύκλωσης. Οι υπόλοιπες αφορούν έµµεσες θέσεις απασχόλησης, που θα 

δηµιουργηθούν µέσω της πράσινης ανάπτυξης, σε ευρύτερους τοµείς της οικονοµίας 

(Ψωµάς, 2009).  
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4.2 Εξέλιξη του νοµοθετικού πλαισίου για την προώθηση των ΑΠΕ 

στην Ελλάδα 

    

Στην Ελλάδα, η πρώτη νοµοθεσία που λάµβανε υπόψη τις εναλλακτικές µορφές 

ενέργειας, ήταν ο νόµος 1559/1985, ο οποίος εστίαζε, κυρίως, στην παραχώρηση του 

δικαιώµατος παραγωγής ενέργειας προερχόµενης από ΑΠΕ και σε οργανισµούς εκτός 

από τη ∆ΕΗ. Βέβαια, τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου νόµου ήταν πενιχρά, καθώς 

οδήγησε στην εγκατάσταση µόνο 27 MW αιολικής ενέργειας, από τα οποία µόλις τα 3 

MW δεν άνηκαν στη ∆ΕΗ. 

     

Στη συνέχεια, ο νόµος 2244/1994 (ΦΕΚ Α/168), ο οποίος δηµιουργήθηκε στα πρότυπα 

του αντίστοιχου γερµανικού νόµου (Stromeinspeisungsgesetz), έθεσε τις βάσεις για την 

ανάπτυξη των ΑΠΕ. Συγκεκριµένα, καθόριζε πως η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ 

θα είχε σταθερή τιµή πώλησης ίση µε το 90% του γενικού τιµολογίου µέσης τάσης και 

πως η ∆ΕΗ όφειλε να συνάπτει δεκαετή συµβόλαια µε τους παραγωγούς ΑΠΕ. Επίσης, 

προχώρησε και στη  δηµιουργία ενός νοµοθετικού πλαισίου που αφορούσε τις ΑΠΕ, 

δίνοντας παράλληλα δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρικό δίκτυο σε ιδιώτες 

παραγωγούς ΑΠΕ (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 

2009).  

    

Έπειτα από την οδηγία 96/92/EC της Ε.Ε., σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς 

ενέργειας, το ελληνικό κράτος θέσπισε το νόµο 2773/1999, ο οποίος οδήγησε στη 

σύσταση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ). Υποχρέωση του ∆ΕΣΜΗΕ, είναι να 

παρέχει προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο στους σταθµούς ΑΠΕ. Ο συγκεκριµένος 

νόµος αποδείχτηκε ανεπαρκής, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν αρκετές διορθώσεις, ώστε 

να επιλυθούν σηµαντικά τεχνικά και διαχειριστικά ζητήµατα. Αποτέλεσµα, ήταν η 

δηµιουργία ενός κλίµατος αβεβαιότητας στην αγορά των ΑΠΕ, αλλά και ένα 

πολύπλοκο ρυθµιστικό και νοµοθετικό σύστηµα, που απέτρεπε αρκετούς επενδυτές από 

τη συµµετοχή τους σε αυτή. Η συγκεκριµένη κατάσταση οδήγησε στη µικρή ανάπτυξη 

των ΑΠΕ στην Ελλάδα και στη µη αξιοποίηση των ενεργειακών δυνατοτήτων της.  

   

Για την τόνωση του κλάδου των ΑΠΕ, η κυβέρνηση προώθησε, το 2006, τον νόµο 

3468/2006 (ΦΕΚ Α’129). Το σηµαντικότερο στοιχείο της νοµοθεσίας, ήταν ο 

διαχωρισµός που έγινε στους Feed-in Tariffs, έπειτα από το διαχωρισµό του ενιαίου 
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τιµολογιακού καθεστώτος. Στόχος ήταν η στήριξη των τεχνολογιών, των οποίων η 

ανάπτυξη δεν ήταν η αναµενόµενη. Ωστόσο, οι µοναδικές επιδοτήσεις που 

διαφοροποιήθηκαν αφορούσαν στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες µάλιστα 

αυξήθηκαν πέντε φόρες σε µέγεθος. Οι υπόλοιπες τεχνολογίες, συνέχισαν να 

λαµβάνουν το ίδιο ύψος επιδότησης. Οι τιµές που εισήγαγε ο νόµος θα 

αναπροσαρµόζονταν, µε υπουργική απόφαση και έπειτα από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, 

µε βάση τον σταθµικό µέσο όρο αύξησης των τιµολογίων της ∆ΕΗ (Ministry of 

Environment Energy and Climate Change, 2010). 

    

Το 2009, τέθηκε σε ισχύ ο νόµος 3474/2009, ο οποίος εισάγαγε ορισµένες νέες 

ρυθµίσεις, σχετικά µε την αγορά των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα (ΦΕΚ 8Α/28-1-

2009). Ο συγκεκριµένος νόµος, στόχευε στην απλοποίηση της διαδικασίας 

αδειοδότησης των σταθµών ΑΠΕ. Η βασικότερη όµως ρύθµιση του νόµου, ήταν η 

υιοθέτηση ενός διαφοροποιηµένου συστήµατος FIT για την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς. Το νέο σύστηµα προέβλεπε σταδιακή 

µείωση των επιδοτήσεων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η τεχνολογική πρόοδος που 

οδήγησε σε σηµαντικές µειώσεις στο κόστος της τεχνολογίας. Επίσης, µε  την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1079/ 4-6-2009), δηµιουργήθηκε το Πρόγραµµα 

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε 

στέγες (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 2009) .  

    

Το 2010, η ελληνική κυβέρνηση θέσπισε τον νόµο 3851/2010, ο οποίος έχει στόχο την 

περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών που ρυθµίζουν τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 85/4-6-2010). 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό του νόµου, αποτελεί ο εξορθολογισµός που επιχειρεί να 

επιτύχει στις επιδοτήσεις FIT (Ministry of Environment Energy & Climate Change, 

2010). 

4.3 Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ 

Έπειτα από το νόµο 3851/2010 και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ, που 

δηµοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2010 (για την περίοδο 2010-2020),  η Ελληνική 

Κυβέρνηση προχώρησε σε αύξηση του εθνικού στόχου συµµετοχής των ΑΠΕ στην 

τελική κατανάλωση ενέργειας, από 18% σε 20%. Το συγκεκριµένο ποσοστό, 

εξειδικεύεται σε  40 % συµµετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20 % σε ανάγκες 

θέρµανσης-ψύξης και 10 % στις µεταφορές. Επίσης, η Ελλάδα, σύµφωνα µε την οδηγία 
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2006/32/ΕΚ, έχει καταρτίσει το 1ο Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας, το 

οποίο προβλέπει 9% εξοικονόµηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση, µέχρι το 2016. 

Οι εθνικοί στόχοι για το 2020, απαιτούν την εγκατάσταση ισχύος 13300 MW από 

τεχνολογίες ΑΠΕ (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 

2010). Προεξέχουσες τεχνολογίες θα είναι τα αιολικά πάρκα µε 7,5 GW, τα 

υδροηλεκτρικά µε 4,6 GW και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µε 2,2 GW. 

    

Συνολικά, οι ενεργειακές επενδύσεις για την περίοδο 2010-2020, υπολογίζονται 

περίπου στα €22,2 δις. Από αυτό το ποσό, τα €16,5 δις προορίζονται για έργα ΑΠΕ. 

Μάλιστα, το µεγαλύτερο µέρος, αυτών των χρηµάτων, θα το απορροφήσουν τα αιολικά 

πάρκα και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, στα οποία θα πραγµατοποιηθούν επενδύσεις 

€7 δις και  €5,5 δις, αντίστοιχα (Χαβιαρόπουλος, 2011). Στον Πίνακα 9, παρουσιάζεται 

η υπουργική απόφαση του Οκτωβρίου του 2010, σχετικά το επιθυµητό µίγµα των 

τεχνολογιών ΑΠΕ, για το 2020. Στον ίδιο πίνακα, αναφέρονται και οι ενδιάµεσοι 

στόχοι που έχουν τεθεί, σχετικά µε τη νέα εγκατεστηµένη ισχύ που πρέπει να έχει κάθε 

µορφή ΑΠΕ, µέχρι το 2014. Τέλος, στον Πίνακα 10, παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

επενδύσεις που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν σε κάθε ενεργειακό τοµέα της χώρας, 

την περίοδο 2010-2020. 
 

Πίνακας 9. Το µίγµα των τεχνολογιών ΑΠΕ 

 
                                                                                       Πηγή: Χαβιαρόπουλος., 2011 
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Πίνακας 10. Επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας (2010-2020) 

 
                                                                     Πηγή: Χαβιαρόπουλος., 2011    

 

4.4 Τα εργαλεία προώθησης των ΑΠΕ στην Ελλάδα 

4.4.1 Feed-in Tariffs 

    

Η χρήση των επιδοτήσεων FIT, στην Ελλάδα, υιοθετήθηκε έπειτα από τον νόµο  

2244/1994. Όπως έχει αναφερθεί, ο συγκεκριµένος νόµος καθόριζε ότι η ενέργεια που 

παράγεται από ΑΠΕ, θα είχε σταθερή τιµή πώλησης ίση µε το 90% του γενικού 

τιµολογίου µέσης τάσης, ενώ υποχρέωνε τη ∆ΕΗ να αγοράσει την παραγόµενη από 

ΑΠΕ ενέργεια. O νόµος 2773/1999, διατήρησε το συγκεκριµένο ύψος επιδοτήσεων, οι 

οποίες ήταν εγγυηµένες για διάρκεια από 12 έως 20 έτη. Στη συνέχεια, ο νόµος 

3468/2006 διαχώρισε τις επιδοτήσεις FIT, ανάλογα µε την κάθε τεχνολογία. Πλέον, 

έπειτα από τον νόµο 3851/2010, η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται βάση 

τον Πίνακα 11. Οι συγκεκριµένες τιµές, ισχύουν για την ηλεκτρική ενέργεια που 

προέρχεται από ΑΠΕ, εκτός των φωτοβολταϊκών σταθµών, για τους οποίους ισχύουν οι 

τιµές που καθορίζει ο νόµος 3734/2009.  
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Πίνακας 11. Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας έπειτα από τον ν. 3851/2010 

 
                                                               Πηγή: Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, 2010 

   

Τέλος, έπειτα από το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών σε κτίρια, 

αναπτύχθηκε ένα νέο σύστηµα FIT, αποκλειστικά για την προώθηση των 

φωτοβολταϊκών σταθµών σε στέγες. Το ύψος της συγκεκριµένης επιδότησης ανέρχεται 

σε 0,55 €/kWh για την περίοδο 2009-2011, ενώ προβλέπεται ετήσια µείωση της τάξης 

του 5%, από το 2012 και έπειτα. Οι  τιµές των συγκεκριµένων επιδοτήσεων είναι 

εγγυηµένες για 25 έτη (Ministry of Environment Energy & Climate Change, 2010). 
 

4.4.2 Σύστηµα Προσφορών 

    

Ο νόµος 3851/2010, προβλέπει την εφαρµογή του συστήµατος προσφορών για τη 

δηµιουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Το κράτος, αρχικά θα επιλέξει τις περιοχές 

στις οποίες θα κατασκευαστούν τα συγκριµένα πάρκα και στη συνέχεια θα εφαρµοστεί 

το σύστηµα προσφορών, για την ανάθεση των έργων στους επενδυτές (Ministry of 

Environment Energy and Climate Change, 2010). 
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4.5 Το ενεργειακό προφίλ της χώρας 

    

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί µία χώρα µε πολύ ευνοϊκές κλιµατικές 

συνθήκες, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΑΠΕ, µέχρι σήµερα δεν έχει εκµεταλλευθεί 

σε µεγάλο βαθµό αυτό το πλεονέκτηµά της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το 2009, η 

ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ, αποτέλεσε µόλις το 6,1% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας. Την ίδια χρονιά, το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, ήταν 

υπεύθυνα για το 55,5% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, τα στερεά καύσιµα για 

το 27,5% και το φυσικό αέριο για το 9,7%. Το συγκεκριµένο ποσοστό των ΑΠΕ, στην 

τελική κατανάλωση, είναι ιδιαίτερα χαµηλό, σε σύγκριση µε το 20% που αποτελεί τον 

στόχο της χώρας για το 2020 (Eurostat, 2011).  

    

Μάλιστα, το συγκεκριµένο πρόβληµα εντείνεται, καθώς η εγχώρια παραγωγή ενέργειας 

είναι ανεπαρκής. Το 2006, η εγχώρια κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 34,5 Mtoe, τη 

στιγµή που η παραγωγή ενέργειας της χώρας ήταν µόλις 10 Mtoe, ενώ οι εισαγωγές 

έφτασαν τα 24,85 Mtoe, αποτελώντας το 72% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. 

Αυτή η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, οδηγεί σε σηµαντική αύξηση του κόστους, για 

την ελληνική οικονοµία. Μάλιστα, ενώ η Ελλάδα θα µπορούσε να βασιστεί στις ΑΠΕ, 

που βρίσκονται σε αφθονία στη χώρα, την περίοδο 2004-2008 διπλασίασε σε αξία τις 

εισαγωγές της σε αργό πετρέλαιο. Το κόστος για την οικονοµία της χώρας, αυξάνεται 

περαιτέρω αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ταυτόχρονα αυξήθηκε και το κόστος 

εισαγωγής φυσικού αερίου, καθώς η τιµή του είναι συνδεδεµένη µε την τιµή του αργού 

πετρελαίου (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2009). 

   

Όσον αφορά τις εκποµπές ρύπων, η Ελλάδα ευθύνεται για το 0,4% των παγκοσµίων 

εκποµπών CO2, όµως η κατά κεφαλήν εκποµπή CO2 ανέρχεται περίπου σε 9 τόνους 

ετησίως, ποσότητα που ξεπερνά κατά 10% τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (The World Bank). 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα, ο τοµέας της παραγωγής ενέργειας, ο 

οποίος είναι και η κύρια πηγή εκποµπών CO2, βασίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στην 

καύση ορυκτών και πετρελαιοειδών. Αποδεικνύει επίσης, ότι η οικιακή κατανάλωση 

ενέργειας κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

 

Η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να εκµεταλλευθεί σε µεγαλύτερο βαθµό τις ΑΠΕ και 

ιδιαίτερα το αιολικό και ηλιακό της δυναµικό, τα οποία µπορούν να της προσφέρουν 

σταθερή και προβλέψιµη παραγωγή ενέργειας. Ωστόσο, µέχρι σήµερα, η ανάπτυξή τους 
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στη Ελλάδα παραµένει περιορισµένη σε σχέση µε τις δυνατότητες της χώρας, αν και η 

πορεία τους είναι σταθερά ανοδική τα τελευταία χρόνια.  
 

4.6 Η πορεία των ΑΠΕ στην Ελλάδα 

    

Το 2010, η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

αυξήθηκε κατά 290 MW, φθάνοντας τα 1736 MW. Το σηµαντικότερο µερίδιο στην 

ανάπτυξη των ΑΠΕ, είχαν οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί, καθώς µέσα σε ένα χρόνο 

τετραπλασίασαν την ισχύ τους, φθάνοντας σε συνολικό µέγεθος περίπου τα 200 MW, 

από 53 MW που ήταν το 2009. Σηµαντικό µέγεθος είχε και η νέα εγκατεστηµένη ισχύς 

της αιολικής ενέργειας, η οποία ήταν 131 MW, οδηγώντας σε συνολική ισχύ περίπου 

1300 MW. Στο Σχήµα 10, απεικονίζεται ο επιµερισµός της νέας εγκατεστηµένης ισχύος  

ΑΠΕ για το 2010, ενώ στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγκατεστηµένης 

ισχύος των σταθµών παραγωγής ΑΠΕ, για το 2009 και το 2010, καθώς και εκτιµήσεις 

για τα µεγέθη που θα ισχύσουν το 2011 και το 2012. 

    

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 12, η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει πως , το 2011, θα 

υπάρξει ανάπτυξη στον τοµέα των ΑΠΕ, της τάξεως του 30%, ενώ η συνολική 

εγκατεστηµένη ισχύς θα φθάσει τα 2255 MW. Μάλιστα, η τεχνολογία που αναµένεται 

να αναπτυχθεί περισσότερο, είναι τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, για τα οποία, µέχρι το 

2012, προβλέπεται πως θα έχουν εγκατεστηµένη ισχύ 650 MW έως 750 MW. 

 

 
                                      Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής,2011 

Σχήµα 10. Επιµερισµός της νέας εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ του 2010 (MW) 
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Πίνακας 12. Εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύς των ΑΠΕ 

 
                                                  Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής,2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

5.1 Η εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος  

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες τις Ευρώπης µε το µεγαλύτερο ηλιακό δυναµικό. 

Μάλιστα, το ηλιακό δυναµικό της χώρας είναι σε θέση να προσφέρει σταθερή και 

προβλέψιµη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τα περιβαλλοντικά οφέλη από 

την παραγωγή ηλιακής ενέργειας είναι αδιαµφισβήτητα. Χαρακτηριστικά, 1 kW 

φωτοβολταϊκών αποτρέπει την έκλυση 1,3 τόνων CO2 (Ψωµάς, 2011b). Επίσης, θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι οικονοµικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την αγορά 

των φωτοβολταϊκών. Η συγκεκριµένη αγορά, είναι από τους λίγες στην Ελλάδα που, εν 

µέσω οικονοµικής ύφεσης, παρουσιάζει ανάπτυξη. Μάλιστα, στο µέλλον αναµένεται να 

δηµιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας, είτε αυτές είναι άµεσες είτε είναι έµµεσες 

θέσεις εργασίας, λειτουργώντας ως µία πολύ αποτελεσµατική λύση στο πρόβληµα της 

ανεργίας της χώρας.  

    

Ωστόσο, ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς των φωτοβολταϊκών είναι σχετικά 

µικρός, σχετικά µε τις δυνατότητές της, καθώς η Ελλάδα δεν έχει εκµεταλλευτεί τις 

ευνοϊκές κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν. Αν και από το 2006, έχει θεσµοθετηθεί 

µία υψηλή τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά, 

ο συγκεκριµένος κλάδος κινήθηκε µε αργούς ρυθµούς µέχρι το 2009. Βέβαια, η πορεία 

της ελληνικής αγοράς των φωτοβολταϊκών παραµένει ανοδική και υπάρχουν 

σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης (Ψωµάς, 2011a). 

    

Η µεγάλη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σταθµών στην Ελλάδα, ξεκίνησε έπειτα από 

το 2009. Όπως αναφέρθηκε, υπήρχε ευνοϊκό πλαίσιο για τους φωτοβολταϊκούς 

σταθµούς από το 2006, έπειτα από την εφαρµογή του ν. 3468/2006, ο οποίος όριζε µία 

αρκετά υψηλή τιµή FIT για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η 

γραφειοκρατία και ο ρυθµός µε τον οποίο παρεχόταν οι άδειες εγκατάστασης, 

διατήρησαν την αγορά στάσιµη. Η κατάσταση που επικρατούσε στον κλάδο, γίνεται πιο 

εύκολα κατανοητή µέσα από το Σχήµα 11, όπου παρουσιάζεται η πορεία της 

εγκατεστηµένης ισχύος αλλά και της ετήσια προστιθέµενης ισχύος των φωτοβολταϊκών 

σταθµών, από το 2000 έως το 2009. Ενώ, µέχρι το 2008, η συνολική ισχύς των 
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φωτοβολταϊκών σταθµών ανέρχονταν µόλις σε 19,7 MW, το 2009 η εγκατεστηµένη 

ισχύς σχεδόν τριπλασιάστηκε, αγγίζοντας τα 54,7 MW. Η συγκεκριµένη εξέλιξη 

οφείλεται, κυρίως, στο ν. 3474/2009, ο οποίος περιείχε ρυθµίσεις για την µείωση της 

γραφειοκρατίας σε θέµατα αδειοδότησης των σταθµών. 

 

 
                                                                                    Πηγή: Ζαχαρίου, 2010       

Σχήµα 11. Η ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών (2000-2009) 

 

Το 2010, η ανάπτυξη της αγοράς ήταν η µεγαλύτερη µέχρι στιγµής, καθώς 

εγκαταστάθηκαν 150,4 MW νέας ισχύος, οδηγώντας το συνολικό µέγεθος της ισχύς 

των φωτοβολταϊκών στα 205,4 MW. Τέλος, το πρώτο τρίµηνο του 2011 η νέα 

εγκατεστηµένη ισχύς των φωτοβολταϊκών ήταν 75,7 MW, συνεχίζοντας έτσι την 

γρήγορη ανάπτυξη του κλάδου. Τον Μάρτιο του 2011, η συνολική ισχύς των 

φωτοβολταϊκών σταθµών έφτασε τα 281,1 MW.  

    

Γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι η συγκεκριµένη αγορά έχει αρχίσει πλέον να 

αναπτύσσεται ταχύτατα. Άλλωστε, εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις του Πίνακα 12, 

τότε, µόνο το 2011, θα εγκατασταθούν 200 MW νέας ισχύος. Όσα δηλαδή είχαν 

εγκατασταθεί, συνολικά, µέχρι το 2010.  Στον Πίνακα 13 παρουσιάζεται η πορεία της 

εγκατεστηµένης ισχύς των φωτοβολταϊκών, όπως διαµορφώθηκε το 2010 και το πρώτο 

τρίµηνο του 2011. 
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Πίνακας 13. Η πορεία των φωτοβολταϊκών (2010-2011) 

 

 

                                                                                                           Πηγή: ΣΕΦ, 2011a ; ΣΕΦ, 2011b 
    

Παρά το γεγονός ότι η πορεία των φωτοβολταϊκών είναι σταθερά ανοδική και ο ρυθµός 

ανάπτυξης του κλάδου ιδιαίτερα υψηλός, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, υπάρχει 

µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις αιτήσεις για άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και 

στον αριθµό των αιτήσεων που εγκρίνεται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των 

ηλιακών στεγών, οι οποίες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών, κυρίως 

λόγω των πολύ υψηλών τιµών FIT που παρέχονται.  

 

 
                                                                                                                 Πηγή: ΣΕΦ, 2011a 

Σχήµα 12. Αριθµός αιτήσεων και εγκαταστάσεων ηλιακών στεγών 
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Από το Σχήµα 12, φαίνεται πως από τις 5384 αιτήσεις που είχαν κατατεθεί, µέχρι τον 

∆εκέµβριο του 2010, εγκρίθηκαν µόλις οι 888. Σε επίπεδο ισχύος, ενώ υπήρχαν 

αιτήσεις που αντιστοιχούσαν σε 46,2 MW ενέργειας, εγκρίθηκε η εγκατάσταση µόνο 

7,4 MW.  

 

Βέβαια και στα επίγεια φωτοβολταϊκά συστήµατα η διαφορά, µεταξύ των αιτήσεων και 

των εγκρίσεων εγκατάστασης, είναι µεγάλη. Ο βασικός λόγος για τη µη αδειοδότηση 

των φωτοβολταϊκών σταθµών, είναι η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για 

συγκράτηση του κόστους που προϋποθέτει η δηµιουργία φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων και η στήριξη αυτών µέσω της παροχής των επιδοτήσεων FIT. Όπως 

έγινε αντιληπτό και από την παρουσίαση της περίπτωσης της αγοράς φωτοβολταϊκών 

της Ισπανίας, εάν δεν υπάρχει ένας µηχανισµός που συγκρατεί το κόστος της στήριξης 

των φωτοβολταϊκών, είναι πολύ πιθανό να επέλθει κατάρρευση της αγοράς. Αυτό θα 

συµβεί στην περίπτωση που το κράτος δεν µπορέσει να ανταπεξέλθει στο κόστος που 

απαιτεί η εφαρµογή του µηχανισµού FIT. Από τη στιγµή που οι επιδοτήσεις FIT είναι 

ακόµα πολύ υψηλές στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, προσπαθώντας να αποτρέψει µία 

εκτίναξη του κόστους, εγκρίνει πολύ λίγες άδειες εγκατάστασης, σε σχέση µε τον 

αριθµό των αιτήσεων που κατατίθεται. 
 

 5.2 Η προβλεπόµενη πορεία των φωτοβολταϊκών µέχρι το 2020 

Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, η πορεία της ετήσιας εγκατεστηµένης ισχύος 

για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα έχει καθοριστεί και παρουσιάζεται στο Σχήµα 13. 

 

 
                                                                                                 Πηγή: Χαβιαρόπουλος, 2011 

Σχήµα 13. Πρόβλεψη της ετήσιας εγκατεστηµένης ισχύος φωτοβολταϊκών 
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Η υπουργική απόφαση του Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το µίγµα των ΑΠΕ, καθορίζει 

ότι η εγκατεστηµένη ισχύς των φωτοβολταϊκών έως το 2020 θα ανέρχεται σε 2,2 GW, 

µε µεσοπρόθεσµο στόχο το 1,5 GW για το 2014. 

Ωστόσο, αρκετοί φορείς της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών θεωρούν πως ο 

συγκεκριµένος στόχος είναι ιδιαίτερα χαµηλός και, απλά, αποτελεί εφαρµογή των 

σηµερινών ρυθµών ανάπτυξης στο µέλλον. Υπάρχει η άποψη ότι, ουσιαστικά, δεν δίνει 

τη δυνατότητα στον κλάδο να αγγίξει την ανάπτυξη που µπορεί. Χαρακτηριστικό είναι 

το γεγονός ότι, ήδη, υπάρχουν αιτήσεις για εγκατάσταση 3,7 GW φωτοβολταϊκών, 

ισχύς που είναι µεγαλύτερη από τον εθνικό στόχο για το 2020 (ΣΕΦ, 2010). 
 

5.3 Η ελληνική βιοµηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκού εξοπλισµού 

 

Η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς των φωτοβολταϊκών, οδήγησε και στη δηµιουργία 

ελληνικών βιοµηχανιών παραγωγής φωτοβολταϊκού εξοπλισµού. Μέσα από την µελέτη 

των περιπτώσεων των φωτοβολταϊκών αγορών της Γερµανία και της Ισπανίας, έγινε 

εµφανής η σπουδαιότητα της ανάπτυξης µίας ισχυρής εγχώριας βιοµηχανίας 

παραγωγής εξοπλισµού. Μάλιστα, στη Γερµανία, τα έσοδα της συγκεκριµένης 

βιοµηχανίας, για τα έτη 2008-2009, ξεπέρασαν κατά €2,5 δις το ποσό που δαπάνησε η 

χώρα, τη διετία 2009-2010,  για την προώθηση των φωτοβολταϊκών µέσω των FIT . 

 

Ακόµα και στην Ισπανία, όπου επήλθε η κατάρρευση της αγοράς των φωτοβολταϊκών, 

οι εταιρίες παραγωγής εξοπλισµού µπόρεσαν και ανταπεξήλθαν την κρίση, καθώς είχαν 

αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό που µπόρεσαν να στηριχθούν στην εξαγωγική τους 

δραστηριότητα. Επιπλέον, οι συγκεκριµένες βιοµηχανίες απασχολούν ένα σηµαντικό 

αριθµό εργαζοµένων, προσφέροντας µία λύση στο πρόβληµα της ανεργίας.  

 

Είναι σηµαντικό η ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγµα των δύο αυτών 

χωρών και να σχεδιάσει την ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών, σε συνδυασµό 

µε την ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας παραγωγής φωτοβολταϊκού εξοπλισµού. 

Έτσι, θα δηµιουργηθεί προστιθέµενη αξία για την ελληνική οικονοµία, καθώς τα 

χρήµατα που τώρα κατευθύνονται στις εταιρίες του εξωτερικού, θα καταλήγουν στην 

ελληνική αγορά. Τα φωτοβολταϊκά είναι από τις λίγες ενεργειακές τεχνολογίες, στις 

οποίες η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει σηµαντική εγχώρια παραγωγή και 

αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα. 
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Πλέον, υπάρχουν πέντε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 

φωτοβολταϊκών και αρκετές που παράγουν επικουρικό εξοπλισµού. Μάλιστα, το 

συνολικό κόστος επένδυσης για τη δηµιουργία των συγκεκριµένων µονάδων 

παραγωγής, δεν είναι ευκαταφρόνητο, καθώς ανέρχεται σε  €0,5 δις (Ψωµάς,2011b). Οι 

πέντε εταιρίες παραγωγής φωτοβολταϊκών παρουσιάζονται στον Πίνακα 14. 
 

Πίνακας 14. Εγχώρια παραγωγή φωτοβολταϊκών 

 

                                                                                                                             Πηγή: Ψωµάς,2011b 

 

Η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών εταιριών, για το 2010, ανήλθε σε 40 ΜW 

wafers, 48 MW cells και 19 MW φωτοβολταϊκών πλαισίων (ΣΕΦ, 2010).  

    

Συσχετίζοντας την προβλεπόµενη πορεία του ελληνικού κλάδου των φωτοβολταϊκών, ο 

οποίος θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει τουλάχιστον 2,2 GW έως το 2020, µε την ετήσια 

δυναµικότητα των ελληνικών βιοµηχανιών παραγωγής εξοπλισµού, γίνεται εµφανές 

πως πρέπει να αυξηθεί άµεσα το µέγεθος της συγκεκριµένης ελληνικής βιοµηχανίας, 

έτσι ώστε να µπορέσει η ίδια να εξυπηρετήσει την ζήτηση της ελληνικής αγοράς και να 

δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για σοβαρή εξαγωγική δραστηριότητα.  

 

Σε αντίθετη περίπτωση, οι ελληνικές εγκαταστάσεις θα συνεχίσουν να εισάγουν τον 

απαραίτητο εξοπλισµό, στηρίζοντας ουσιαστικά τις ξένες βιοµηχανίες παραγωγής, τη 

στιγµή που θα µπορούσαν να διοχετεύουν τα κεφάλαια σε εγχώριες βιοµηχανίες, 

στηρίζοντας έµµεσα και την ελληνική οικονοµία. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη η 

ελληνική κυβέρνηση να προσφέρει κίνητρα, τόσο στις ελληνικές βιοµηχανίες 

παραγωγής όσο και στους υποψήφιους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών, τα οποία 

θα οδηγήσουν στη δηµιουργία µίας ισχυρής ελληνικής βιοµηχανίας φωτοβολταϊκών. 

Έτσι, η στήριξη που θα παρέχεται για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, θα 
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δηµιουργήσει επιπλέον όφελος για την ελληνική οικονοµία, όπως στην περίπτωση της 

Γερµανίας. 

 

Σε επίπεδο απασχόλησης, µέχρι το τέλος του 2010, είχαν δηµιουργηθεί 4250 µόνιµες 

θέσεις απασχόλησης στην αγορά των φωτοβολταϊκών. Μάλιστα, σύµφωνα µε το 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, αναµένεται να υπάρξει µία σηµαντική αύξηση σε αυτό το 

µέγεθος, κυρίως, τα αµέσως επόµενα χρόνια. Στο Σχήµα 14, παρουσιάζεται ο αριθµός 

των θέσεων εργασίας του φωτοβολταϊκού κλάδου, µέχρι το 2020, σύµφωνα µε την 

ανάπτυξη που προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης. 

 

 

                                                                                                           Πηγή: Ψωµάς,2011b 

Σχήµα 14. Θέσεις πλήρους απασχόλησης στην αγορά των φωτοβολταϊκών 
 

5.4 Οι Feed-in Tariffs στην αγορά των φωτοβολταϊκών της Ελλάδας 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι επιδοτήσεις FIT που παρέχονται στην Ελλάδα, για την 

ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήµατα, είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρες, 

καθώς  είναι από τις υψηλότερες επιδοτήσεις FIT στην Ευρώπη.  

 

Πιο αναλυτικά, έπειτα από το ν. 3851/2010, για τις οικιακές στέγες έως 10 kW, η 

επιδότηση ανέρχεται σε  0,55 €/kWh και είναι εγγυηµένη για 25 χρόνια. Από το 2012 

και µετά, η επιδότηση θα µειώνεται κατά 5% κάθε χρόνο. Για τις υπόλοιπες 
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φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, η επιδότηση συνεχίζει να καθορίζεται από το ν. 

3734/2009. Συγκεκριµένα, από τον Αύγουστο του 2011, για εγκαταστάσεις ισχύος 

µέχρι 100 kW, η επιδότηση θα ανέρχεται σε 0,395 €/kWh, ενώ για εγκαταστάσεις 

ισχύος µεγαλύτερης των 100 kW, η τιµή των FIT θα ανέρχεται σε 0,351 €/kWh.       

 

Συγκριτικά µε τις επιδοτήσεις που ισχύουν για τα φωτοβολταϊκά στην Γερµανία, οι 

ελληνικές επιδοτήσεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα υψηλές. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 7, οι 

τιµές των γερµανικών FIT, τον Ιούλιο του 2011, κυµαίνονταν µεταξύ 0,183 €/kWh και 

0,244 €/kWh. Μάλιστα, η διαφορά των τιµών που ισχύουν για τις οικιακές στέγες στις 

δύο χώρες ξεπερνά τα 0,30 €/kWh, τη στιγµή που στη Γερµανία αναµένονται 

περαιτέρω µειώσεις των επιδοτήσεων, καθώς ολόκληρο το σύστηµα FIT είναι 

σχεδιασµένο έτσι ώστε να προσαρµόζεται στις εξελίξεις τόσο της γερµανικής όσο και 

της παγκόσµιας αγοράς φωτοβολταϊκών. 

 

Οι ελληνικοί FIT, που παρέχονται στους φωτοβολταϊκούς σταθµούς, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 15 και πλέον ισχύουν για 20 έτη. 
 

Πίνακας 15. Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς 

 
                                    Πηγή: Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, 2010  

( *µΟΤΣ ν-1: Μέση Οριακή Τιµή Συστήµατος κατά το προηγούµενο έτος ν-1) 
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Αν και το ελληνικό σύστηµα FIT παρέχει σχετικά υψηλές επιδοτήσεις, έχει τα 

χαρακτηριστικά ενός θεωρητικά αποτελεσµατικού και βιώσιµου συστήµατος. ∆ίνει 

επαρκή κίνητρα, κυρίως για οικιακές εγκαταστάσεις, προγραµµατίζει µία σταδιακή 

µείωση των FIT και χρηµατοδοτείται µέσω ανταποδοτικών τελών (Σαρτζετάκης, 2011).  

 

Ωστόσο, οι συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά των 

φωτοβολταϊκών, η πορεία της Οριακής Τιµής Συστήµατος (από την οποία θα  

εξαρτάται η τιµή των FIT έπειτα από το 2015), ο εθνικός στόχος για τη διείσδυση της 

συγκεκριµένης τεχνολογίας έως το 2020 και, κυρίως, το συνολικό κόστος που 

προϋποθέτει η εφαρµογή του συστήµατος FIT, ίσως καταστήσουν απαραίτητη την 

αναθεώρηση του τρόπου εφαρµογής του, στην ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών. 

5.4.1 Πρόβλεψη της εξέλιξης των FIT από το 2015 έως το 2020 

 

Η τιµή των FIT για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς 

σταθµούς, καθορίζεται µε βάση το ν. 3734/2009. Οι τιµές των FIT, που θα ισχύσουν 

έπειτα από το 2015, δεν είναι γνωστές, καθώς θα εξαρτώνται από τη µέση Οριακή Τιµή 

Συστήµατος, του προηγούµενου έτους. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα ενότητα επιχειρεί 

να πραγµατοποιήσει µία πρόβλεψη, σχετικά µε την πορεία που θα έχουν οι FIT, από το 

2015 έως το 2020. Ως µΟΤΣ, χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος των δύο σεναρίων, 

σχετικά µε τη µελλοντική πορεία της µΟΤΣ., που παρουσιάζονται στον Πίνακα 16. 
 

Πίνακας 16. Εκτιµήσεις για την πορεία της µΟΤΣ 

 
           Πηγή: Ψωµάς, 2011b 

    

Η µΟΤΣ, που έλαβε υπόψη της η παρούσα ενότητα, και προέρχεται από τον µέσο όρο 

των δύο παραπάνω σεναρίων, παρουσιάζεται στον Πίνακα 17.  
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Πίνακας 17. Η αναµενόµενη πορεία της µΟΤΣ  

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

µΟΤΣ 59,4 67,7 77,1 87,9 94,5 101,7 109,5 117,9 126,9 136,9 

   

Ο Πίνακας 15, παρέχει τους δύο τύπους σύµφωνα µε τους οποίους θα υπολογίζονται οι 

FIT έπειτα από το 2015. Συγκεκριµένα, η σχέση 1,3xµΟΤΣν-1 εφαρµόζεται για τις 

εγκαταστάσεις µε ισχύ >100kW και η σχέση 1,4xµΟΤΣν-1 για τις εγκαταστάσεις ≤100 

kW. Οι τιµές των FIT που αναµένεται να ισχύσουν µέχρι το 2020 απεικονίζονται στον 

Πίνακα 18 
 

Πίνακας 18. Η αναµενόµενη πορεία των επιδοτήσεων FIT (€/MWh) 

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

>100 kW 122,85 132,21 142,35 153,27 164,97 177,97 

≤100 kW 132,30 142,38 153,3 165,06 177,66 191,66 

 

Με βάση τους υπολογισµούς που έγιναν, µε σκοπό να εξακριβωθεί η πιθανή πορεία των 

FIT, το ύψος των επιδοτήσεων αναµένεται να µειωθεί σηµαντικά το 2015, έπειτα όµως 

θα υπάρξει µία σταθερή άνοδος των τιµών, κυρίως λόγω της αύξησης της µΟΤΣ. Σε 

σύγκριση όµως µε τα σηµερινά δεδοµένα, οι επιδοτήσεις FIT θα κυµανθούν σε 

χαµηλότερα επίπεδα. 
 

5.5  Το συνολικό κόστος της προώθησης των φωτοβολταϊκών έως το  

2020 

 

Το κόστος που προϋποθέτει η προώθηση των φωτοβολταϊκών, έως το 2020, έχει 

ιδιαίτερη σηµασία για την ελληνική οικονοµία, η οποία βρίσκεται σε δυσχερή 

οικονοµική κατάσταση. Θα πρέπει, λοιπόν, η στήριξη της συγκεκριµένης τεχνολογίας 

να γίνει µε όσο το δυνατό µικρότερο χρηµατικό κόστος, ενώ παράλληλα να 

επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα.  

 

Η σηµασία του κόστους στήριξης των φωτοβολταϊκών, φαίνεται και από το γεγονός ότι 

µέχρι σήµερα το ελληνικό κράτος συγκρατεί την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, µε 
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σκοπό να µειώσει, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, το κόστος που προϋποθέτει η 

εφαρµογή των FIT. 

 

Έρευνα της Greenpeace, σχετικά µε την ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών, 

υπολόγισε το κόστος που συνεπάγεται η προώθηση των φωτοβολταϊκών, µέχρι το 2020, 

µέσω του µηχανισµού FIT. Με βάση τις τιµές που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για 

τα φωτοβολταϊκά συστήµατα και την ετήσια νέα εγκατεστηµένη ισχύ που προβλέπει το 

Εθνικό σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ, υπολογίσθηκε το ποσό που θα κληθεί να 

καταβάλλει το ελληνικό κράτος µέχρι το 2020. Ο Πίνακας 19, παρουσιάζει το ετήσιο 

και το συνολικό κόστος που απαιτεί η εφαρµογή του µηχανισµού FIT στον ελληνικό 

κλάδο των φωτοβολταϊκών, για την περίοδο 2010-2020. 
 

Πίνακας 19. Κόστος εφαρµογής του εργαλείου FIT έως το 2020 

 
                                                                                                                      Πηγή: Ψωµάς, 2011b 

 

Το συνολικό κόστος που αναµένεται να απαιτήσει η εφαρµογή των FIT µέχρι το 2020, 

ανέρχεται σε, τουλάχιστον, €5,35 δις. Το συγκεκριµένο χρηµατικό κόστος, µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα υψηλό. Επίσης, παρατηρείται µία διαχρονική αύξηση του 

ετήσιου κόστους εφαρµογής του εργαλείου FIT, µε αποκορύφωµα το 2020, όταν θα 

αγγίξει το €750 εκ. 

    

Μία σηµαντική παρατήρηση, αποτελεί το γεγονός ότι εάν η επιδότηση της τιµής 

ενέργειας ήταν χαµηλότερη, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα υπήρχε η δυνατότητα 

να εγκατασταθεί µεγαλύτερη ισχύς, έως το 2020, από τα 2200 MW που προβλέπει το 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης. Αυτή µάλιστα είναι και η απαίτηση των περισσοτέρων 

συµµετεχόντων στην αγορά των φωτοβολταϊκών. Ωστόσο, το ήδη υψηλό κόστος που 

απαιτεί η χρήση των FIT, θα εκτοξευόταν, αν αυξάνονταν το όριο που έχει τεθεί για την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Η µεγαλύτερη διείσδυση των φωτοβολταϊκών, θα 

µπορούσε να επέλθει αν γίνονταν παράλληλα µε µία εξισορρόπηση των επιδοτήσεων 

FIT. 
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Το κόστος των  €5,35 δις, γίνεται ακόµα πιο υψηλό, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 

από αυτά τα χρήµατα, δεν θα υπάρξει κάποιο επιπλέον όφελος για το κοινωνικό σύνολο 

ή για την ελληνική οικονοµία, κυρίως αν εξακολουθήσει να ισχύει η παρούσα 

κατάσταση στην ελληνική βιοµηχανία παραγωγής φωτοβολταϊκών. Εάν, µέσω αυτών 

των χρηµάτων, στηρίζονταν η συγκεκριµένη βιοµηχανία και αναπτυσσόταν σε τέτοιο 

βαθµό που θα δηµιουργούσε προστιθέµενη αξία για την  ελληνική οικονοµία, τότε ίσως 

να υπήρχε η δυνατότητα να δαπανηθούν ακόµα περισσότερα χρήµατα για την 

προώθηση των φωτοβολταϊκών.  

    

Άλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην Γερµανία παρά το γεγονός ότι ο µηχανισµός 

FIT για τη στήριξη των φωτοβολταϊκών κόστισε περίπου €20 δις  τη διετία 2009-2010, 

τα έσοδα της γερµανικής βιοµηχανίας παραγωγής φωτοβολταϊκών για την περίοδο 

2008-2009, ανήλθαν περίπου σε €22,5 δις. Στην Ελλάδα όµως, όπου η συγκεκριµένη 

βιοµηχανία δεν είναι ανεπτυγµένη και η λειτουργία της αποφέρει σχεδόν αµελητέα 

έσοδα, το συνολικό κόστος των €5,35 δις που προϋποθέτει η εφαρµογή του µηχανισµού 

FIT, κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλό. Ένα ακόµα αρνητικό στοιχείο, αποτελεί το γεγονός 

ότι αρκετοί επενδυτές, κυρίως µεγάλων έργων, προέρχονται από το εξωτερικό, µε 

αποτέλεσµα τα χρήµατα που δαπανά το ελληνικό κράτος να καταλήγουν εκτός 

Ελλάδας. 

    

Θα πρέπει να γίνει ένας πιο ορθολογικός σχεδιασµός των τιµών των FIT, ειδικά από τη 

στιγµή που η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών βελτιώνεται συνεχώς και το κόστος 

εγκατάστασης µειώνεται. Με την παρούσα οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας αλλά 

και τη γενικότερη κατάσταση στην ελληνική βιοµηχανία παραγωγής φωτοβολταϊκών, 

το κόστος της εφαρµογής του µηχανισµού FIT πρέπει να κυµανθεί σε χαµηλότερα 

επίπεδα, ιδιαίτερα από τη στιγµή που η προστιθέµενη αξία που θα δηµιουργήσει η 

προώθηση των φωτοβολταϊκών θα είναι σχετικά µικρή για την εγχώρια οικονοµία και 

το κοινωνικό σύνολο. 
 

 

5.6 Μελέτη περίπτωσης του Φωτοβολταϊκού Πάρκου Κοζάνης 

 

Σκοπός της συγκεκριµένης ενότητας, είναι η παρουσίαση της µελέτης περίπτωσης που 

αφορά την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200 MW, στη περιοχή της 

Κοζάνης, από την οπτική του οικονοµικού σχεδιασµού του συγκεκριµένου 
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εγχειρήµατος. Απώτερος στόχος, είναι να υπολογισθεί το κόστος που προϋποθέτει η 

στήριξη του έργου µέσω του εργαλείου Feed in Tariffs, καθώς και να προταθούν 

σχετικές βελτιώσεις, που θα οδηγούσαν σε θετικότερα αποτελέσµατα για την ελληνική 

οικονοµία. 
 

5.6.1 Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Κοζάνης 

 

Το ελληνικό κράτος σχεδιάζει την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 200 

MW, στην περιοχή της Κοζάνης, καθώς και την κατασκευή, στην ίδια περιοχή, ενός 

εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταϊκών συστηµάτων, στο οποίο η ∆ΕΗ θα συµµετέχει 

µε µειοψηφικό ποσοστό (Κούτρα, 2011). Το φωτοβολταϊκό πάρκο αναµένεται να είναι 

το µεγαλύτερο στον κόσµο και θα κατασκευαστεί από κοινοπρακτικό σχήµα, στο οποίο 

θα συµµετέχει µε ποσοστό 51% η ∆.Ε.Η. και κατά 49% στρατηγικός εταίρος, ο οποίος 

θα επιλεχθεί µέσα από διαδικασία διαγωνισµού, που θα διενεργήσει η ∆ΕΗ 

Ανανεώσιµες ΑΕ.  

    

Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, η επένδυση θα είναι ύψους € 600 εκ. Το πάρκο θα κατασκευαστεί 

σε έκταση 5200 στρεµµάτων εξαντληµένου ορυχείου στο Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής 

Μακεδονίας. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις, αναµένεται να απασχοληθούν συνολικά 550 

άτοµα, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν θα ανέλθουν σε 200. Επίσης, 

θα είναι σε θέση να καλύψει την ηλεκτρική κατανάλωση 55000 νοικοκυριών και θα 

συµβάλλει στη µείωση 300000 τόνων CO2, ανά έτος, στην ατµόσφαιρα (∆ΕΗ, 2011a). 

    

Τον Σεπτέµβριο του 2011, ο διαγωνισµός βρισκόταν στη δεύτερη φάση, στην οποία 

έχουν επιλεγεί 15 κοινοπραξίες, οι οποίες θα κληθούν να υποβάλλουν τις προτάσεις 

τους. Πιο συγκεκριµένα, τα 15 σχήµατα που έχουν επιλεχθεί, θα κληθούν να 

καταθέσουν δεσµευτικές προσφορές που αφορούν στην επιλογή στρατηγικού εταίρου 

για τις παρακάτω τρεις δράσεις: 

 

1) Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200MW 

στη ∆υτική Μακεδονία 

 

2) Την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων στη ∆υτική Μακεδονία 

 

3) Άλλες ενεργειακές και τεχνολογικές δράσεις στη ∆υτική Μακεδονία 
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Η επιλογή του στρατηγικού εταίρου θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα 

οικονοµική προσφορά. Στόχος της εταιρίας ∆ΕΗ Ανανεώσιµες, είναι οι προσφορές 

αυτές να έχουν κατατεθεί µέχρι τις αρχές του 2012, έτσι ώστε να επιλεχθεί ο ανάδοχος 

και να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου, η οποία θα διαρκέσει δύο έτη (∆ΕΗ, 2011b).  

5.6.2 Υπολογισµός της ετήσιας παραγόµενης ενέργειας του πάρκου 

Για τον υπολογισµό της ετήσιας παραγόµενης ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο 

Κοζάνης, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα PVGIS (Photovoltaic Geographical 

Information System). Το PVGIS, είναι ένα σύστηµα το οποίο παρέχει δεδοµένα σχετικά 

µε το ηλιακό δυναµικό και εκτιµά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από 

φωτοβολταϊκά συστήµατα, σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της 

Νοτιοδυτικής Ασίας (European Commission). 

    

Για τον υπολογισµό της ετήσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό 

Πάρκο Κοζάνης, προσοµοιώθηκε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο µε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 

1) Τοποθεσία εγκατάστασης: Κοζάνη, Ελλάδα (40.301
ο
 , 21.786

ο
) 

 

2) Ισχύς Εγκατάστασης: 200 MW 

 

Επίσης έγιναν οι παρακάτω παραδοχές σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

1) Τεχνολογία φωτοβολταϊκών: Κρυσταλλικά πάνελ (Crystalline Silicon) 

 

2) Εκτιµώµενες Απώλειες Συστήµατος : 12% 

 

3) Σύστηµα Στήριξης: Σταθερές Βάσεις 

    

Ο Πίνακας 20, παρουσιάζει την µέση µηνιαία και ετήσια παραγωγή ενέργειας, του 

Φωτοβολταϊκού Πάρκου Κοζάνης, που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα 

χαρακτηριστικά, τα οποία έλαβε υπόψη της η συγκεκριµένη ενότητα. 
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Πίνακας 20. Παραγωγή ενέργειας Φωτοβολταϊκού Πάρκου Κοζάνης 

 

    

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, το συγκεκριµένο φωτοβολταϊκό πάρκο θα 

έχει µέση ετήσια παραγωγή ενέργειας 258000 MWh. Η ηλεκτροπαραγωγή του 

συγκεκριµένου σταθµού, θα είναι πολύ µεγάλου µεγέθους, ειδικά από τη στιγµή που θα 

πραγµατοποιείται από µία µόνο εγκατάσταση. 
 

5.6.3 Η εγγυηµένη τιµή FIT για το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Κοζάνης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 186 του νόµου 4001/2011,  « η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό, συνάπτεται για 20 έτη και συνοµολογείται µε την 

τιµή αναφοράς που προβλέπει ο  νόµος 3734/2009 και αντιστοιχεί στην τιµή που ισχύει 

κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως 

από την ηµεροµηνία υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού που καθιστά το φάκελο 

πλήρη, υπό την προϋπόθεση έναρξης δοκιµαστικής λειτουργίας ή, εάν δεν προβλέπεται 

περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης 

του φωτοβολταϊκού σταθµού, εντός δεκαοκτώ µηνών για τους σταθµούς ισχύος έως 

10MW και εντός τριάντα έξι µηνών για τους σταθµούς ισχύος µεγαλύτερης ή ίσης των 

10MW από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης πώλησης από τον αρµόδιο 

∆ιαχειριστή» (Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, 2011). Οι φωτοβολταϊκοί 

σταθµοί, λοιπόν, κατοχυρώνουν το ύψος της εγγυηµένης τιµής FIT, κατά την 

Ea: Μέση ηµερήσια 

παραγωγή ενέργειας (kWh) 

Em: Μέση µηνιαία παραγωγή 

ενέργειας (kWh) 

Total for year: Μέση ετήσια 

παραγωγή ενέργειας (kWh)  
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ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στον ∆ΕΣΜΗΕ και όχι κατά την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης, όπως ίσχυε πριν το νόµο 4001/2011. 
 

Η εταιρία «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η οποία αποτελεί 

κατά 100% θυγατρική της εταιρίας ∆ΕΗ Ανανεώσιµες, έλαβε, τον Σεπτέµβριο του 

2011, την άδεια της ΡΑΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 

Φωτοβολταϊκό Πάρκο Κοζάνης (ΡΑΕ, 2011). Έπειτα από την εξασφάλιση της 

αδειοδότησης, η εταιρία αναµένεται να καταθέσει αίτηση στο ∆ΕΣΜΗΕ, µε σκοπό τη 

σύναψη Σύµβασης Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.   

Η παρούσα ενότητα, θεωρεί ότι η υποβολή της αίτησης θα έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι 

τον Φεβρουάριο του 2012 και η εγκατάσταση θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 

2014. Έτσι, η εγγυηµένη τιµή FIT, η οποία θα ισχύει για το Φωτοβολταϊκό Πάρκο 

Κοζάνης, θα είναι η τιµή που ισχύει από τον Αύγουστο του 2011, για τους 

φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε ισχύ άνω των 100 kW. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 15, το 

ύψος της συγκεκριµένης επιδότησης ανέρχεται σε 351,01 €/MWh. 

5.6.4 Το κόστος των FIT για το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Κοζάνης 

 

Στην παρούσα µελέτη περίπτωσης θεωρείται ως ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του 

Φωτοβολταϊκού Πάρκου Κοζάνης, η 01/01/2014. Εφόσον είναι γνωστή η µέση ετήσια 

παραγωγή ενέργειας του πάρκου και η εγγυηµένη τιµή FIT που θα ισχύει για αυτό, 

είναι δυνατός ο υπολογισµός του ετήσιου και του συνολικού κόστους των FIT, για τη 

συγκεκριµένη εγκατάσταση, τόσο για την περίοδο 2014-2020, όσο και για τη διάρκεια 

των 20 ετών, κατά την οποία θα ισχύει η εγγυηµένη τιµή της επιδότησης FIT. 
 

Πίνακας 21. Κόστος εφαρµογής των FIT στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο Κοζάνης 

 Κόστος FIT ( εκατ. € ) 

Ετήσιο κόστος 90,56 

Κόστος για την περίοδο 2014-2020 633,92 

Συνολικό κόστος για 20 έτη 1811,2 
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Συνολικά, για την περίοδο 2014-2020, η συγκεκριµένη εγκατάσταση, αναµένεται να 

απορροφήσει FIT ύψους περίπου €634 εκατ., ενώ σε βάθος εικοσαετίας, το κόστος που 

προϋποθέτει η στήριξή της µε τον µηχανισµό FIT ξεπερνά το €1,8 δις.  
 

5.6.5 Συµπεράσµατα και προτάσεις για το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Κοζάνης 

 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της προηγούµενης υποενότητας, το κόστος µε το οποίο 

θα επιβαρυνθεί το ελληνικό κράτος, από την εφαρµογή των FIT στο Φωτοβολταϊκό 

Πάρκο Κοζάνης, αναµένεται να φτάσει τα €90,56 εκατ. ετησίως, ενώ µέχρι το 2020 η 

εφαρµογή του συγκεκριµένου εργαλείου, στην εγκατάσταση της Κοζάνης, θα κοστίσει 

€633,92 εκατ.. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Πίνακα 19, για την ίδια περίοδο, συνολικά οι 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στη χώρα θα απορροφήσουν €4462 εκ., µέσω του 

εργαλείου FIT.  

 

Οπότε, γίνεται εµφανές πως το χρηµατικό ποσό που θα δοθεί για το πάρκο της 

Κοζάνης, µέσω των FIT, έως το 2020, είναι ιδιαίτερα υψηλό, από τη στιγµή που θα 

αποτελεί 14,2% του συνόλου των FIT που θα δοθούν σε όλες τις εγκαταστάσεις 

φωτοβολταϊκών, την ίδια περίοδο. Αυτό σηµαίνει πως µία µόνο εγκατάσταση, θα 

απορροφά ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι τον κεφαλαίων που θα είναι διαθέσιµα για τη 

στήριξη του φωτοβολταϊκού κλάδου της χώρας.  

 

Ένα ακόµα στοιχείο που καθιστά υψηλό το συγκεκριµένο χρηµατικό κόστος, αποτελεί 

το γεγονός πως το 49% του συνολικού ποσού των FIT, θα καταλήγει στην 

συνιδιοκτήτρια εταιρία, η οποία πιθανότατα δεν θα είναι ελληνική, καθώς από τις 15 

προτάσεις που έχουν προκριθεί στη Β’ φάση του διαγωνισµού, οι περισσότερες 

αφορούν κοινοπραξίες ξένων εταιριών. Ουσιαστικά, λοιπόν, η Ελλάδα θα χρηµατοδοτεί 

για 20 χρόνια ένα έργο, τα µισά έσοδα του οποίου, πιθανότατα, θα καταλήγουν σε 

χώρες του εξωτερικού. 

 

Ορισµένες προτάσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε θετικότερα 

αποτελέσµατα, για την ελληνική οικονοµία και τον κλάδο των φωτοβολταϊκών είναι οι 

ακόλουθες. 

 

1) Ύπαρξη ενός ξεχωριστού πλαισίου για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση, όσον αφορά 

τη χρήση του εργαλείου FIT. Το µέγεθος της εγκατάστασης, καθιστά το κόστος 
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στήριξής της µε τις ισχύουσες τιµές FIT, ιδιαίτερα υψηλό. Θα πρέπει να ισχύσουν 

διαφορετικές τιµές FIT, αισθητά µειωµένες από εκείνες που ισχύουν για τις 

εγκαταστάσεις ισχύος >100kW. Ίσως θα πρέπει να εφαρµοσθεί ένα κλιµακωτό 

σύστηµα FIT για την εγκατάσταση, έτσι ώστε να µην υπάρχει µία σταθερή τιµή, για 20 

χρόνια, για την παραγόµενη ενέργεια του πάρκου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 

υπάρξει µία αναθεώρηση σχετικά µε την επιδότηση τιµής που θα λαµβάνει η 

εγκατάσταση στην Κοζάνη, καθώς πρόκειται για ένα πάρκο µε τεράστια ισχύ, το οποίο 

θα απορροφήσει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι των προϋπολογισθέντων FIT, για τις ΑΠΕ. 

Άλλωστε, είναι οικονοµικά ασύµφορο να ισχύουν τα ίδια επίπεδα FIT, για µία 

εγκατάσταση 200 ΜW και για µία εγκατάσταση 150 kW. 

 

2) Έχει ήδη αναφερθεί, πως η στήριξη της ελληνικής βιοµηχανίας παραγωγής 

φωτοβολταϊκών, αποτελεί ζήτηµα πρωτίστης σηµασίας για την ελληνική αγορά των 

φωτοβολταϊκών και την ελληνική οικονοµία. Σύµφωνα µε το υπάρχον πλάνο, 

αναµένεται να δηµιουργηθεί µία µονάδα παραγωγής φωτοβολταϊκών, στην οποία όµως 

η ∆ΕΗ θα συµµετέχει µε µειοψηφικό ποσοστό. Πρόταση της εργασίας είναι η 

συµµετοχή της ∆ΕΗ στη συγκεκριµένη µονάδα, µε πλειοψηφικό πακέτο. Η βιοµηχανία 

παραγωγής φωτοβολταϊκών της Ελλάδας θα πρέπει να αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό, 

οπότε η συγκεκριµένη µονάδα παραγωγής, θα πρέπει να ανήκει, αν όχι εξ ολοκλήρου, 

τότε στο µεγαλύτερο ποσοστό της, στο ελληνικό κράτος. Έτσι τα περισσότερα έσοδα 

που θα προέλθουν από τη λειτουργία της συγκεκριµένης µονάδας, θα παραµείνουν στη 

χώρα και δεν θα κατευθυνθούν προς την χώρα της συνιδιοκτήτριας εταιρίας. 

 

3) Κατασκευή του πάρκου µε εξοπλισµό που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα, έτσι 

ώστε το µεγαλύτερο ποσοστό της επένδυσης να παραµείνει στη χώρα, στηρίζοντας την 

εγχώρια βιοµηχανία και οικονοµία.  

 

4) Επιλογή, ως στρατηγικό εταίρο του έργου, κοινοπραξίας που θα αποτελείται 

ολοκληρωτικά η σε µεγάλο ποσοστό από ελληνικές εταιρίες. 
 

5.7 Προτάσεις για την αγορά των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα 

   

Έπειτα από την αξιολόγηση των εργαλείων προώθησης των ΑΠΕ που 

χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη, την εξέταση της γενικότερης κατάστασης που 

επικρατεί στην Ελλάδα σχετικά µε τις ΑΠΕ, την παρουσίαση των δύο µεγαλύτερων 
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ευρωπαϊκών φωτοβολταϊκών φωτοβολταϊκών και τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών 

της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών, έχουν συγκεντρωθεί αρκετές πληροφορίες που 

είναι ικανές να οδηγήσουν στην δηµιουργία ορισµένων προτάσεων, οι οποίες ως στόχο 

έχουν τη βελτιστοποίηση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά των 

φωτοβολταϊκών της Ελλάδας.  

 

Με βάση την έως τώρα έρευνα και τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, η παρούσα 

εργασία καταλήγει στη διατύπωση 9 προτάσεων, οι οποίες στόχο έχουν την ανάπτυξη 

ενός περισσότερο βιώσιµου πλαισίου στήριξης και λειτουργίας των φωτοβολταϊκών 

στην Ελλάδα. 

 

1) Μείωση των εγγυηµένων τιµών Feed in Tariff. Η µείωση του κόστους τεχνολογίας 

στα φωτοβολταϊκά αλλά και οι οικονοµίες κλίµακας που έχουν δηµιουργηθεί, 

επιτρέπουν την αναθεώρηση των τιµών FIT. Άλλωστε υπάρχουν εκτιµήσεις πως µέχρι 

το 2020, αναµένεται να έχει επέλθει το grid parity. ∆ηλαδή, η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από φωτοβολταϊκά θα είναι ανταγωνιστική, µε τις συµβατικές µορφές 

ενέργειας, χωρίς την κρατική στήριξη. Βέβαια, το σύστηµα FIT που είναι σε ισχύ, 

προβλέπει µία κλιµακούµενη µείωση των τιµών, η οποία επέρχεται κάθε έξι µήνες. 

Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν ρυθµίσεις που θα οδηγήσουν σε ταχύτερη µείωση του 

ύψους των FIT.  

   

Ένα γεγονός που αποδεικνύει πόσο αναγκαία είναι η περαιτέρω µείωση των 

εγγυηµένων τιµών, είναι το έλλειµµα που αντιµετωπίζει ο ∆ΕΣΜΗΕ, το οποίο, το 2010, 

άγγιξε τα €250 εκατ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για την κάλυψη αυτών των 

ελλειµµάτων, δηµοπρατήθηκαν δικαιώµατα εκποµπής ρύπων της περιόδου 2008-2012 

(Αραµπατζή, 2011).  

    

Μάλιστα, για να είναι εφικτή µία αύξηση του ορίου εγκατάστασης ισχύος για τα 

φωτοβολταϊκά, θα πρέπει να υπάρξει µία ταχύτερη µείωση των τιµών FIT, από αυτή 

που έχει ήδη σχεδιασθεί. Εφόσον, το επίπεδο του χρηµατικού ποσού που έχει 

καθορισθεί µέχρι το 2020, για τη στήριξη των φωτοβολταϊκών, παραµείνει αµετάβλητο, 

η µοναδική λύση για την αύξηση των ορίων εγκατάστασης, χωρίς κάποια επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση, είναι η µεγαλύτερη µείωση των εγγυηµένων τιµών. 
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2) Οι µειώσεις που θα επέλθουν στις εγγυηµένες τιµές των FIT, δεν πρέπει να έχουν 

αναδροµική ισχύ. Αυτό θα δηµιουργούσε κλίµα αβεβαιότητας στη ελληνική αγορά των 

φωτοβολταϊκών, θα µείωνε την αξιοπιστία της αλλά και την ασφάλεια που επιθυµούν 

να έχουν οι πιθανοί επενδυτές. Η εξέλιξη αυτή πρέπει να αποφευχθεί, καθώς ο κλάδος 

των φωτοβολταϊκών διαθέτει πολλές προοπτικές ανάπτυξης και το επενδυτικό 

περιβάλλον πρέπει να παραµείνει όσο το δυνατό πιο σταθερό. 

 

3) Οι νέες συµβάσεις, ανάµεσα στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά και τη ∆ΕΗ, θα πρέπει εκτός από µειωµένες τιµές FIT που δεν θα 

προσφέρουν υπερβολικά υψηλά κέρδη, να παρέχουν και κίνητρα στους παραγωγούς για 

αύξηση του κέρδους τους µέσω της µείωσης του κόστους λειτουργίας των 

εγκαταστάσεών τους. 

 

4) Υιοθέτηση µηχανισµού ο οποίος θα εγγυάται την διαρκή εξισορρόπηση των τιµών, 

που παρέχονται για την αγορά ενέργειας από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, µε 

βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και την πορεία της εγκατεστηµένης ισχύος. Στα 

πρότυπα του συστήµατος Feed in Tariff που εφαρµόζεται στη Γερµανία, θα πρέπει και 

στην Ελλάδα να γίνεται καθορισµός του ύψους των FIT ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Η τιµή δηλαδή των FIT θα πρέπει να καθορίζεται κάθε τρείς µήνες, µε 

βάση το βαθµό στον οποίο η πορεία της αγοράς εναρµονίζεται µε τους στόχους που 

έχουν τεθεί. Εάν, για παράδειγµα, ο αριθµός των αιτήσεων, για επενδύσεις σε 

φωτοβολταϊκά, ξεπερνά τον καθορισµένο στόχο, τότε αυτόµατα το επόµενο τρίµηνο θα 

πρέπει να µειωθεί το ύψος των FIT. Ανάλογα, εάν υπάρχει µικρότερο επενδυτικό 

ενδιαφέρον και η πορεία της αγοράς υστερεί, τότε θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του 

ύψους των FIT. 

 

5) Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να συµβάλλει στη µείωση των επιτοκίων δανεισµού 

των επενδυτών που ενδιαφέρονται για την δηµιουργία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. 

Τα επιτόκια που ισχύουν στην ελληνική αγορά, όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, είναι 

αρκετά υψηλά, γεγονός που αυξάνει το κόστος επένδυσης. Για να µειωθεί το κόστος 

επένδυσης στα φωτοβολταϊκά και εποµένως να υπάρξει µεγαλύτερο περιθώριο µείωσης 

των εγγυηµένων τιµών FIT, θα πρέπει να παρέχονται δάνεια στους υποψήφιους 

επενδυτές µε ευνοϊκότερα επιτόκια. 
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6) Το ελληνικό κράτος, πρέπει να διασφαλίσει πως τα χρήµατα που καταβάλλουν οι 

καταναλωτές, ως ειδικό τέλος ΑΠΕ, προορίζονται στο σύνολό τους για την στήριξη των 

ΑΠΕ. 

 

7) Ύπαρξη ενός ανώτατου ετήσιου ορίου νέας εγκατεστηµένης ισχύος, καθώς και 

ύπαρξη ενός ορίου στην παραγωγή ενέργειας κάθε εγκατάστασης, πάνω από το οποίο 

δεν θα παρέχεται η εγγυηµένη τιµή των FIT αλλά η τιµή αγοράς του ρεύµατος. 

 

8) Υιοθέτηση ρυθµίσεων, οι οποίες στόχο θα έχουν την τόνωση της ελληνικής 

βιοµηχανίας παραγωγής φωτοβολταϊκών. Μέχρι στιγµής η τεχνολογία των 

φωτοβολταϊκών, στο µεγαλύτερο ποσοστό, εισάγεται από ξένες χώρες, µε αποτέλεσµα 

τα οφέλη από την προώθηση των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα να τα καρπώνονται 

εταιρίες του εξωτερικού. Η επιδότηση τιµής FIT, που ισχύει για τα φωτοβολταϊκά, θα 

πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στις εγχώριες εταιρίες κατασκευής φωτοβολταϊκού 

εξοπλισµού. Μία σηµαντική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η παροχή 

υψηλότερης τιµής FIT προς τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που έχουν 

κατασκευαστεί µε εξοπλισµό που παράγεται στην Ελλάδα. Έτσι, θα δοθεί ένα επιπλέον 

κίνητρο στους επενδυτές να επιλέξουν ελληνικό φωτοβολταϊκό εξοπλισµό, ενώ 

παράλληλα το µεγαλύτερο, αν όχι όλο, το ποσοστό της επένδυσης θα παραµείνει στη 

χώρα και θα αποτελέσει εθνική προστιθέµενη αξία.  

 

9) Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µεγάλης ισχύος, πρέπει να δηµιουργηθεί ένα 

ξεχωριστό µοντέλο του µηχανισµού FIT, στο οποίο θα υπάγονται, που θα προβλέπει 

σηµαντικά χαµηλότερες τιµές. Αν και οι µεγαλύτερες εγκαταστάσεις έχουν τη 

δυνατότητα να λειτουργούν µε χαµηλότερο κόστος, το κόστος στήριξής τους µέσω του 

µηχανισµού Feed in Tariff είναι πολύ υψηλό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

περίπτωση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου Κοζάνης το οποίο, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 

τις παρούσας εργασίας, αναµένεται να απορροφήσει περίπου το 14,2% του συνόλου 

των FIT, για την περίοδο 2014-2020.  

 

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών έχει ανάγκη από ορισµένες 

τροποποιήσεις, οι οποίες θα την καταστήσουν περισσότερο βιώσιµη οικονοµικά, οι 

αλλαγές που θα γίνουν πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές, έτσι ώστε να µην πληγεί µία 

αγορά που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά περιθώρια ανάπτυξης. Άλλωστε, µία 

αναθεώρηση των τιµών του µηχανισµού FIT, δεν αφορά µόνο τους ιδιοκτήτες των 
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σταθµών, αλλά επηρεάζει το σύνολο των παραγόντων που συµµετέχουν στη 

συγκεκριµένη αγορά, την εξέλιξη της βιοµηχανίας παραγωγής φωτοβολταϊκών καθώς 

και τις θέσεις εργασίας που έχουν δηµιουργηθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

6.1 Συµπεράσµατα 

Η παρούσα εργασία, είχε ως αντικείµενο µελέτης την αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών 

εργαλείων προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, που εφαρµόζονται από τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σηµαντικό κοµµάτι της εργασίας, αποτέλεσε η 

µελέτη της ελληνικής αγοράς των φωτοβολταϊκών, για την οποία διατυπώθηκαν 9 

προτάσεις. 

 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάσθηκαν οι βασικότεροι λόγοι για τους 

οποίους προωθούνται οι ΑΠΕ. Οι λόγοι που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος, είναι εκείνοι που αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο για την προώθηση 

των ΑΠΕ. Φυσικά, η συνεχώς αυξανόµενη στήριξη που παρέχεται στις ΑΠΕ, τα 

τελευταία κυρίως χρόνια, αποτελεί και αποτέλεσµα κοινωνικών και οικονοµικών 

αιτιών, καθώς και της προσπάθειας για µείωση της ενεργειακής εξάρτησης των κρατών, 

από άλλες χώρες.  

 

Επίσης, στο πρώτο κεφάλαιο, έγινε κατανοητό ότι η κρατική στήριξη που παρέχεται 

στις ΑΠΕ, µέσω των εργαλείων προώθησης, είναι απαραίτητη και πηγάζει από την 

ανάγκη που υπάρχει για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, απέναντι στις 

συµβατικές µορφές ενέργειας, οι οποίες προϋποθέτουν µικρότερο κόστος παραγωγής. 

Ουσιαστικά, η κρατική στήριξη των ΑΠΕ, είναι ένας τρόπος για να αντιµετωπισθούν οι 

αρνητικές εξωτερικότητες των συµβατικών µεθόδων παραγωγής ενέργειας, η 

τιµολόγηση των οποίων δεν λαµβάνει υπόψη το κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους 

κόστος. 

   

Όσον αφορά την Ελλάδα, οι ΑΠΕ έχουν µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Ωστόσο, η 

αξιοποίησή τους παραµένει περιορισµένη σε σχέση µε της δυνατότητες της χώρας. Η 

πορεία τους βέβαια είναι ανοδική, όµως υπάρχουν ακόµα ατέλειες στις πολιτικές  

προώθησης που εφαρµόζονται, µε αποτέλεσµα η ανάπτυξή τους να µην χαρακτηρίζεται 

από σταθερότητα. 
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Από τη βιβλιογραφία της εργασίας, έγινε σαφές πως τα σηµαντικότερα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία προώθησης που χρησιµοποιούνται από τις ευρωπαϊκές χώρες για τη στήριξη 

των ΑΠΕ, είναι ο µηχανισµός Feed-in Tariffs (FIT)/Premiums, το σύστηµα TGC 

(Tradable Green Certificates), το σύστηµα προσφορών, οι επιδοτήσεις επενδύσεων, τα 

φορολογικά κίνητρα, η πράσινη τιµολόγηση και οι περιβαλλοντικοί φόροι. Από τα 

παραπάνω εργαλεία, µόνο οι Feed in Tariffs και το σύστηµα TGC χρησιµοποιούνται ως 

βασικά εργαλεία προώθησης των ΑΠΕ, ενώ το σύστηµα προσφορών εφαρµόζεται σε 

µικρότερο βαθµό και , πλέον, η χρήση του έχει περιοριστεί σηµαντικά. 

   

Για την αξιολόγηση των εργαλείων προώθησης χρησιµοποιήθηκε, η συνολική 

εγκατεστηµένη καθώς και η κατά κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύς της αιολικής ενέργειας 

και των φωτοβολταϊκών. Άλλωστε, για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας ενός 

εργαλείου προώθησης, χρησιµοποιείται κυρίως η αύξηση στη συνολική ισχύ ή η 

αύξηση στην κατά κεφαλήν ισχύ, που επήλθε έπειτα από την εφαρµογή ενός εργαλείου. 

Επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένες µορφές ενέργειας, καθώς αποτελούν τις τεχνολογίες 

ΑΠΕ στις οποίες παρέχεται η µεγαλύτερη κρατική στήριξη, µέσω των εργαλείων 

προώθησης. 

   

Όσον αφορά την αιολική ενέργεια, η Γερµανία και η Ισπανία, εφαρµόζοντας τους Feed 

in Tariffs, έχουν την υψηλότερη εγκατεστηµένη ισχύ ανάµεσα σε όλες τις χώρες της 

Ε.Ε. Αντίθετα, χώρες όπως η Μ. Βρετανία και η Ιταλία, που εφάρµοζαν το σύστηµα 

TGC ή το σύστηµα προσφορών, έχουν σηµαντικά µικρότερη εγκατεστηµένη ισχύ. 

Ακόµα και όταν παρουσιάστηκε η µέση ετήσια προστιθέµενη κατά κεφαλήν 

εγκατεστηµένη ισχύς αιολικής ενέργειας, το αποτέλεσµα ήταν το ίδιο. Η ∆ανία, η 

Γερµανία και η Ισπανία αποτελούν τις χώρες µε τη µεγαλύτερη µέση ετήσια 

προστιθέµενη κατά κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύ και µάλιστα µε διαφορά από τις 

χώρες που δεν χρησιµοποιούν το σύστηµα FIT. 

    

Τη µεγαλύτερη εγκατεστηµένη ισχύ φωτοβολταϊκών, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά 

παγκοσµίως, διαθέτει η Γερµανία. Η µακροχρόνια στήριξη των φωτοβολταϊκών, µέσα 

από ένα σύστηµα FIT που αποτελεί πρότυπο για τις υπόλοιπες χώρες, έχει καταστήσει 

τη Γερµανία ηγέτιδα χώρα στο συγκεκριµένο κλάδο. Τη Γερµανία ακολουθούν σε 

εγκατεστηµένη ισχύ, η Ισπανία, η Ιταλία αλλά και η Τσεχία. Μάλιστα οι χώρες αυτές 

είχαν και την υψηλότερη κατά κεφαλήν εγκατεστηµένη ισχύ φωτοβολταϊκών για το 

2010. Κοινό χαρακτηριστικό των συγκεκριµένων χωρών, είναι η στήριξη των 
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φωτοβολταϊκών µέσα από το εργαλείο FIT. Το µέγεθος της επίδρασης των FIT στην 

εγκατεστηµένη ισχύ, φάνηκε µέσα από την περίπτωση της Ιταλίας, η οποία έπειτα από 

την υιοθέτηση των FIT για τα φωτοβολταϊκά, το 2008, αύξησε την εγκατεστηµένη ισχύ 

της κατά 600%. 

 

Μέσα από την παρουσίαση, των χαρακτηριστικών όλων των βασικών εργαλείων 

προώθησης και έπειτα από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων που είχε η χρήση τους, 

στον ευρωπαϊκό κλάδο της αιολικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών, έγινε εµφανές 

πως το πλέον κατάλληλο εργαλείο προώθησης των ΑΠΕ είναι ο µηχανισµός Feed in 

Tariff, ο οποίος παρέχει εγγυηµένες τιµές για την αγορά της ενέργειας που παράγεται 

από ΑΠΕ. Η φύση του εργαλείου FIT, ενθαρρύνει την προώθηση των τεχνολογιών 

ΑΠΕ και ειδικά των µη ανταγωνιστικών τεχνολογιών όπως τα φωτοβολταϊκά 

συστήµατα, ενισχύοντας σηµαντικά την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στις 

συµβατικές µορφές ενέργειας.  Αυτό είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι του 

µηχανισµού TGC, ο οποίος ευνοεί τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, που προϋποθέτουν 

χαµηλότερο κόστος και δεν ενισχύει την ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ.  

   

Το µεγαλύτερο βέβαια πλεονέκτηµα το εργαλείου FIT, είναι η µεγάλη ασφάλεια που 

παρέχει στους επενδυτές, γεγονός που καθιστά την επένδυση σε ΑΠΕ ελκυστική. 

Επίσης, είναι πολύ εύκολα εφαρµόσιµο και ευέλικτο, ενθαρρύνει την τεχνολογική 

πρόοδο και τη µείωση του κόστους, ενώ παράλληλα δεν επιβαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισµό, καθώς το κόστος, συνήθως, µετατοπίζεται στους καταναλωτές. 

Άλλωστε, και µόνο το γεγονός ότι από το 1997 µέχρι το 2008, το 77% των ΑΠΕ στην 

Ευρώπη, προωθήθηκε µέσω του συγκεκριµένου µηχανισµού, αποδεικνύει το µέγεθος 

της αποτελεσµατικότητας του εργαλείου FIT. Έπειτα από την παρουσίαση και την 

αξιολόγηση των εργαλείων προώθησης, η παρούσα εργασία, καταλήγει στο 

συµπέρασµα, ότι τα σωστά σχεδιασµένα συστήµατα Feed in Tariff αποτελούν τα πιο 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία  προώθησης των ΑΠΕ. 

    

Η µελέτη των περιπτώσεων της γερµανικής και ισπανικής αγοράς φωτοβολταϊκών, 

οδήγησε στην εξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων, σχετικά µε τον τρόπο µε τον 

οποίο θα πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρµόζεται ο µηχανισµός FIT, καθώς και 

σχετικά µε τις  ενέργειες που είναι απαραίτητες ώστε να επέρχεται το µέγιστο δυνατό 

όφελος από την προώθηση των ΑΠΕ, σε µία χώρα. Μέσα από τις δύο περιπτώσεις, 

έγινε εµφανές πως η εφαρµογή των FIT, προϋποθέτει τον λεπτοµερή σχεδιασµό τους. 
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Οι χώρες δεν πρέπει να αποβλέπουν σε βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα, τα οποία 

επιτυγχάνονται µέσα από πολύ υψηλές τιµές FIT. Πριν την εφαρµογή του εργαλείου, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται η οικονοµική του βιωσιµότητα αλλά και η σταδιακή 

αποκλιµάκωση των εγγυηµένων τιµών που παρέχει. Επίσης, κατά τη σχεδίαση της 

στρατηγικής προώθησης των φωτοβολταϊκών, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η 

ανάπτυξη της εγχώριας βιοµηχανίας παραγωγής φωτοβολταϊκών. Οι FIT, δεν πρέπει να 

έχουν ως στόχο µόνο την αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος των φωτοβολταϊκών, 

αλλά και την υποστήριξη της εγχώριας βιοµηχανίας παραγωγής.  Έτσι, τα χρήµατα που 

επενδύει µία χώρα µέσω του µηχανισµού FIT, θα δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στην 

εγχώρια οικονοµία και δεν θα αποτελούν, απλά, εισόδηµα για τον παραγωγό ενέργειας.  

    

Η αγορά των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, έχει επιδείξει σηµαντική ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια. Άλλωστε, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι έντονο και απορρέει από 

τις υψηλές τιµές των FIT που ισχύουν στη χώρα. Ωστόσο, η κυβέρνηση, στην 

προσπάθειά της να αποτρέψει την εκτίναξη του κόστους και την πιθανή κατάρρευση 

της αγοράς, συγκρατεί σε µεγάλο βαθµό τις άδειες που παρέχονται για δηµιουργία 

φωτοβολταϊκών σταθµών. 

    

Από την παρουσίαση της τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς 

σταθµούς και συγκριτικά µε τις τιµές που παρέχονται σε χώρες µε αξιόλογη πορεία 

στον τοµέα των φωτοβολταϊκών, όπως η Γερµανία, αποδείχθηκε πως η Ελλάδα διαθέτει 

ένα πολύ υψηλό επίπεδο FIT. Μάλιστα, το σύνολο των €5,35 δις, που αναµένεται να 

κοστίσει το σύστηµα FIT για τα φωτοβολταϊκά µέχρι το 2020, κρίνεται ως ένα πολύ 

υψηλό κόστος. Ακόµα και αν το σύστηµα που εφαρµόζεται, προβλέπει τη σταδιακή 

µείωση των τιµών, είναι δεδοµένη η ανάγκη για ταχύτερη αποκλιµάκωσή τους, ειδικά 

από τη στιγµή που τα επόµενα 10 χρόνια αναµένεται να εγκατασταθούν 2 GW 

φωτοβολταϊκών. Η κατάρρευση της ισπανικής αγοράς, λόγω υψηλού κόστους στήριξης 

των φωτοβολταϊκών, είναι ένα παράδειγµα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σε περίπτωση 

που η Ελλάδα βρεθεί σε παρόµοια κατάσταση, η ανάπτυξη του κλάδου θα 

αντιµετωπίσει σοβαρά προβλήµατα.  

    

Μάλιστα, έπειτα από τη µελέτη περίπτωσης του Φωτοβολταϊκού Πάρκου Κοζάνης, 

αποδείχθηκε ότι από το σύνολο των χρηµάτων που προορίζονται για τους FIT µέχρι το 

2020, το 14,2% θα απορροφηθεί από τη συγκεκριµένη εγκατάσταση. Επιπλέον, ένα 

σηµαντικό µέρος των χρηµάτων, πιθανότατα, θα καταλήξει σε χώρα του εξωτερικού, 
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από τη στιγµή που οι περισσότερες ενδιαφερόµενες κοινοπραξίες αποτελούνται από 

εταιρίες που προέρχονται από χώρες εκτός της Ελλάδας. Για να γίνει πιο συµφέρουσα 

οικονοµικά η συγκεκριµένη επένδυση, θα πρέπει η εγκατάσταση να υπαχθεί σε ένα 

διαφορετικό µηχανισµό FIT, ο οποίος θα προβλέπει χαµηλότερο επίπεδο τιµών FIT. 

Επίσης, το µεγαλύτερο ποσοστό της µονάδας παράγωγης φωτοβολταϊκών θα πρέπει να 

ανήκει στη ∆ΕΗ, η κατασκευή του πάρκου θα πρέπει να γίνει µε εξοπλισµό που 

προέρχεται από ελληνικές µονάδες παραγωγής, ενώ ως στρατηγικός εταίρος θα πρέπει 

να προτιµηθεί κοινοπραξία που αποτελείται, στο σύνολό της ή µερικώς, από ελληνικές 

εταιρίες, έτσι ώστε τα χρήµατα των επιδοτήσεων FIT να καταλήγουν στην εγχώρια 

οικονοµία. 

    

Βασική προτεραιότητα, της πολιτικής προώθησης των φωτοβολταϊκών, θα πρέπει να 

αποτελεί και η ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας παραγωγής φωτοβολταϊκών. Εάν 

δεν µεταβληθεί η παρούσα κατάσταση στη συγκεκριµένη ελληνική βιοµηχανία 

παραγωγής, το κόστος στήριξης των φωτοβολταϊκών, δεν πρόκειται να προσφέρει 

κάποιο επιπλέον όφελος στην ελληνική οικονοµία. Οι εγκαταστάσεις που 

κατασκευάζονται χρησιµοποιούν, ως επί το πλείστον, εξοπλισµό που εισάγεται από 

χώρες του εξωτερικού, µε αποτέλεσµα σχεδόν το σύνολο της επένδυσης να καταλήγει 

εκτός της ελληνικής οικονοµίας. Είναι απαραίτητο, τα κεφάλαια που δαπανώνται για 

την κατασκευή των φωτοβολταϊκών σταθµών, να διοχετεύονται στις εγχώριες 

βιοµηχανίες, στηρίζοντας έµµεσα την εθνική οικονοµία. 

    

Τέλος, µε βάση τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας, αναπτύχθηκαν ορισµένες 

προτάσεις µε σκοπό την ανάπτυξη ενός οικονοµικά βιώσιµου µηχανισµού FIT, ο οποίος 

δεν θα χρησιµοποιείται µόνο για τη ανταµοιβή των επενδυτών, αλλά θα συµβάλλει στη 

δηµιουργία προστιθέµενης αξίας για το ελληνικό κράτος. Οι προτάσεις αυτές 

συνοψίζονται παρακάτω. 

• Ταχύτερη µείωση των FIT, έτσι ώστε να ελαττωθεί το κόστος που προϋποθέτει η 

εφαρµογή του µηχανισµού και να ενθαρρύνονται οι παραγωγοί να αυξήσουν το 

κέρδος τους µέσα από την αύξηση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεών τους 

 

• Οι µειώσεις των τιµών FIT, θα πρέπει να έχουν ισχύ µόνο για µελλοντικά συµβόλαια 

και όχι για τις συµβάσεις που ήδη υπάρχουν, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα 

πληγεί η αξιοπιστία της αγοράς 
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• Υιοθέτηση ενός µηχανισµού, ο οποίος θα εξισορροπεί το ύψος των FIT, ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα, λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική πορεία της αγοράς σε 

σχέση µε τους στόχους που έχουν τεθεί  

 

• Μείωση των επιτοκίων δανεισµού για τους υποψήφιους επενδυτές σε φωτοβολταϊκά 

συστήµατα, έτσι ώστε να ελαττωθεί το κόστος επένδυσης και να υπάρξει 

µεγαλύτερο περιθώριο µείωσης των FIT 

 

• Επιβολή ετήσιων ανώτατων ορίων για τη νέα εγκατεστηµένη ισχύ καθώς και παύση 

της χρήσης του συστήµατος FIT έπειτα από ένα συγκεκριµένο όριο παραγωγής 

κιλοβατώρων. 

 

• Παροχή υψηλότερων FIT στις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν φωτοβολταϊκό 

εξοπλισµό που παράχθηκε στην Ελλάδα, µε σκοπό τη στήριξη και την ανάπτυξη της 

ελληνικής βιοµηχανίας παραγωγής φωτοβολταϊκών 

 

• Ύπαρξη ενός τροποποιηµένου µηχανισµού FIT, στον οποίο θα υπάγονται οι 

εγκαταστάσεις µεγάλης ισχύος και θα προβλέπει σηµαντικά µικρότερες εγγυηµένες 

τιµές για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές 
 

6.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Η παρούσα εργασία, αξιολόγησε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία προώθησης των ΑΠΕ, 

που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαµβάνοντας υπόψη την 

αποτελεσµατικότητά τους. Ως µέγεθος για την αξιολόγηση των εργαλείων, 

χρησιµοποιήθηκε η συνολική και η κατά κεφαλήν ισχύς, των τεχνολογιών ΑΠΕ, που 

εγκαταστάθηκε έπειτα από την εφαρµογή του κάθε εργαλείου. 

 

Πρόταση της εργασίας, για περαιτέρω έρευνα, αποτελεί η αξιολόγηση των 

χρηµατοδοτικών εργαλείων προώθησης των ΑΠΕ, µε βάση κάποια από τις υπόλοιπες 

µεθόδους αξιολόγησης των εργαλείων, που αναφέρθηκαν. Μεγαλύτερη έµφαση θα 

πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση των εργαλείων µε κριτήριο την οικονοµική τους 

αποδοτικότητα, η οποία αποτελεί εξίσου σηµαντικό µέγεθος µε την 

αποτελεσµατικότητά τους. 
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