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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την πορεία της φωτοβολταϊκής αγοράς στην 

Ελλάδα από την έναρξή της έως και τις μέρες μας μέσα από την παράλληλη εξέλιξη του 

νομοθετικού τοπίου που την περιβάλλει. Μελετώνται λεπτομερώς όλες οι νομοθετικές 

αλλαγές που συνέβησαν κατά την προηγούμενη δεκαετία γύρω από τον κλάδο της 

φωτοβολταϊκής αγοράς καθώς και ποια ήταν τα αποτελέσματα της ανάπτυξης της σε 

πραγματικά μεγέθη ως αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν από την ελληνική 

πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατάστασης του ειδικού 

λογαριασμού ΑΠΕ που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της φωτοβολταϊκής αγοράς καθώς και 

όλων των νέων και μελλοντικών προγραμμάτων που εφαρμόζει η ελληνική πολιτεία για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής αγοράς στην χώρα μας.  

 

 

 

 

Abstract 

This study deals with the evolution of the photovoltaic market in Greece from its official 

establishment until nowadays through the respective evolution of the law environment that 

drives it. The study presents in detail all the law and regulation changes regarding the 

photovoltaic market that took place over the past decades and what has the development of 

the Greek photovoltaic market been in real numbers during this period as a result of those 

applied policies. Furthermore there is a review of the financial status of the Greek renewable 

energy fund that is responsible for funding all the photovoltaic installations as well as a detail 

presentation of the current and upcoming programs that the Greek state applies towards the 

further future development of the local photovoltaic market.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ενέργεια αποτελεί βασικό θεμέλιο για την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού 

αποτελώντας ουσιαστικά την κινητήριο δύναμη της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι προφανές 

ότι χωρίς την ύπαρξη της η εξέλιξη του ανθρώπου και το επίπεδο διαβίωσής τους θα ήταν 

σήμερα σε δραματικά χαμηλότερο επίπεδο. 

Από τα πρώτα έτη χρησιμοποίησης της η χρήση της ενέργειας αυξάνεται με ταχύτατους 

ρυθμούς, καθώς οι τεχνολογικές καινοτομίες που επιφέρει μαζί με τα αυξημένα επίπεδα 

διαβίωσης της ανθρώπινης κοινωνίας που συνεπάγονται αυτές, απαιτούν επιπλέον χρήση 

ενέργειας κ.ο.κ.  Οι τεράστιες ποσότητες ενέργειας που καταναλώνονται παγκοσμίως εδώ 

και αιώνες έχουν αρχίσει να δημιουργούν δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον αναφορικά 

με την εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων από συμβατικές πηγές ενέργειας, οι οποίες 

έχουν πεπερασμένη φύση, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και οι διάφορες μορφές 

ορυκτών καυσίμων, κάτι που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ίδια την ανθρωπότητα. 

Παράλληλα η αλόγιστη χρήση των προαναφερθέντων πηγών ενέργειας έχει αποδειχθεί ότι 

συνέβαλε στην μόλυνση του περιβάλλοντος με χαρακτηριστικότερες επιπτώσεις την 

εμφάνιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. 

Μπροστά σε αυτά τα ύψιστης σημασίας προβλήματα για το μέλλον του πλανήτη, η 

παγκόσμια κοινότητα άρχισε να στρέφεται τις τελευταίες δεκαετίες σε εξεύρεση λύσεων για 

την παραγωγή ενέργειας μέσω πιο βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πηγών, 

εξελίσσοντας ραγδαία τεχνολογίες που αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές όπως η αέρας, ο ήλιος και το νερό.  

Μάλιστα στοχεύοντας σε ένα γενικότερο μακροπρόθεσμο πλάνο για την πλήρη ενσωμάτωση 

της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τις τελευταίες δεκαετίες έχουν λάβει χώρα 

μια σειρά από σύνοδοι σε παγκόσμιο επίπεδο όπως η συνδιάσκεψη του Ρίο το 1992 και το 

Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997 ώστε να αποφασιστούν από κοινού δράσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο για το καλύτερο μέλλον του πλανήτη. 

Στην Ελλάδα η χρήση των ΑΠΕ οδηγείται από τις γενικότερες Ευρωπαϊκές Οδηγίες καθώς 

η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά σε όλες αυτές τις παγκόσμιες ενέργειες για την 

προώθηση της χρήσης ΑΠΕ. Ενδεικτικές τέτοιες οδηγίες που οδήγησαν στην ενσωμάτωση 

των ΑΠΕ στο ελληνικό μίγμα ενέργειας ήταν για παράδειγμα η Οδηγία 2001/77/ΕΚ 



 

 

«Προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην εσωτερική αγορά 

ενέργειας» ή Οδηγία 2009/28/ΕΚ «Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές» όπου προβλέποντας οι στόχοι για το 2020 και η εκπόνηση σχεδίων δράσης. 

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω την τελευταία δεκαετία παρατηρείται στην Ελλάδα μια 

σημαντική ανάπτυξη των ΑΠΕ με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές να παίζει ο κλάδος των 

φωτοβολταϊκών, λόγω και των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας με τα 

μεγάλα επίπεδα ηλιοφάνειας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της φωτοβολταϊκής αγοράς 

στην Ελλάδα και το πώς αυτή επηρεάστηκε από την αντίστοιχη εξέλιξη του νομοθετικού 

πλαισίου που την περιέβαλε.   

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου γύρω από 

την φωτοβολταϊκή αγορά από την έναρξή της μέχρι και σήμερα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται σε πραγματικά μεγέθη η εξέλιξη της φωτοβολταϊκής 

αγοράς στην Ελλάδα από την απαρχή της μέχρι και τις μέρες μας, όπου παρουσιάζεται 

αναλυτικά η πρόοδος της διείσδυσης νέων συστημάτων κατά την εξέλιξη της αγοράς καθώς 

και τι ισχύει σήμερα. 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που 

αποτελεί βασικό συστατικό για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής 

αγοράς στην Ελλάδα, καθώς και την εξέλιξη της οικονομικής του κατάστασης μέχρι σήμερα. 

Η εργασία ολοκληρώνεται στα δύο τελευταία κεφάλαια όπου αναλύεται ποιο είναι αυτή την 

στιγμή το διαφαινόμενο μέλλον της φωτοβολταϊκής αγοράς στην Ελλάδα και παρατίθενται 

τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για ενίσχυση της ελληνικής φωτοβολταϊκής αγοράς.   

 



1 

 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

1.1. Τα φωτοβολταϊκά στο Σύνταγμα της Ελλάδος 

Στο Σύνταγμα περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν έμμεσα ζητήματα για τα 

φωτοβολταϊκά, μέσω των διατάξεων για τις ΑΠΕ και την ενέργεια. Αυτά είναι, το άρθρο 17 

που αφορά τις απαλλοτριώσεις, το άρθρο 34 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος 

και το άρθρο 106 που αναφέρεται στην ανάπτυξη εθνικού πλούτου. 

Στο Άρθρο 17 §2 του Συντάγματος, επιτρέπεται η απαλλοτρίωση εκτάσεων για δημόσια 

ωφέλεια. Επιτρέπεται η απαλλοτρίωση γαιών για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, όπως 

είναι για παράδειγμα, η παραγωγή, η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (Τσόκανας, 2006) .  

Το Άρθρο 24 του Συντάγματος είναι το σημαντικότερο. Ο λόγος είναι πως βρίσκει ερείσματα 

στην ενέργεια και τις ΑΠΕ. Στην §1 κατοχυρώνεται η αρχή της αειφορίας με υποχρέωση του 

κράτους για λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων στο πλαίσιο αυτής της αρχής. Οι 

ΑΠΕ διαδραματίζουν προφανή και καθοριστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος 

αφενός και αφετέρου, στη διατήρηση της αρχής της αειφορίας.  

Τέλος , το Άρθρο 106, §1 στο οποίο το κράτος πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για 

να αξιοποιήσει τις πηγές του εθνικού πλούτου από την ατμόσφαιρα, τα υπόγεια ή 

υποθαλάσσια κοιτάσματα. Υποχρέωση του κράτους να αξιοποιήσει τις ΑΠΕ, αφού 

αποτελούν μέρος του φυσικού πλούτου και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας 

(Θειακός, 2009). 

1.2. Η πορεία των νομοθετικών προβλέψεων περί φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα 

Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 /1994 κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της ΔΕΗ δίνοντας τη δυνατότητα και σε 

ανεξάρτητους παραγωγούς να διεισδύσουν στον χώρο αυτόν και ιδιαίτερα στην 

ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Στα χρόνια που ακολουθούν το 1999 νομοθετεί τον Ν.2773 /1999, όπου εναρμονίζεται το 

θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας σύμφωνα με την Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και προχωρά με γρηγορότερα βήματα η απελευθέρωση της αγοράς. Με τον 

νόμο αυτό, δημιουργείται ένα ευνοϊκό καθεστώς για τους σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ, 

δίνοντας προτεραιότητα στην απορρόφηση της παραγόμενης από αυτούς ενέργειας έναντι 

των συμβατικών μονάδων (άρθρα 35-37) αλλά και ορίζοντας ιδιαίτερο τρόπο τιμολόγησής 

της (άρθρα 38,39). 

1.2.1. Ο νόμος 3468/2006 – Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια εισαγωγής 

φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Επιπλέον, το 2006 με τον Ν.3468/2006 , αφ’ ενός μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 

2001/77/ΕΚ και αφ’ ετέρου προωθείται κατά προτεραιότητα, με κανόνες και αρχές, η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ και μονάδες Συμπαραγωγής.  Ο νόμος 

αυτός κατοχυρώνει ξεχωριστό νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, προσθέτει παράλληλες 

ρυθμίσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητα Υψηλής Απόδοσης.  

Με το άρθρο 3 του ίδιου Νόμου, συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση άδειας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Αρμόδιος για την χορήγηση της άδειας είναι 

το Υπ. Ανάπτυξης και το Υπ. Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από 

γνωμοδότηση της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας). Για να δοθεί άδεια απαιτείται εθνική 

ασφάλεια, προστασία δημόσιας υγείας και ασφάλειας και ασφάλεια των εγκαταστάσεων και 

του σχετικού εξοπλισμού του Συστήματος και του Δικτύου, ενεργειακή αποδοτικότητα του 

έργου, ωριμότητα διαδικασίας υλοποίησης του έργου, η εξασφάλιση ή η δυνατότητα να 

εξασφαλιστεί το δικαίωμα χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου, η δυνατότητα του 

αιτούντος να υλοποιήσει το έργο, με βάση την οικονομική, επιστημονική και τεχνική 

επάρκεια του, να διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και Προστασίας των 

Πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Στα άρθρα 9, 10 και 11 του Ν.3468/2006 περιγράφεται το καθεστώς ένταξης των σταθμών 

ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Σύστημα ή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, όπου ορίζεται η 

προτεραιότητα ένταξης στο ηλεκτρικό δίκτυο των εγκαταστάσεων παραγωγής από ΑΠΕ.  

Το άρθρο 12 ορίζει ότι η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για δέκα (10) έτη 

και μπορεί να παρατείνεται για δέκα (10), επιπλέον, έτη, μονομερώς, με έγγραφη δήλωση 

του παραγωγού, εφόσον αυτή υποβάλλεται τρεις (3), τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη 
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της αρχικής σύμβασης, ενώ στο άρθρο 13 §1 ορίζεται η τιμολόγηση της ενέργειας που 

προέρχεται από αυτούς τους σταθμούς, η οποία παρατίθεται παρακάτω 

Πίνακας 1.1.: Η αρχική τιμολόγηση ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σύμφωνα με τον νόμο 3468/2006   
(ΦΕΚ Α’ 129/27-6-2006, 2006) 

 

1.2.2. Ο νόμος 3734/2009 – Βελτιώσεις περί ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων  

Το 2009, στο Ν.3468/2006 εισάγεται ο Ν.3734/2009 όπου αναπροσαρμόζονται τα τιμολόγια 

απορρόφησης της ενέργειας που παράγεται από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα, με τις τιμές που καθορίζονται να αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά 

ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός 

καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος 
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Πίνακας 1.2.: Η τροποποιημένη τιμολόγηση ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σύμφωνα με τον νόμο 
3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8/28-1-2009, 2009) 

 

Στόχος αυτής της αναπροσαρμογής ήταν να ακολουθούν οι εγγυημένες τιμές πώλησης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς φωτοβολταϊκών το ολοένα και μειούμενο κόστος 

προμήθειας των υλικών για την κατασκευή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την 

αποφυγή υπεραποδόσεων των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά στο μέλλον, αλλά και την 

διατήρηση της εισόδου νέων φωτοβολταικών συστημάτων στο δίκτυο σε έναν ελεγχόμενο 

και λογικό βαθμό στο μέλλον. 

Επιπλέον με βάση το άρθρο 27Α§5 η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται πλέον για είκοσι (20) έτη και συνομολογείται με την τιμή 

αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στο μήνα και έτος που 

υπογράφεται η Σύμβαση Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον αρμόδιο Διαχειριστή.  
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1.2.3. Κατάρτιση ειδικού προγράμματος ανάπτυξής φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 

στέγες ισχύος <=10kW   

Το έτος 2009 , με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 

Ν.3468 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’1079/4-6-2009, καταρτίζεται επίσης νέο ειδικό 

πρόγραμμα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως 

σε δώματα και στέγες κτιρίων. Σύμφωνα με το άρθρο 1 §1 το πρόγραμμα προβλέπει την 

ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kWp, που χρησιμοποιούνται για 

κατοικία ή για στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων και προβλέπεται να έχει διάρκεια έως τις 

31.12.2019. 

Η Σύμβαση Συμψηφισμού για φωτοβολταϊκό σύστημα συνάπτεται μεταξύ κυρίου του 

φωτοβολταϊκού και ΔΕΗ ΑΕ ή άλλου προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί τις καταναλώσεις του 

στο κτίριο, όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, για είκοσι πέντε (25) έτη, με 

έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκου 

συστήματος. Η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας 

που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σε 0,55 Ευρώ/kWh για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που 

συνάπτονται τα έτη 2009, 2010, 2011 ενώ προβλέπεται να μειώνεται κατά 5% ετησίως για 

τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα από 1.1.2012 μέχρι και 

31.12.2019. Επιπλέον υπάρχει η πρόβλεψη η τιμή στην οποία συνομολογείται η Σύμβαση 

Συμψηφισμού να αναπροσαρμόζεται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. 

Τέλος, πολύ ελκυστικό στοιχείο για την υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων από μέρος του 

ενδιαφερόμενου κοινού αποτελεί η φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων από την πώληση 

της πλεονάζουσας ετήσιας παραγωγής στο δίκτυο η οποία με βάση το άρθρο 6 δεν υφίσταται 

καμία φορολογική επιβάρυνση. 

1.2.4. Καθορισμός των εθνικών στόχων για διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2020 – νόμος 

3851/2010 

Σε συνέχεια του επόμενου έτους το 2010, με τον Ν.3851/ 2010 καθορίζονται οι εθνικοί 

στόχοι για την διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2020 με βάση την Οδηγία της ΕΕ 2009/28/ΕΚ ως 

εξής: 
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 Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%. 

 Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Με την YA 

19598/2010 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1630/11-10-2010, η επιδιωκόμενη αναλογία 

εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

και κατηγορία παραγωγού και η κατανομή της στο χρόνο με χρονικό ορίζοντα τα έτη 

2014 και 2020 καθορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

Πίνακας 1.3.: Οι εθνικοί στόχοι για την διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2020 σύμφωνα με τον νόμο 
3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85/4-6-2010, 2010) 

 
 

Στην κατηγορία των φωτοβολταϊκών, τα φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού 

Προγράμματος Στεγών (<10 kWp) δεν προσμετρώνται στον εθνικό στόχο. 

Η απόφαση αυτή αναθεωρείται ανά διετία ή και νωρίτερα, εάν συντρέχουν 

σημαντικοί λόγοι που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 

2009/28/ΕΚ. 

 Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. 

 Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας στις μεταφορές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% 
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1.2.5. Απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών για νέα φωτοβολταϊκά έργα μέσω 

του νόμου 3851/2010 

Επιπλέον με τον Ν.3851/ 2010 γίνεται προσπάθεια περαιτέρω απλούστευσης και 

συντόμευσης της διαδικασίας αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ με τον παραλληλισμό 

ορισμένων χρονοβόρων  και την κατάργηση άλλων.  

Ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση αποτελεί το γεγονός ότι δεν απαιτείται πλέον Άδεια 

Παραγωγής, Εξαίρεση από την ΡΑΕ ή άλλη σχετική διαπιστωτική πράξη για 

Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος ως και 1 MWp κάτι που μέχρι πρότινος με βάση τον 

Ν.3468/2006 ίσχυε μόνο για συστήματα ισχύος έως μόλις 20 kWp.  Αντιθέτως για 

φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp απαιτείται η έκδοση άδειας 

παραγωγής η οποία εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κάτι που 

συνεπάγεται και απαίτηση για έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας (οι 

οποίες εκδίδονται από την αρμόδια Περιφέρεια). Επίσης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική 

αδειοδότηση για συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια και οργανωμένους υποδοχείς 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων. 

Απλοποιήσεις εισάγονται επίσης και στην διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (Ε.Π.Ο.), καθώς εξαιρούνται πλέον από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης 

Ε.Π.Ο. οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται σε γήπεδα, 

των οποίων η ηλεκτρική ισχύς δεν υπερβαίνει την ισχύ των 500 kWp Για τους σταθμούς 

αυτούς χορηγείται πλέον βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ από την αρμόδια Περιφέρεια. 

(εξαιρουμένων ειδικών περιπτώσεων για γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου 

Natura 2000, σε παράκτιες ζώνες απόστασης μικρότερης των 100μ από οριογραμμή 

αιγιαλού, ή σε γειτνίαση απόστασης μικρότερης των 150 μέτρων με άλλο γήπεδο για το 

οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης 

φωτοβολταϊκού σταθμού και η συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα 500 kWp.).  

1.2.6. Αλλαγές στην διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω του νόμου 4001/ 2011 

Ο νόμος Ν.4001/ 2011 δρομολογεί μεγάλες αλλαγές στην διάρθρωση και τον τρόπο 

λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την σύσταση ανεξάρτητων διαχειριστών 



8 

 

για το σύστημα μεταφοράς και για το δίκτυο διανομής, καθώς και ανεξάρτητου Λειτουργού 

της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

Ιδρύεται ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για 

Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.  

Ο ΛΑΓΗΕ θα ασκεί πλέον τις δραστηριότητες της σύναψης συμβάσεων αγοραπωλησίας 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και της καταβολής των προβλεπόμενων πληρωμών που πριν 

ασκούσε ο ΔΕΣΜΗΕ. 

1.2.7. Πρώτη μείωση στις τιμές πώλησης για νέα φωτοβολταϊκά συστήματα – 

Ιανουάριος 2012 

Με τις υπουργικές αποφάσεις Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ2262 & 2266 που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 

Β’ 97/31-01-2012, το ΥΠΕΚΑ προβαίνει στην πρώτη μείωση των εγγυημένων τιμών στα 

νέα φωτοβολταϊκά έργα συμπεριλαμβανομένων και των μικρών φωτοβολταικών του ειδικού 

προγράμματος στεγών. Σκοπός είναι η μελλοντική συγκράτηση του σημαντικού 

ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού για την πληρωμή των έργων ΑΠΕ που είχε ήδη 

αρχίσει να δημιουργείται. Οι μειώσεις δεν έχουν καμία αναδρομική ισχύ. 

Οι νέες τιμές διαμορφώνονται πλέον σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1.4.: Οι νέες μειωμένες τιμές πώλησης ενέργειας για καινούργιους φωτοβολταϊκούς σταθμούς σύμφωνα με 
την Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ2262 (ΦΕΚ Β’ 97/31-1-2012, 2012) 

 

 

Ενώ για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις του ειδικού προγράμματος στεγών οι νέες τιμές 

είναι οι ακόλουθες: 
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Πίνακας 1.5.: Οι νέες μειωμένες τιμές πώλησης ενέργειας για καινούργια φωτοβολταϊκά <=10kW του ειδικού 
προγράμματος στεγών σύμφωνα με την Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ2266 (ΦΕΚ Β’ 97/31-1-2012, 2012) 

 

1.2.8. Δεύτερη μείωση στις τιμές πώλησης από νέα φωτοβολταϊκά συστήματα – 

Αύγουστος 2012 

Στην διάρκεια του 2012 με την συνεχιζόμενη αύξηση του ελλείματος του Ειδικού 

Λογαριασμού για την πληρωμή των έργων ΑΠΕ, το ΥΠΕΚΑ μπροστά στον κίνδυνο 

κατάρρευσης της αγοράς ενέργειας, προχωράει στην λήψη των υπουργικών αποφάσεων 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/16933 και 2302/16934 που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ Β’ 2317/10-08-

2012, οι οποίες καθορίζουν εκ νέου μειωμένες εγγυημένες τιμές πώλησης για νέα 

φωτοβολταϊκά έργα, συμπεριλαμβανομένων του ειδικού προγράμματος στεγών. Στο ίδιο 

ΦΕΚ επίσης με την Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2303/16935 αποφασίζεται η διάθεση του 25% του τέλους 

υπέρ ΕΡΤ για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού. 

Οι επικαιροποιημένες τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς και από τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο ειδικό πρόγραμμα στεγών 

διαμορφώνονται πλέον σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 1.6.: Οι νέες μειωμένες τιμές πώλησης ενέργειας για καινούργιους φωτοβολταϊκούς σταθμούς σύμφωνα με 
την Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/16933 (ΦΕΚ Β’ 2317/10-8-2012, 2012) 

 

Διασυνδεδεμένο Μη Διασυνδεδεμένο 

Α Β Γ (ανεξαρτήτως ισχύος) 

>100kW ≤100kW  

2012 Αύγουστος 
180,00 225,00 225,00 

2013 Φεβρουάριος 
171,90 214,88 214,88 

2013 Αύγουστος 
164,16 205,21 205,21 

2014 Φεβρουάριος 
156,78 195,97 195,97 

2014 Αύγουστος 
149,72 187,15 187,15 

Για κάθε έτος ν από 

το 2015 και μετά 
1,3xμΟΤΣν-1 1,4xμΟΤΣν-1 1,4xμΟΤΣν-1 

μΟΤΣν-1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1. 

Πίνακας 1.7.: Οι νέες μειωμένες τιμές πώλησης ενέργειας για καινούργια φωτοβολταϊκά <=10kW του ειδικού 
προγράμματος στεγών σύμφωνα με την Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934 (ΦΕΚ Β’ 2317/10-8-2012, 2012) 

Μήνας / Έτος Tιμή (ευρώ/MWh) 

Αύγουστος 2012 250,00 

Φεβρουάριος 2013 238,75 

Αύγουστος 2013 228,01 

Φεβρουάριος 2014 217,75 

Αύγουστος 2014 207,95 

Φεβρουάριος 2015 198,59 

Αύγουστος 2015 189,65 

Φεβρουάριος 2016 181,12 

Αύγουστος  2016 172,97 

Φεβρουάριος 2017 165,18 

Αύγουστος 2017 157,75 

Φεβρουάριος 2018 150,65 

Αύγουστος 2018 143,87 
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1.2.9. Αναστολή αδειοδοτικής διαδικασίας νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων - 

Αύγουστος 2012 

Την ίδια περίοδο το ΥΠΕΚΑ με την υπουργική απόφαση 2300/16932, που δημοσιεύεται και 

αυτή στο ΦΕΚ Β’ 2317/10-08-2012, προχωράει στην αναστολή της διαδικασίας 

αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δεν εξετάζονται πλέον νέα αιτήματα για 

χορήγηση άδειας παραγωγής και έκδοση προσφοράς σύνδεσης, καθώς και τα αντίστοιχα 

αιτήματα που εκκρεμούν. Συνεχίζουν όμως ακωλύτως την αδειοδοτική διαδικασία έργα με 

άδεια παραγωγής, καθώς και έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας 

παραγωγής και έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Από τις προβλέψεις της Υ.Α. 

εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά συστήματα  στις στέγες και τα έργα που έως την ημερομηνία 

της αναστολής είχαν ενταχθεί σε διαδικασία fast track. 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής τον Αύγουστο του 2012, η εικόνα της αγοράς το καλοκαίρι του 2012 είναι τέτοια 

που η ισχύς των έργων που συνεχίζουν απρόσκοπτα την εξέλιξη τους υπολογίζεται περίπου 

σε 5.500 MW, εκ των οποίων έργα συνολικής ισχύος 3.700 MW διαθέτουν άδεια παραγωγής, 

ενώ έργα συνολικής ισχύος 1.800 MW, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας 

παραγωγής, διαθέτουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Από τα έργα αυτά περίπου 1.750 

MW έχουν υπογράψει σύμβαση πώλησης ενώ σε κανονική λειτουργία βρίσκονταν 820 MW 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (εξαιρουμένων των φωτοβολταϊκών συστημάτων του 

ειδικού προγράμματος στεγών) 

Η επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών είναι 1.500 MW για το 

2014 και 2.200 MW για το 2020, ενώ η συνολική ισχύς για την οποία έχουν υπογραφεί 

συμβάσεις πώλησης είναι 2.570 ΜW (εκ των οποίων τα 820 ΜW σε λειτουργία, εκτός των 

Φ/Β του ειδικού προγράμματος στεγών), που την καθιστά σημαντικά μεγαλύτερη από την 

επιδιωκόμενη ισχύ για το έτος 2014 αλλά και μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για το έτος 

2020. 
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Διάγραμμα 1.1: Επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με ισχύ έργων με σύμβαση πώλησης και 

έργων σε λειτουργία (ΥΠΕΚΑ, 2012) 

 

Διάγραμμα 1.2.: Ισχύς Φ/Β έργων που συνεχίζουν ακωλύτως την αδειοδοτική διαδικασία και έργων σε λειτουργία 

(ΥΠΕΚΑ, 2012) 

Στόχος 2020 

Στόχος 2014 
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1.2.10. Επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους παραγωγούς ενέργειας 

από φωτοβολταϊκά μέσω του νόμου 4093/2012 

Τον Νοέμβριο του 2012 μέσω του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012) επιβάλλεται 

έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 

σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων 

ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και 

30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε 

δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής. 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., 

τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον Παραγωγό στο Σύστημα ή 

το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 

και ανέρχεται: 

α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε 

δοκιμαστική λειτουργία, ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους, έως 31.12.2011. 

β) Σε τριάντα τοις εκατό (30%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε 

δοκιμαστική λειτουργία, ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους, μετά την 1.1.2012 και η 

αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα 

του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί σε μήνα 

προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012. 

γ) Σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε 

δοκιμαστική λειτουργία, ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους, μετά την 1.1.2012 και η 

αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα 

του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί στο διάστημα 

μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012. 

Η ανωτέρω εισφορά δεν επιβάλλεται στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους η 

αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα 

του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, που αντιστοιχεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 9ης 

Αυγούστου 2012, καθώς και για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις. 
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Παράλληλα ο νόμος προβλέπει ότι δύναται να παραταθεί, για ένα ακόμη έτος, η υποχρέωση 

καταβολής της ανωτέρω εισφοράς με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής. 

1.2.11. Τρίτη μείωση στις τιμές πώλησης από νέα φωτοβολταϊκά συστήματα – Μάιος 

2013  

Το έτος 2013 με την υπουργική απόφαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012 (ΦΕΚ Β’ 1103/2-5-2013) 

τροποποιείται εκ νέου το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις, έχοντας πλέον σύμβαση συμψηφισμού διάρκειας 25 ετών αντί για 

20 που ίσχυε μέχρι τότε, και νέες ακόμα πιο μειωμένες τιμές πώλησης της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 1.8.: Οι νέες μειωμένες τιμές πώλησης ενέργειας για καινούργια φωτοβολταϊκά <=10kW του ειδικού 
προγράμματος στεγών σύμφωνα με την Υ.Α.Π.Ε./ Φ1/1289/9012 (ΦΕΚ Β’ 1103/2-5-2013, 2013) 

 

Παράλληλα στην ίδια υπουργική απόφαση εισάγεται νέα ακόμα χαμηλότερη τιμολόγηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα 
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Πίνακας 1.9.: Οι νέες μειωμένες τιμές πώλησης ενέργειας για καινούργιους φωτοβολταϊκούς σταθμούς σύμφωνα με 
την Υ.Α.Π.Ε./ Φ1/1289/9012 (ΦΕΚ Β’ 1103/2-5-2013, 2013) 

 

1.2.12. Επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους παραγωγούς ενέργειας 

από φωτοβολταϊκά μέσω του νόμου 4153/2013 

Το 2013 επίσης, με τον νόμο 4152/2013 (ΦΕΚ Α’107/9-5-2013) καθορίζεται η ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης:  

α. Σε 37% και 34% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε 

δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστημα από 1ης 

Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 

που λαμβάνουν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013, με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών 

σταθμών κατ’ επάγγελμα αγροτών, καθώς και φωτοβολταϊκών σταθμών που βρίσκονται σε 

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. 

β. Σε 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε 

δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1η Ιουλίου του 2013. 

1.2.13. Το «new deal» στην υπάρχουσα αγορά φωτοβολταϊκών - Νόμος 4254/2014 

To 2014 ψηφίζεται ο νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/7-4-2014) με τον οποίο εισάγεται ένα 

«new deal» για τις υπάρχουσες εγκατεστημένες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τις τιμές 

πώλησης ενέργειας και την διάρκεια αυτών. Πρόκειται ουσιαστικά για τις μεγαλύτερες 

αλλαγές στις υπάρχουσες συμβάσεις με σκοπό την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του 

τομέα και τη σταδιακή απόσβεση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού που εκείνη την 
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περίοδο άγγιζε το σωρευτικό έλλειμα άγγιζε τα 500 εκατομμύρια ευρώ και οι τότε 

προβλέψεις χωρίς την επιπλέον λήψη μέτρων έδειχναν ότι το έλλειμα θα ξεπερνούσε το 1 

δισεκατομύριο ευρώ μέχρι το τέλος του 2015. 

Οι νέες μειωμένες αποζημιώσεις των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών σταθμών 

διαμορφώνονται πλέον σύμφωνα με πιο κάτω πίνακα και έχουν αναδρομική ισχύ, 

καταργώντας τις προσωρινές έκτακτες εισφορές που είχαν επιβληθεί για τον ίδιο σκοπό με 

νομοθετικές ρυθμίσεις τα δύο προηγούμενα έτη. Εξαίρεση αποτελούν τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα μέχρι 100kW που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες και δεν έχουν λάβει 

επιδότηση κατά την κατασκευή, όπου δεν ισχύουν οι νέες τιμές του πίνακα, αλλά 

εφαρμόζεται μείωση κατά 12% στις ισχύουσες τιμές αποζημίωσης. 
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Πίνακας 1.10.: Οι αναθεωρημένες τιμές πώλησης ενέργειας από κάθε είδους εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση μετά την αναδρομική εφαρμογή μειώσεων σύμφωνα με τον νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/7-4-2014, 

2014) 

 

Η εικόνα των ποσοστών μείωσης που επιβλήθηκαν ανά κατηγορία εγκατάστασης καθώς και 
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των νέων τιμών που θα τιμολογούν μετά την εφαρμογή του νόμου αποτυπώνεται στα 

ακόλουθα διαγράμματα 

 

Διάγραμμα 1.3.: Μέσες τιμές πώλησης φωτοβολταϊκών συστημάτων μετά την εφαρμογή του νόμου 4254/2014 

(Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών, 2015) 

 

Διάγραμμα 1.4.: Μέσα ποσοστά μείωσης των τιμών πώλησης φωτοβολταϊκών συστημάτων μετά την εφαρμογή του 

νόμου 4254/2014 (Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών, 2015) 

 Ως μια μικρή αντιστάθμιση για την μόνιμη πλέον μείωση των εγγυημένων τιμών πώλησης, 

το ΥΠΕΚΑ επεκτείνει τις υπάρχουσες συμβάσεις πώλησης κατά επτά χρόνια δίνοντας τις 

ακόλουθες δύο δυνατότητες αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας για τα επιπλέον επτά 

χρόνια: 

 α) Βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από πρόταση του ΛΑΓΗΕ και 
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γνώμη της ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ως προς τη 

συμβολή τους στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και τις τιμές ηλεκτρικής 

ενέργειας όπως αυτές διαμορφώνονται από τη λειτουργία της αγοράς. 

β) Με τιμή 90 €/MWh για μέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται από τη 

μαθηματική σχέση: Ενέργεια (kWh) = Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) X Συντελεστής 

Απόδοσης (kWh/kW), όπου ο συντελεστής απόδοσης είναι 

 

Επιπλέον στον ίδιο νόμο εισάγεται η υποχρέωση στου παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 

από φωτοβολταϊκά, εξαιρουμένων των φωτοβολταικών συστημάτων του ειδικού 

προγράμματος στεγών, να εκδώσουν πιστωτικό τιμολόγιο επί του τζίρου του έτους 2013 

προς τον ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα. Κατά αυτό τον τρόπο οι παραγωγοί υποχρεώθηκαν 

σε άμεση επιστροφή εσόδων με την μορφή έκπτωσης σαν μέτρο για την άμεση μείωση του 

υπερβολικού ελλείματος που εμφάνιζε ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ. Η έκπτωση που 

επιβλήθηκε αναδρομικά για το έτος 2013 ήταν: 

α) σε ποσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν έως 31.12.2009, 

β) σε ποσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2010 έως 

31.12.2011, 

γ) σε ποσοστό 37% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2012 έως 

31.12.2012, 

δ) σε ποσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2013 έως 

31.12.2013, 

ε) σε ποσοστό 20% ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως και 100 kW 

(συμπεριλαμβανομένων των σταθμών που ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες) 
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1.2.14. Άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων - Νόμος 

4254/2014 

Σε ότι αφορά νέες εγκαταστάσεις ο νόμος 4254/2014 ήρε την αναστολή που είχε επιβληθεί 

από τον Αύγουστο του 2012 για την αδειοδότηση νέων έργων. Ο νόμος προβλέπει ότι το 

επίπεδο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία 

ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1-1-2014 και η παραγόμενη ενέργεια των οποίων 

θα αποζημιώνεται με τις ισχύουσες κατά περίπτωση ταρίφες, ανέρχεται σε 200 MWp ανά 

έτος μέχρι και το έτος 2020. Εάν το σύνολο της ισχύος σταθμών που τίθενται σε δοκιμαστική 

λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους στο τέλος εκάστου έτους υπολείπεται των 200 

MWp, η διαφορά προσαυξάνει το επίπεδο συνολικής ισχύος των 200 MWp του επόμενου 

έτους. Ειδικά το επίπεδο συνολικής ισχύος σταθμών που έχουν στο παρελθόν ενταχθεί στη 

διαδικασία αδειοδότησης fast track ανέρχεται σε 300 MWp μέχρι και το έτος 2020. 

Η παραγόμενη ενέργεια σταθμών οι οποίοι τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή 

ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1-1-2014 καθ’ υπέρβαση των επιπέδων συνολικής 

ισχύος (όπως ορίστηκε παραπάνω) αποζημιώνεται με τιμή που προκύπτει στο πλαίσιο του 

Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων 

Παραγωγής – Ζήτησης, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του 

άρθρου 120 του N.4001/2011 (τιμή χονδρεμπορικής αγοράς). Η ισχύς των σταθμών της 

παρούσας περίπτωσης προσμετράται στο επίπεδο συνολικής ισχύος του επόμενου έτους και, 

κατά το μέρος που δεν υφίσταται υπέρβαση του επιπέδου συνολικής ισχύος για το έτος αυτό, 

η παραγόμενη ενέργεια των εν λόγω σταθμών αποζημιώνεται εφεξής με τις ισχύουσες 

ταρίφες. 

Με απόφαση του αρμόδιου για την ενέργεια υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη της 

ΡΑΕ, δύναται το επίπεδο των 200 MWp ετησίως να επιμερίζεται στη βάση μειοδοτικής 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, 

καθώς και λοιπά κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή αιτημάτων βάσει 

τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις αποζημιώσεις για το 2014 και το 2015 που θα ισχύουν για 

τα νέα  φωτοβολταϊκά συστήματα μετά την εφαρμογή του νόμου 4254/2014 
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Πίνακας 1.11.: Οι τιμές πώλησης ενέργειας από καινούργιους φωτοβολταϊκούς σταθμούς μετά την άρση της 
αναστολής αδειοδοτικής διαδικασίας που έφερε ο νόμος 4254/2014 (Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών, 2014) 

 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και δεδομένου ότι η μέση ΟΤΣ το 2014 ήταν 57,5 

€/MWh, το 2015 οι αποζημιώσεις για τα φωτοβολταϊκά διαμορφώνονται περίπου σε 63-69 

€/MWh, κάτι που οδηγεί και τα επόμενα χρόνια σε πάρα πολύ χαμηλές αποζημιώσεις για τα 

φωτοβολταϊκά (της τάξης των 60-65 €/MWh). Πράγματι όπως θα δείξουμε και παρακάτω 

αυτές οι πολύ χαμηλές τιμές αποτέλεσαν αντικίνητρο ανάπτυξης νέων φωτοβολταϊκών 

συστημάτων την διετία 2014-2015 παρά την άρση της αδειοδοτικής αναστολής. 

1.2.15. Εισαγωγή νέου προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων με 

ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) – Δεκέμβριος 2014 

Στο τέλος του έτους 2014, με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 

3583/31.12.2014) θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών 

συστημάτων από αυτοπαραγωγούς και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών 

συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με 

εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering).  

Όπως περιγράφει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών στον Οδηγό Αυτοπαραγωγής με 

ενεργειακό συμψηφισμό (2016), ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας 

(γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της 

αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως 

για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει 

ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. 
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Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη 

διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική 

περίοδο. 

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το 

φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του 

αυτοπαραγωγού (ο φωτοβολταϊκός σταθμός πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο), 

ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια 

δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. 

Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής 

εμβέλειας καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

όπως ορίζονται στον.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων 

αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Εικονικός είναι ο 

συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό ΑΠΕ αυτοπαραγωγού, 

με την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του 

αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μια είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο 

χώρο με το σταθμό ΑΠΕ είτε στην περίπτωση που βρίσκεται, τροφοδοτείται από 

διαφορετική παροχή. 

Ο ενεργειακός συμψηφισμός εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια ως εξής (Σύνδεσμος 

Εταιριών Φωτοβολταϊκών, 2016): 

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά) 

α) Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 κιλοβάτ (kWp) 

ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον 

το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 kWp. 

Δεδομένου ότι το γενικό όριο σύνδεσης ισχύος παραγωγής στο δίκτυο χαμηλής τάσης είναι 

τα 100 kWp, για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 250 kVA (τυποποιημένη παροχή Νο 7), 

η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος περιορίζεται στα 100 kWp. 
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Επισημαίνεται ότι η μέγιστη αποδεκτή ισχύς μονοφασικών συστημάτων παραγωγής 

ανέρχεται σε 5 kWp, επομένως σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης με μονοφασική σύνδεση η 

ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος περιορίζεται σε 5 kWp. 

β) Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς 

ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε 

φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης 

ισχύος κατανάλωσης. 

Επισημαίνεται ότι και στις περιπτώσεις αυτές ισχύει το γενικό όριο σύνδεσης ισχύος 

παραγωγής στο δίκτυο χαμηλής τάσης, επομένως για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 135 

kVA ή 250 kVA η μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκού περιορίζεται στα 100 kWp. 

γ) Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα 

εγκατασταθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500 kWp. 

Πίνακας 1.12.: Οι μέγιστες ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά περίπτωση που μπορούν να εγκατασταθούν με 
το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού στο διασυνδεδεμένο σύστημα (Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών, 

2016) 
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Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) 

α) Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να 

ανέρχεται μέχρι 10 kWp και ειδικά στην Κρήτη μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% της 

συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο 

μέγεθος υπερβαίνει τα 10 kWp ή για την Κρήτη τα 20 kWp. 

β) Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς 

ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε 

φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης 

ισχύος κατανάλωσης. 

γ) Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα 

εγκατασταθεί στο πλαίσιο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης στα Μη Διασυνδεδεμένα 

Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50 kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα 

λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

Πίνακας 1.13.: Οι μέγιστες ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά περίπτωση που μπορούν να εγκατασταθούν με 
το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών, 

2016) 
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Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή 

άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές 

αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κ.λπ.) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.  

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά 

πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο 

στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού 

(π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη 

συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. 

Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, 

επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών συστημάτων, εκ των 

οποίων το καθένα θα αντιστοιχισθεί σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης. Δικαίωμα 

εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι 

έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή 

κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Για σύνδεση στην 

παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον 

διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των 

συνιδιοκτητών του κτιρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης 

απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών 

του κτιρίου. 

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του 

αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία 

ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού 

συστήματος, η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προηγούμενο Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως 

και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου 

Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα. 

Επίσης νέα σύμβαση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα συνάπτεται σε περίπτωση 

μεταβολής του συμβεβλημένου χρήστη της εγκατάστασης κατανάλωσης. 
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1.2.16. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων μεγάλης 

κλίμακας μέσω του μηχανισμού εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in premium) – 

Νόμος 4414/2016 

Το 2016 ένα νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4414/2016, ΦΕΚ 149Α/9.8.2016) ενσωματώνει στο 

εθνικό δίκαιο τις “Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 

περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)” (2014/C 200/01) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο νέος νόμος ανοίγει και πάλι δρόμο για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης 

κλίμακας >=500kW. 

Με βάση αυτό οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2016 σε 

όλα τα νέα καθεστώτα και μέτρα ενισχύσεων (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, 2016): 

• οι ενισχύσεις χορηγούνται ως προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι 

παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά. 

• οι δικαιούχοι συμμετέχουν σε μηχανισμούς της αγοράς, δηλαδή υπόκεινται σε 

τυποποιημένες αρμοδιότητες εξισορρόπησης, εκτός εάν δεν υφίστανται ανταγωνιστικές 

ενδοημερήσιες αγορές. 

Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών ισχύουν πλέον τα εξής: 

• Για έργα ισχύος μέχρι 500 κιλοβάτ (kWp), μπορεί να εφαρμόζεται ο υποστηρικτικός 

μηχανισμός των εγγυημένων σταθερών τιμών (feed-in-tariffs). 

• Από 1-1-2016 και για έργα ισχύος μεγαλύτερης των 500 kWp οι ενισχύσεις χορηγούνται 

ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν 

την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός 

των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα 

αυτής της κλίμακας θα χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

Ειδικά για την πρώτη κατηγορία έργων (<500 kWp), το αρμόδιο υπουργείο δεν προχώρησε 

μέσω του νέου νόμου σε θέσπιση νέων σταθερών τιμών ώστε να καταστούν βιώσιμες οι 

σχετικές επενδύσεις. Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ προβλέπει κάτι τέτοιο να γίνει μετά την 

υλοποίηση του πρώτου πιλοτικού διαγωνισμού για τα φωτοβολταϊκά ο οποίος θα υλοποιηθεί 

στα τέλη του 2016.  
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Για έργα ισχύος μεγαλύτερης των 500 kWp οι ενισχύσεις χορηγούνται ως διαφορική 

προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική 

ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των 

εγγυημένων διαφορικών τιμών (feedin- premium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής 

της κλίμακας θα χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

Ειδικά για το έτος 2016, εκδίδεται ως τις 8.11.2016, απόφαση της ΡΑΕ για την προκήρυξη 

πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις, η οποία διενεργείται εντός του έτους 2016. Για την πιλοτική ανταγωνιστική 

διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Η δημοπρατούμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 40 MWp. 

β) Η δημοπρατούμενη ισχύς επιμερίζεται μεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που 

υποχρεούνται σε λήψη άδειας παραγωγής (έργα 1-10 MWp) και φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής (<1 MWp). 

Ο ακριβής επιμερισμός της προς προκήρυξη σχύος καθορίζεται στην απόφαση της ΡΑΕ, ενώ 

η προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την 

υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικά 

δημοπρατούμενης ισχύος. Θα υπάρχει παρόλα αυτά δυνατότητα κατανομής αδιάθετης 

ισχύος προς κατακύρωση μεταξύ των δύο κατηγοριών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν 

η ισχύς των επιλεχθεισών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία υπολείπεται της 

αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας. 

γ) Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής 

ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται σε 94 €/MWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας 

παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104 €/MWh για τις εξαιρούμενες από την 

υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. 

δ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά ορίζεται στα 10 MWp. 

ε) Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα επιλεγούν μέσω της πιλοτικής 

ανταγωνιστικής διαδικασίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή 

δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση πρέπει να λάβει χώρα εντός: 

 18 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ ≤1MWp 
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 24 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ >1MWp 

Tα νέα έργα φωτοβολταϊκών που θα αμείβονται με διαφορική προσαύξηση, θα έχουν και 

υποχρεώσεις συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι νέων 

φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της κατηγορίας αυτής, 

υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός 

της Αγοράς. Οι παραγωγοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα 

Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών 

Διαχειριστή Συστήματος μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) με τους 

οποίους συνάπτουν Σύμβαση Εκπροσώπησης και τους οποίους δηλώνουν στο Λειτουργό της 

Αγοράς και στο Διαχειριστή του Συστήματος μέσω Δήλωσης Εκπροσώπησης. Προκειμένου 

να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης, οι νέοι 

παραγωγοί υποχρεούνται να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή εναλλακτικά να 

έχουν συνάψει Σύμβαση Εκπροσώπησης με Φο.Σ.Ε. και να έχουν υποβάλει τη σχετική 

Δήλωση Εκπροσώπησης στο Λειτουργό της Αγοράς και στο Διαχειριστή του Συστήματος. 

Παράλληλα ο Ν.4414/2016 ρυθμίζει και τα ακόλουθα σημεία που επηρεάζουν τον κλάδο 

των φωτοβολταϊκών: 

 Παραμένει ο στόχος για την ανάπτυξη των ΑΠΕ ως το 2020, ο οποίος είχε θεσπιστεί 

το 2010. Με βάση το στόχο αυτό, ειδικά στην ηλεκτροπαραγωγή, προβλέπεται 

συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 

ποσοστό τουλάχιστον 40% ως το 2020.  

 Ο νέος νόμος απέκλεισε νέα αναδρομικά μέτρα σε βάρος των λειτουργούντων 

σταθμών ΑΠΕ, επιλέγοντας αντί αυτών να υποχρεώσει τους εκπροσώπους φορτίου 

(παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας) να καλύψουν μέρος των ποσών που απαιτούνται 

για τον διαρκή ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ μέσω του οποίου 

πληρώνονται οι παραγωγοί πράσινης ενέργειας (άρθ. 23 Ν.4414/2016). Η ρύθμιση 

αυτή αποτελεί απόρροια του Συμπληρωματικού Μνημονίου (Ιούνιος 2016), το οποίο 

στη σελίδα 31 αναφέρει τα εξής: “Ως τον Ιούνιο του 2016 οι αρχές... iii) ως ορόσημο, 

θα τροποποιήσουν την υφιστάμενη νομοθεσία για το ΕΤΜΕΑΡ ή/και τη δομή του 

Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, με σεβασμό των υφιστάμενων συμβάσεων 

αγοροπωλησίας σε αρμονία με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
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το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ θα εξαλειφθεί σε ορίζοντα 12 μηνών 

(Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, 2016)”.  
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

2.1. Η περίοδος ανάπτυξης της φωτοβολταϊκής αγοράς στην Ελλάδα 2010-2013 

Η ραγδαία πτώση το κόστος του εξοπλισμού ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που αρχίζει 

να εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την διετία 2011-2013 σε συνδυασμό με τις πολύ 

ελκυστικές τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν θεσπιστεί 

αρχικά και δεν ακολουθούσαν τις πτωτικές τάσεις του κόστους εγκατάστασης, οδηγεί σε ένα 

πολύ έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στο χώρο των φωτοβολταϊκών. Η απόδοση της 

φωτοβολταϊκής επένδυσης κυμαίνεται σε δυσθεώρητα ύψη που αγγίζουν εσωτερικό βαθμό 

απόδοσης (IRR) της τάξεως του 20 – 25%, μέσα σε ένα κατά τα άλλα πολύ δυσμενές 

οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο καθώς διανύουμε ήδη τα πρώτα 

χρόνια της κρίσης στην ελληνική οικονομία. Αποκορύφωμα της ανάπτυξης αποτελεί το έτος 

2013 όπου 1,042 GW νέων φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προστίθενται στο ελληνικό 

δίκτυο.  

 

Διάγραμμα 2.1.: Η εξέλιξη της φωτοβολταικής αγοράς στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2008 – 2013 (Σύνδεσμος 

εταιριών φωτοβολταϊκών, 2014) 

Η τεράστια ανάπτυξη που παρατηρείται κατά τα έτη 2012 και 2013 οφείλεται, πέρα από την 

μεγάλη επενδυτική απόδοση και στο γεγονός ότι η πολιτεία είχε ανακοινώσει από τα μέσα 
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του 2012 νέες μειωμένες τιμές για την διασύνδεση έργων μετά το πρώτο τρίμηνο του 2013, 

και αυτό δημιούργησε κατ’ επέκταση μια πολύ μεγάλη ζήτηση από την μεριά των επενδυτών 

ώστε να κλειδώσουν τα έργα με τις παλαιότερες υψηλές τιμές πώλησης. Χαρακτηριστικό 

στοιχείο αυτού αποτελεί το γεγονός ότι το έτος ρεκόρ σε νέες εγκαταστάσεις 2013, η 

πλειονότητα των εγκαταστάσεων αυτών πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 

έτους μόλις. 

 

Διάγραμμα 2.2.: Η εξέλιξη των νέων φωτοβολταικών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 

2009 – 2013 (Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών, 2014) 

Το 2013, η Ελλάδα βρέθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, στο top-10 της παγκόσμιας αγοράς σε 

ότι αφορά στη νέα ετήσια εγκατεστημένη ισχύ.  
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Πίνακας 2.1.: Το Top-10 της παγκόσμιας αγοράς φωτοβολταϊκών το έτος 2013                                                                       
(Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών, 2014) 

 

Η ραγδαία αύξηση των φωτοβολταικών μέχρι το 2013 οδηγεί επίσης στο εντυπωσιακό 

ποσοστό του 6,7% όσον αφορά την συμβολή τους στην συνολική κατανάλωση ενέργειας της 

χώρας για το έτος 2013. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στην εντυπωσιακή 

δεύτερη θέση διεθνώς σε αυτό το κομμάτι. 

 

Διάγραμμα 2.3.: Συμβολή των φωτοβολταϊκών στην συνολική κατανάλωση της χώρας για το έτος 2013 (Σύνδεσμος 

εταιριών φωτοβολταϊκών, 2014) 

Σε ότι αφορά στη συνεισφορά των φωτοβολταϊκών στα δημόσια έσοδα, το 2013 στην 

Ελλάδα, παρήχθη το 0,84% του ΑΕΠ (με το 40% να αφορά εγχώρια προστιθέμενη αξία), 

εισπράχθηκε νέο ΦΠΑ τουλάχιστον 100 εκατ.€ από νέες εγκαταστάσεις, δημιουργήθηκαν 

νέα φορολογικά έσοδα τουλάχιστον 100 εκατ.€ ενώ την  περίοδο 2008-2013, στην Ελλάδα 
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επενδύθηκαν συνολικά περί τα 5 δις € στα φωτοβολταϊκά. (Σύνδεσμος Εταιριών 

Φωτοβολταϊκών, 2014). 

Πίνακας 2.2.: Η γεωγραφική κατανομή της φωτοβολταϊκής αγοράς στην Ελλάδα στο τέλος του 2013 (Σύνδεσμος 
εταιριών φωτοβολταϊκών, 2014) 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύς αφορά το ηπειρωτικό δίκτυο, με τα μη 

διασυνδεδεμένα νησιά να συνεισφέρουν με 160MW φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 

 

Διάγραμμα 2.4.: Η γεωγραφική αναλογία της φωτοβολταϊκής αγοράς στην Ελλάδα στο τέλος του 2013 (Σύνδεσμος 

εταιριών φωτοβολταϊκών, 2014) 
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Ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε η φωτοβολταϊκή αγορά μέσω συγκεκριμένων 

προγραμμάτων και κινήτρων ή διευκολύνσεων (εξαιρέσεις από άδειες παραγωγής, ΕΠΟ κτλ)  

που αναλύσαμε διεξοδικά  στην περιγραφή των νόμων που περιβάλανε το πλαίσιο ανάπτυξης 

των φωτοβολταϊκών, οδήγησε στην ανάπτυξη συστημάτων με ισχύ εγκατάστασης όπως 

αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα 

 

Διάγραμμα 2.5.: Η κατανομή της φωτοβολταϊκής αγοράς στην Ελλάδα με βάση την ισχύ εγκατάστασης στο τέλος του 

2013 (Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών, 2014) 

2.2. Η περίοδος της παρακμής της φωτοβολταϊκής αγοράς 2014 - 2015 

Η διετία 2014 – 2015 αποτέλεσε ένα καταστροφικό διάστημα για την φωτοβολταϊκή αγορά 

στην Ελλάδα. Το πάγωμα αδειοδότησης νέων έργων που ίσχυσε για 20 μήνες (από τον 

Αύγουστο 2012 έως και τον Μάρτιο 2014) και ο καθορισμός εξαιρετικά χαμηλών 

αποζημιώσεων για την παραγόμενη από νέα φωτοβολταϊκά ενέργεια από το 2015 και μετά 

που δεν οδηγούσαν σε βιώσιμες επενδύσεις ήταν οι βασικότερες αιτίες για την απότομη αυτή 

πτώση της αγοράς. Παράλληλα, το άσχημο κλίμα που δημιουργήθηκε για τον κλάδο τα 

προηγούμενα χρόνια με τις απανωτές αναδρομικές μειώσεις και το έλλειμα του ειδικού 

λογαριασμού ΑΠΕ αποθάρρυνε ακόμα περισσότερο το επενδυτικό ενδιαφέρον από μεριάς 

των καταναλωτών.  



35 

 

Όλα αυτά σε συνδυασμό και με την πρωτοφανή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα επί 

συνεχιζόμενα έτη και την απουσία ουσιαστικά προγραμμάτων χρηματοδότησης από τον 

τραπεζικό κλάδο οδηγούν την αγορά των φωτοβολταϊκών για τα έτη 2014 – 2015 στα 

μηδαμινά σχεδόν επίπεδα του 2008, με ελάχιστα νέα εγκατεστημένα συστήματα που 

φτάνουν μόλις το 1 – 1,5% του μεγέθους της αγοράς του 2013.  

Επιπλέον για το έτος 2015 ειδικότερα, η επιβολή των capital controls το καλοκαίρι του έτους 

παγώνει και την νεοσυσταθείσα αγορά του ενεργειακού συμψηφισμο που μόλις είχε αρχίσει 

να ανοίγει και έδινε για πρώτη φορά μετά από δυο χρόνια μια προοπτική εκ νέου ανάπτυξης 

του κλάδου. Η έναρξη υποδοχής αιτήσεων ενεργειακού συμψηφισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ 

έγινε στις αρχές Μαΐου του 2015 για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης και στο τέλος 

Οκτωβρίου για σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης. Τα capital controls όμως σε συνδυασμό με 

το άσχημο οικονομικό περιβάλλον και την απουσία χρηματοδότησης από το τραπεζικό 

σύστημα οδηγεί σε μια αργή ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με ενεργειακό 

συμψηφισμό. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η νέα εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών να είναι για το 

έτος 2014 μόλις 17MW και για το έτος 2015 μόλις 10MW, εκ των οποίων το 1,5MW αφορά 

συστήματα με το νέο πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού.  

 

Διάγραμμα 2.6.: Η εξέλιξη της φωτοβολταικής αγοράς στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2008 – 2015. Από το 

διάγραμμα γίνεται εμφανής η συρρίκνωση της αγοράς κατά την διετία 2014 – 2015 (Σύνδεσμος εταιριών 

φωτοβολταϊκών, 2016) 
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Παρόλα αυτά, εξαιτίας της προηγούμενης εντυπωσιακής ανάπτυξης τους, τα φωτοβολταικά 

κάλυψαν τόσο για το έτος 2014 όσο και για το έτος 2015 περίπου το 7% των αναγκών της 

χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια κατατάσσοντας την Ελλάδα για τρίτη συνεχή χρονιά μετά το 

2013 στην δεύτερη θέση διεθνώς σε ότι αφορά την συμβολή των φωτοβολταϊκών στη 

συνολική κατανάλωση ενέργειας (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, 2016). 

 

Διάγραμμα 2.7.: Η συνολική παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά για το έτος 2015 (Σύνδεσμος εταιριών 

φωτοβολταϊκών, 2016) 

 

Διάγραμμα 2.8.: Η συνολική εικόνα της φωτοβολταϊκής αγορά στο τέλος του έτους 2015 (Σύνδεσμος εταιριών 

φωτοβολταϊκών, 2016) 
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Η συρρίκνωση της φωτοβολταϊκής αγοράς είχε άμεση συνέπεια στην ελληνική οικονομία 

και στον τομέα της απασχόλησης, καθώς χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι άμεσες 

θέσεις εργασίας πλέον κατά την διετία 2014 – 2015 αφορούν κυρίως στη συντήρηση και 

λειτουργία ήδη εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων (Σύνδεσμος Εταιριών 

Φωτοβολταϊκών, 2016). 

 

Διάγραμμα 2.9.: Η εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο των φωτοβολταϊκών το διάστημα 2010 – 2015 (Σύνδεσμος 

εταιριών φωτοβολταϊκών, 2016) 

2.3. Η σημερινή κατάσταση της φωτοβολταϊκής αγοράς στην Ελλάδα (2016 -)  

Κατά την διάρκεια του 2016 η φωτοβολταϊκή αγορά εξακολούθησε να κινείται σε πολύ 

χαμηλούς ρυθμούς ως απόρροια της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα για 6ο 

συνεχές έτος, αλλά και της επιφυλακτικότητας με την οποία αντιμετωπίζει πλέον το 

επενδυτικό κοινό τον κλάδο εξαιτίας όλων όσων συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια και 

αναλύσαμε παραπάνω. 

Παρόλα αυτά το 2016 υπάρχουν ξεκάθαρα πλέον ενεργά προγράμματα ανάπτυξης της 

φωτοβολταϊκής αγοράς, κατά κύριο λόγο αυτό του ενεργειακού συμψηφισμού και αυτό των 

ετήσιων μειοδοτικών διαγωνισμών για μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα >= 500kW, o 

πρώτος πιλοτικός εκ των οποίων έλαβε χώρα στο τέλος του 2016, και σε δεύτερο πλάνο της 

ανάπτυξης συστήματος <500kW μέσω του παλιού συστήματος feed-in tariff. 
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Τα στοιχεία μέχρι το καλοκαίρι του 2016 δείχνουν ότι το μέγεθος της φωτοβολταϊκής αγοράς 

το 2016 θα κυμανθεί σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του 2015, χωρίς κάποια ιδιαίτερη άνοδο 

σε νέα εγκατεστημένη ισχύ. 

2.3.1. Πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού 

Το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού δεν δείχνει να αναπτύσσεται σε ιδιαίτερα 

έντονους ρυθμούς ούτε κατά το έτος 2016, παρά το σχετικά καλό επενδυτικό όφελος που 

έχει για την εποχή που διανύουμε, με μια εσωτερική απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων που 

κυμαίνεται περίπου στο 7 – 11% ανάλογα με τον τύπο του καταναλωτή. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρει σε έκθεσή του τον Σεπτέμβριο του 2016 

ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταικών, για το διάστημα μέχρι τον Ιούλιο του  2016 είχαν 

κατατεθεί στο σύνολο της επικράτειας 954 αιτήσεις για νέα συστήματα, συνολικής ισχύος 

17,28MW.  Εξ’ αυτών είχαν ενεργοποιηθεί τα 307, συνολικής ισχύς 4,1MW. Από αυτά το 

1,5MW συνδέθηκε μέσα στο 2015 και τα 2,6MW μέσα στο 2016 στο διάστημα Ιανουαρίου 

– Ιουλίου. 

Πίνακας 2.3.: Η εξέλιξη των φωτοβολταικών εγκαταστάσεων με ενεργειακό συμψηφισμό την περίοδο Μαΐου 2015 – 
Ιουλίου 2016 στην ελληνική επικράτεια (Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών, 2016) 

 

Από την κατανομή των αιτήσεων ενεργειακού συμψηφισμού στο διασυνδεδεμένο σύστημα 

φαίνεται ότι στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος από το σύνολο των αιτήσεων, 

το 59% αφορά σε συστήματα έως και 10 kWp (μ.ο. ισχύος συστημάτων 6,5 kWp) και το 

26% εγκαταστάσεις από 10 kWp έως και 20 kWp (μ.ο. ισχύος συστημάτων 16,8 kWp). 

Δηλαδή το 85% των αιτήσεων αφορούσε εγκαταστάσεις μέχρι και 20 kWp, η πλειονότητα 

των οποίων αφορούν ιδιώτες και πιο συγκεκριμένα τον οικιακό και μικρό εμπορικό τομέα, 

γεγονός που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον από αυτές τις κατηγορίες. 
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Πίνακας 2.4.: Η κατανομή ισχύος των αιτήσεων για συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα μέχρι τον Ιούλιο του 2016 (Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών, 2016) 

 

2.3.2. Συστήματα με ισχύ έως 500 kWp 

Όπως προ είπαμε ειδικά για αυτή την κατηγορία έργων (<500 kWp) το αρμόδιο υπουργείο 

δεν προχώρησε προς το παρόν μέσα από τον τελευταίο νόμο Ν.4414/2016 σε θέσπιση νέων 

σταθερών τιμών ώστε να καταστούν βιώσιμες οι σχετικές επενδύσεις. Ο σχεδιασμός του 

ΥΠΕΝ προβλέπει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει στις αρχές του 2017 εισάγοντας  νέες εγγυημένες 

σταθερές τιμές για έργα μικρής ισχύος μέχρι αυτό το κατώφλι ισχύος.Μέχρι τότε, ισχύουν 

οι τιμές του παρακάτω πίνακα (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, 2016):
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Με βάση λοιπόν την ισχύουσα νομοθεσία, και δεδομένου ότι η μέση ΟΤΣ το 2015 ήταν 52 

€/MWh, το 2016 οι αποζημιώσεις για τα φωτοβολταϊκά διαμορφώνονται σε 0,0572-0,0624 

€/kWh. Συνεπώς με βάση την τρέχουσα τιμολόγηση οι σχετικές επενδύσεις εξακολουθούν 

να μην κρίνονται βιώσιμες από μεριάς των επενδυτών και δεν προβλέπεται η υλοποίηση 

κανενός τέτοιου συστήματος εντός του 2016 (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, 2016).  

2.3.3. Πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις >= 500kW 

Τον Δεκέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτος πιλοτικός διαγωνισμός για την 

εγκατάσταση  40 MW φωτοβολταϊκών, όπως είχε οριστεί νωρίτερα μέσα στο έτος με τον 

νόμο Ν.4414/2016. Η διαγωνιστική  διαδικασία αφορούσε δύο διαφορετικές κατηγορίες: 

- για έργα κάτω από 1 MW, με δημοπρατούμενη ισχύ 4,8MW  

- για έργα πάνω από 1 MW, με δημοπρατούμενη ισχύ  35,2MW 

Οι τιμές εκκίνησης στον διαγωνισμό ήταν 104 €/MWh για τις εξαιρούμενες από την 

υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (έργα ισχύος <=1MW) 

και 94 €/MWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 

(έργα ισχύος >1MW). 

Στην πρώτη κατηγορία μειοδότησαν εννέα συμμετέχοντες με συνολική ισχύ αδειών 

4,79MW. Η ανώτερη τιμή πώλησης ήταν 104 €/MWh και η κατώτερη τιμή 94,97 €/MWh 

Στην δεύτερη κατηγορία μειοδότησαν επτά συμμετέχοντες με συνολική ισχύ αδειών 

35,12MW. Η ανώτερη τιμή πώλησης ήταν 88 €/MWh και η κατώτερη τιμή 79,97 €/MWh 

Τα έργα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν στο δίκτυο σε διάστημα 18 μηνών από την οριστική 

κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της 

πρώτης κατηγορίας με ισχύ ≤1MWp, και σε διάστημα 24 μηνών για τις φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις της δεύτερης κατηγορίας με ισχύ >1MWp. 

Οι τιμές πώλησης τις οποίες κλείδωσαν τα επιλεχθέντα έργα κρίνονται βιώσιμες με βάση τα 

σημερινά δεδομένα του κόστος υλοποίησης φωτοβολταϊκών συστημάτων τέτοιας κλίμακας, 

κάτι που δημιουργεί αισιοδοξία για την υλοποίηση των έργων το διάστημα 2017 – 2018 

(Παναγούλης, 2016). 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ 

Ο ειδικός διαχειριστικός λογαριασμός ΑΠΕ συστήνεται για πρώτη φορά μέσα από το άρθρο 

40 του Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/ 22-12-1999) στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για την 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω των αποθεμάτων του ειδικού 

λογαριασμού ορίζεται να γίνονται όλες οι πληρωμές στους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ 

& ΣΗΘΥΑ. Τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ τον διαχειρίζεται αρχικά ο συσταθείς στον ίδιο 

νόμο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), 

ο οποίος αποτελεί τον «Διαχειριστής Συστήματος».   

Αργότερα με τον Ν.4001/ 2011, η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού περνάει στην 

κυριότητα του νεοσύστατου  ανεξάρτητου Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΛΑΓΗΕ). Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ιδρύθηκε 

με σκοπό την  Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για 

Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις και ασκεί 

τις δραστηριότητες που ασκούνταν από τη 'Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ' (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), πλην εκείνων που κατά το άρθρο 99 του 

ν.4001/2011 μεταφέρονται στην 'Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας ΑΕ' (ΑΔΜΗΕ ΑΕ). 

3.1. Οι συνιστώσες του Eιδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ αποτελείται από πιστωτικές και χρεωστικές 

συνιστώσες.  

3.1.1 Πιστωτικές συνιστώσες του Ειδικού Λογαριασμού 

Οι πιστωτικές συνιστώσες του λογαριασμού (ΕΙΣΡΟΕΣ) έχουν πολλαπλασιαστεί στο 

πέρασμα των χρόνων με τα συνεχή ελλείματα που εμφάνιζε ο λογαριασμός και τις συνεχείς 

προσπάθειες εξάλειψής τους, και πλέον είναι οι εξής (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε., 2016): 

 ΗΕΠ: Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός: Αφορά στην εισροή από τη 

συμμετοχή των μονάδων του Μητρώου ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, στην προημερήσια αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕΠ) με ποσότητα (MWh) ανά Περίοδο Κατανομής (1 ώρα) 
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όπως αυτή εκτιμάται (Forecast) από τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Τα ποσά υπολογίζονται κατά 

την εκκαθάριση του ΗΕΠ από το ΛΑΓΗΕ ΑΕ, πολλαπλασιάζοντας ανά ώρα, την 

προαναφερθείσα ποσότητα με την αντίστοιχη Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).  

  Εκκαθάριση Αποκλίσεων: Αφορά στην εισροή ή εκροή (η συνιστώσα αυτή 

μπορεί να είναι πιστωτική ή χρεωστική), που τελικά προκύπτει από την εκκαθάριση 

αποκλίσεων των μονάδων του Μητρώου ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που διενεργεί ο ΑΔΜΗΕ 

ΑΕ. Τα ποσά υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας ανά ώρα, την ποσότητα απόκλισης 

(MWh) (μεταξύ της αντίστοιχης ποσότητας των ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ που συμμετείχε 

στον ΗΕΠ και του αθροίσματος των μετρήσεων/εκτιμήσεων των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ), 

με την αντίστοιχη Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ΟΤΑ).  

 Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών 

(ΜΜΚΘΣΜ): Εάν το ωριαίο αλγεβρικό άθροισμα των δύο προηγούμενων 

συνιστωσών είναι μικρότερο του μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους των υπό 

φόρτιση θερμικών μονάδων την αντίστοιχη Περίοδο Κατανομής (ώρα) τότε 

ενεργοποιείται αυτή η πρόσθετη συνιστώσα, από σχετικό λογαριασμό προσαύξησης 

(uplift) προς τους Προμηθευτές, έτσι ώστε η ελάχιστη εισροή (floor) προς τον 

Ειδικό Λογαριασμό από τις πρώτες τρείς συνιστώσες να είναι ίση με το 

μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των υπό φόρτιση θερμικών μονάδων στην 

αντίστοιχη ώρα.  

 Η αξία της παραγωγής Φ/Β Στεγών στα ΜΔΝ με βάση το Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος συμβατικών μονάδων στα ΜΔΝ 

(ΜΜΚΜΔΝ*ΜWhΦ/Β_ΣΤΕΓΩΝ_ΜΔΝ): Το ποσό αυτό αποδίδεται από τους 

Προμηθευτές των ΜΔΝ στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πιστώνει τον Ειδικό 

Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην αξία παραγωγής Φ/Β 

Στεγών βάσει της ποσότητας ενέργειας που παρήγαγαν και μοναδιαία τιμή το 

ΜΜΚΜΔΝ όπως αυτό υπολογίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ/ Δ/νση Διαχείρισης Νησιών 

με τη χρήση απολογιστικών στοιχείων.  

 Η αξία της παραγωγής ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ στα ΜΔΝ με βάση το Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος συμβατικών μονάδων στα ΜΔΝ (ΜΜΚΜΔΝ*ΜWhΑΠΕ ΜΔΝ): Το 

ποσό που αποδίδεται από τους Προμηθευτές των ΜΔΝ στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Το μέσο 

ΜΜΚΜΔΝ υπολογίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ/ Δ/νση Διαχείρισης Νησιών με τη χρήση 

απολογιστικών στοιχείων.                  
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 ΕΤΜΕΑΡ: Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων: Αφορά στην ειοή 

όπως την υπολογίζουν και την εισπράττουν ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

αντίστοιχα για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά από 

τους Προμηθευτές, με βάση τις καταναλώσεις των πελατών τους. Τα αναγραφόμενα 

ποσά αναθεωρούνται και οριστικοποιούνται με αναδρομικές εκκαθαρίσεις που 

διενεργούν οι δύο Διαχειριστές αντίστοιχα. 

 Ειδικός Φόρος Λιγνίτη: Αφορά στην εισροή όπως την υπολογίζει και την 

εισπράττει ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τους Παραγωγούς, κάτοχους λιγνιτικών μονάδων, με 

βάση την παραγωγή τους και τη μοναδιαία τιμή.  

 Δικαιώματα Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου: Αφορά στην εισροή από τη 

δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

αντιστοιχούν στην Ελλάδα για τις περιόδους 2013-2015 και 2016-2020. 

Την διετία 2012 – 2014 με βάση την νομοθετική ανάλυση που κάναμε παραπάνω, είχαν 

υπάρξει ως εισροές και οι ακόλουθες συνιστώσες που όμως πλέον έχουν είτε αντικατασταθεί 

είτε καταργηθεί τελείως (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., 2016): 

 Τέλος ΕΡΤ: Αφορά στην εισροή από τη ΔΕΗ Προμήθεια για το σύνολο των 

καταναλωτών ανεξαρτήτως Προμηθευτή. Η εισροή αυτή έπαψε με την κατάργηση 

της ΕΡΤ το 2013 και έκτοτε δεν υπήρξε πρόβλεψη συνέχισής της με την ίδρυση της 

ΝΕΡΙΤ (Ν.4173/2013) και τον πρόσφατο νόμο Ν.4324/2015. 

 Έκτακτη Εισφορά ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος: Αφορά στις 

έκτακτες κρατήσεις-εισροή όπως αυτές υπολογίζονται στους Παραγωγούς ΑΠΕ & 

ΣΗΘΥΑ από το ΛΑΓΗΕ ΑΕ σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο. Το μέτρο 

αντικαταστάθηκε τον Απρίλιο του 2014 από τις ρυθμίσεις του Νόμου 4254/2014. 

 Έκτακτη Εισφορά ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών: Αφορά στις 

έκτακτες κρατήσεις-εισροή όπως αυτές υπολογίζονται στους Παραγωγούς ΑΠΕ & 

ΣΗΘΥΑ από το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο. Το μέτρο 

αντικαταστάθηκε τον Απρίλιο του 2014 από τις ρυθμίσεις του Νόμου 4254/2014. 

 Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου: Τα έσοδα από τη χρέωση που επιβάλλεται σε κάθε 

εκπρόσωπο φορτίου για το σύνολο της ενέργειας που απορροφά στη χονδρεμπορική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην ενέργεια που 

παρέχεται σε όλους τους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και 
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Διασυνδεδεμένου Δικτύου, εξαιρουμένων των εξαγωγών. Για το 2016 η χρέωση 

ανέρχεται στο 50% της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας 

βάσει της οποίας ορίζεται. 

3.1.2. Χρεωστικές συνιστώσες του ειδικού λογαριασμού 

Στις χρεωστικές συνιστώσες (ΕΚΡΟΕΣ) περιλαμβάνονται οι συνιστώσες (Λειτουργός 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., 2016):  

 Αξία ΑΠΕ: Αφορά στην εκροή όπως αυτή υπολογίζεται με τη μηνιαία εκκαθάριση 

των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ από το ΛΑΓΗΕ ΑΕ σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο.  

 Αξία Φ/Β στεγών: Αφορά στην εκροή όπως αυτή υπολογίζεται και χρεώνεται από 

τους Προμηθευτές σε εφαρμογή του ειδικού προγράμματος Φ/Β σε κτηριακές 

εγκαταστάσεις (< 10 kw).  

 Αξία ΑΠΕ ΜΔΝ: Αφορά στη συνολική αποζημίωση Παραγωγών από ΑΠΕ & 

ΣΗΘΥΑ στα ΜΔΝ (εκτός των Φ/Β Στεγών των ΜΔΝ) από το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.  

3.2. Εξέλιξη οικονομικής κατάστασης ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ 

Η πολύ ταχύτερη του αναμενομένου διείσδυση των μονάδων ΑΠΕ στο σύστημα και κυρίως 

των φωτοβολταϊκών συστημάτων που αναπτυσσόταν με ραγδαίους ρυθμούς κατά την 

περίοδο 2010-2013, σε συνδυασμό με την αδυναμία της εκ των προτέρων πρόβλεψής της 

από την μεριά της πολιτείας ώστε να είχε εισαχθεί ένα ανανεωμένο μοντέλο τιμολόγησης 

της παραχθείσας ενέργειας, οδήγησαν σε ένα σημαντικά αυξημένο μεσοσταθμικό κόστος 

ενέργειας από ΑΠΕ και σε μια όλο και αυξανόμενη ελλειμματική εικόνα του ειδικού 

λογαριασμού. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική πολιτεία προχώρησε από το 2012 σε μια σειρά συνεχόμενων 

μέτρων με απώτερο στόχο την οριστική απόσβεση του ελλείματος. Τα μέτρα αυτά 

χωρίζονται ουσιαστικά σε 4 βασικές περιόδους που παραθέτουμε αναλυτικά παρακάτω όπως 

κατατάσσονται από τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. στο μηνιαίο δελτίο 

του τον Νοέμβριο του 2016. 
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3.2.1. Μέτρα Περιόδου I: Ιανουάριος 2012 – Ιανουάριος 2013 

1. Αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Υ.Α. οικ.2262/ΦΕΚ Β’ 97/31.01.2012).  

2. Επιβολή ειδικού τέλους στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη και 

προσδιορισμός ως εσόδου του Ειδικού Λογαριασμού (Ν. 4042/2012/ΦΕΚ 

Α΄24/13.02.2012).  

3. Το έσοδο που προκύπτει από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων του 

Δημοσίου, αποτελεί πόρο του ΕΛ (Ν. 4062/2012/ΦΕΚ Α΄70/30.03.2012).  

4. Προσδιορισμός ποσοστού 25% της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως έσοδο του Ειδικού 

Λογαριασμού (Υ.Α. οικ. 16935/ΦΕΚ Β’ 2317/10.08.2012).  

5. Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Υ.Α. οικ. 16932/ΦΕΚ Β’ 2317/10.08.2012).  

6. Αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Υ.Α. οικ. 16933/ΦΕΚ Β’ 2317/10.08.2012).  

7. Επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ν. 4093/2012/ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012).  

8. Τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης 

(κατάργηση της πρόβλεψης για Φ/Β για διατήρηση της τιμής αποζημίωσης για 18 ή 36 μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης πώλησης) (Ν. 4093/2012/ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012).  

Επιπλέον, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχώρησε σε:  

9. Αύξηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΤΜΕΑΡ) 

του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011 (Αποφάσεις ΡΑΕ 698/01.08.2012 και ΡΑΕ 

1/10.01.2013).  
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Διάγραμμα 3.1.: Η εικόνα του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού τον Ιανουάριου του 2013 μετά την δέσμη 

μέτρων της 1ης περιόδου. Ο λογαριασμός πάρα τα μέτρα παρουσιάζει ήδη έλλειμα πάνω από 300 εκατομμύρια 

ευρώ και οι προβλέψεις για την πορεία του είναι δυσοίωνες (ΛΑΓΗΕ, 2013) 

3.2.2. Μέτρα Περιόδου II: Μάιος 2013 – Μάρτιος 2014 

1. Αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς (συμπεριλαμβανομένων των στεγών) (Υ.Α. 1288/9011/ΦΕΚ Β’ 

1103/02.05.2013).  

2. Επιβολή επιπλέον έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που είχαν εξασφαλίσει τιμές προ 10.08.2012 και 

συνδέθηκαν μετά την 01.01.2013 (Ν. 4152/2013/ΦΕΚ Α΄107/09.05.2013).  

3. Αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης φωτοβολταϊκών σταθμών έως 

31.12.2013 (Ν. 4152/2013/ΦΕΚ Α΄107/09.05.2013).  

4. Ελάχιστη (floor) εισροή προς τον ΕΛ από το σύστημα συναλλαγών (ΗΕΠ& Μηχανισμός 

Αποκλίσεων) το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος των εν λειτουργία θερμικών 

συμβατικών σταθμών στο διασυνδεδεμένο σύστημα κατά την αντίστοιχη Περίοδο 

Κατανομής (ώρα) (Ν. 4152/2013/ΦΕΚ Α΄107/09.05.2013).  
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Επιπλέον, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχώρησε σε:  

5. Αύξηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΤΜΕΑΡ) 

του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011 (Απόφαση ΡΑΕ 323/09.07.2013).  

 

Διάγραμμα 3.2.: Η εικόνα του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού τον Μάρτιο του 2014  μετά την δέσμη μέτρων 

και της 2ης περιόδου. Ο λογαριασμός πάρα τα μέτρα παρουσιάζει έλλειμα που αγγίζει τα  500 εκατομμύρια ευρώ 

και ετοιμάζονται τα μέτρα της 3ης περιόδου μέσω του New Deal στα φωτοβολταϊκά για την δραστική αντιμετώπιση 

του προβλήματος. (ΛΑΓΗΕ, 2013) 

 

3.2.3. Μέτρα Περιόδου ΙΙΙ: Απρίλιος 2014 έως Ιούλιος 2016  

1. Έκδοση εκπτωτικών τιμολογίων επί της αξίας της πωληθείσας ενέργειας από ΑΠΕ & 

ΣΗΘΥΑ για το 2013 (Ν. 4254/2014/ΦΕΚ Α΄85/07.04.2014).  

2. Μόνιμη αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας 

από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ από την 01.04.2014 με ταυτόχρονη κατάργηση της έκτακτης εισφοράς 

και αυτοδίκαιη επέκταση των συμβάσεων πώλησης και συμψηφισμού κατά επτά (7) χρόνια 

(Ν. 4254/2014/ΦΕΚ Α΄85/07.04.2014).  
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3. Καταργείται η αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης, χορήγησης προσφορών σύνδεσης 

και υπογραφής νέων συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς.  

4. Εισαγωγή ετήσιου «πλαφόν» στα επίπεδα ισχύος ηλιοθερμικών σταθμών, σταθμών 

βιομάζας και σταθμών βιοαερίου από βιομάζα, που τίθενται σε λειτουργία και η παραγόμενη 

ενέργεια των οποίων αποζημιώνεται με τις ισχύουσες τιμές αναφοράς.  

5. Ανακοίνωση ΥΠΕΝ (αρ. πρωτ.: οικ.171434/01.02.2016) για καθορισμό υπόχρεων και 

υπολογισμού τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας για το 2015.  

Επιπλέον, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχώρησε σε :  

6. Αύξηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΤΜΕΑΡ) 

του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011 (Απόφαση ΡΑΕ 175/31.03.2014).  

7. Μείωση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΤΜΕΑΡ) 

του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011 (Απόφαση ΡΑΕ 465/2015/01.12.2015, ΦΕΚ 

Β΄2815/22.12.2015).  

 

Διάγραμμα 3.3.: Η εικόνα του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού τον Ιούλιο του 2016  μετά την δέσμη μέτρων 

και της 3ης περιόδου. Ο λογαριασμός παρουσιάζει μειωμένο έλλειμα που αγγίζει τα  200 εκατομμύρια ευρώ, όμως 

οι προβλέψεις εξακολουθούν να είναι αρνητικές και να δείχνουν αύξηση του ελλείματος στο μέλλον.  (ΛΑΓΗΕ, 2013) 



49 

 

3.2.4. Μέτρα Περιόδου IV: Αύγουστος 2016 έως σήμερα  

1. Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

(Ν.4414/2016/ΦΕΚ Α΄149/09.08.2016). Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου διαχωρίζεται λογιστικά σε δύο Υπο-

λογαριασμούς. Εισάγεται νέο έσοδο από τη χρέωση των Εκπροσώπων Φορτίου και 

προβλέπεται μελλοντικό έσοδο από Αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης.  

2. Τροποποίηση εδαφίων προηγούμενων νόμων σχετικά με το ποσοστό της χρέωσης που 

επιβάλλεται στους Εκπροσώπους Φορτίου και σχετικά με τις αποφάσεις της ΡΑΕ για την 

αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ και την εξάλειψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού 

(Ν.4427/2016 ΦΕΚ Α΄188/08.10.2016). 

3. Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για το έτος 2016 (καθορισμός του ποσοστού του εσόδου του Ειδικού 

Λογαριασμού σε 72%) (Υ.Α. Αρ.Οικ. 47692/ΦΕΚ Β’ 3245/10.10.2016). 

 

Διάγραμμα 3.4.: Η εικόνα του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού τον Σεπτέμβριο του 2016  μετά την δέσμη 

μέτρων και της 4ης περιόδου. Από τον Δεκέμβριο του 2017 το σωρευτικό έλλειμμα προβλέπεται να πάρει θετικές 

τιμές. (ΛΑΓΗΕ, 2013) 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΉΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Το τέλος του 2016 βρίσκει την φωτοβολταϊκή αγορά στην Ελλάδα και πάλι σε μια στάσιμη, 

πολύ συρρικνωμένη κατάσταση από πλευράς προσθήκης νέων εγκαταστάσεων αλλά και 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

Σε αντίθεση όμως με τα προηγούμενα χρόνια, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια 

υπάρχουν πραγματικά στοιχεία και προγράμματα που δημιουργούν την αισιοδοξία για την 

σταδιακή ανάπτυξη της αγοράς τα επόμενα έτη, αρχής γενομένης από το έτος 2017.  

Η προσδοκώμενη ανάπτυξη δεν στοχεύει φυσικά στην δημιουργία μιας δυναμικής 

αντίστοιχης με την «χρυσή τριετία» 2010 – 2013 των φωτοβολταϊκών, μιας δυναμικής που 

αποδείχτηκε με τον χειρότερο τρόπο ότι δεν ήταν εφικτό να υποστηριχτεί από την 

δυνατότητες της χώρας μας. Αντίθετα αύτη την φορά φαίνεται ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα 

εργαλεία και τα προγράμματα εκείνα, τα οποία θα μπορούν να υποστηρίξουν μια βιώσιμη, 

ενεργή αγορά νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων της τάξεως των 150 – 250 MW νέας 

ετήσιας χωρητικότητας. 

Παρακάτω παραθέτουμε εν συντομία τα στοιχεία εκείνα που δημιουργούν ένα πιο ώριμο 

πλέον περιβάλλον για την εκ νέου επανεκκίνηση της αγορά των φωτοβολταικών 

 Αρχικά, παραμένει ενεργός ο στόχος για την ανάπτυξη ΑΠΕ ως το 2020 ο οποίος 

είχε θεσπιστεί το 2010 και επικαιροποιήθηκε εκ νέου με τον Ν.4414/2016. Με βάση 

το στόχο αυτό, ειδικά στην ηλεκτροπαραγωγή, προβλέπεται συμμετοχή των ΑΠΕ 

στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40% 

ως το 2020. Έως  σήμερα, είμαστε μόλις στο 55% περίπου αυτού του στόχου, ενώ 

πετύχαμε λιγότερο από το 80% του ενδιάμεσου στόχου που προβλεπόταν για το 

2014. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης των 

φωτοβολταϊκών όσο και των λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ την ερχόμενη πενταετία 

(Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, 2016). 

 Επιπλέον του προηγουμένου, προβλέπεται με νόμο όπως αναλύσαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο η σύνδεση έως και 200MW νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων κάθε χρόνο 

από την 1-1-2014 μέχρι και το έτος 2020, με τυχόν αδιάθετη ισχύ σε ένα έτος να 

μεταφέρεται αυτούσια στο επόμενο. Συνεπώς  στο διάστημα 2014 – 2020 υπάρχει η 
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δυνατότητα να εγκατασταθούν νέα φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 

1400MW, όταν την περίοδο 2014 – 2016 θα έχουν εγκατασταθεί μόλις περίπου 40 

MW. Αυτό συνεπάγεται αυτόματα ότι την περίοδο 2017 – 2020 υπάρχει διαθέσιμη 

χωρητικότητα για την ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής 

ισχύος περίπου 1360 MW. 

 Η εικόνα του οικονομικής κατάστασης του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ δείχνει να 

βελτιώνεται αισθητά μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που έλαβαν χώρα 

εντός του 2016. Το έλλειμα του λογαριασμού έχει μειωθεί αρκετά και προβλέπεται 

ότι προς το τέλος του 2017 ο λογαριασμός θα γίνει πλεονασματικός (Λειτουργός 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., 2016). Το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ 

σημαντικό στο να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των υποψηφίων επενδυτών. 

 Το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού συνεχίζεται κανονικά για δεύτερο 

συνεχές έτος. Μπορεί η εγκατάσταση νέων συστημάτων με το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα να μην έχει προχωρήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς μέχρι τώρα, όμως 

η ύπαρξη του αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για την επιπλέον διείσδυση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων και μάλιστα χωρίς την επιβάρυνση του ειδικού 

λογαριασμού ΑΠΕ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτεί κάποιο χρόνο ώστε να 

ωριμάσει σαν ιδέα στο μυαλό των οικιακών ή εμπορικών καταναλωτών καθώς 

αποτελεί μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το μοντέλο των 

εγγυημένων τιμών πώλησης του παρελθόντος που δημιουργούσαν υπεραποδόσεις. 

Παράλληλα οι συνεχώς μειούμενες τιμές εξοπλισμού των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε συνδυασμό με την διαχρονική τάση για αυξανόμενες τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον θα βελτιώνουν σταθερά την επενδυτική απόδοση 

τέτοιων συστημάτων κάνοντας τα όλο και πιο ελκυστικά.  

 Η εισαγωγή νέων δυνατοτήτων στο πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού, με 

την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) και 

την εφαρμογή ειδικού προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού μέχρι 20kW για 

αγρότες, αναμένεται να ενισχύσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να οδηγήσει στην 

περαιτέρω είσοδο νέων εγκαταστάσεων. (Παναγούλης, 2016) 

 Η εισαγωγή του προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μεγάλης 

κλίμακας ( >=500kW) με τον μηχανισμό εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in 

premium) μέσω της διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών. Μετά από τρία σχεδόν 
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χρόνια χωρίς ουσιαστικά βιώσιμο επενδυτικό πρόγραμμα για μεγάλα έργα, από το 

τέλος του 2016 άνοιξε και πάλι η αγορά για φωτοβολταϊκά συστήματα μεγάλης 

κλίμακας. Ο πρώτος πιλοτικός διαγωνισμός για συνολική ισχύ 40MW 

πραγματοποιήθηκε ήδη με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ από το 2017 και 

μετά προβλέπεται ότι θα καθιερωθεί σειρά νέων ετήσιων διαγωνισμών, πιθανότατα 

δύο ανά έτος (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, 2016) οι όροι των οποίων θα 

καθορίζονται από τη ΡΑΕ. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Η ελληνική φωτοβολταϊκή αγορά αποτελεί μια πολύ μικρή σε διάρκεια ζωής αγορά, η οποία 

ουσιαστικά ξεκίνησε την ύπαρξή της από το 2008 και μετά. Η πορεία της ανάπτυξής της 

ακολούθησε μια τρελή τροχιά, γνωρίζοντας μια τρομακτική ανάπτυξη κατά το διάστημα 

2011-2013 και μια απότομη πτώση το επόμενο διάστημα (2014 – 2016) όπου ουσιαστικά 

σχεδόν εκμηδενίστηκε.  

Η μεγάλη πτώση στις τιμές του εξοπλισμού παγκοσμίως την περίοδο 2011 – 2013 σε 

συνδυασμό με τις θεσμικές αστοχίες του τότε προγράμματος ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών 

που δεν προέβλεπε μείωση των τιμών αποζημίωσης των νέων συστημάτων σε τέτοια 

περίπτωση, οδήγησε σε υπεραποδόσεις των φωτοβολταϊκών επενδύσεων και στην εκτίναξη 

του επενδυτικού ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα την ραγδαία είσοδο νέων συστημάτων κατά 

εκείνο το διάστημα. Αυτό με την σειρά του οδήγησε τον προγραμματισμό για τις 

αποζημιώσεις αυτών των επενδύσεων μέσω του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ σε αδιέξοδο, 

καθώς η είσοδος τεράστιου όγκου των φωτοβολταικών συστημάτων έγινε πολύ νωρίτερα 

του προβλεπόμενου χρόνο και με πολύ μεγαλύτερες τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης 

ενέργειας, με αποτέλεσμα ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ να αρχίσει πολύ γρήγορα να 

παρουσιάζει τεράστια ελλείματα θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της αγορά ενέργειας. 

Από εκείνο το σημείο και μετά η πολιτεία ξεκινά την επιβολή μιας σειράς νέων μέτρων με 

σκοπό να προστατέψει την κατάσταση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και να περιορίσει την 

εισαγωγή νέων συστημάτων. Σφοδρές επαναλαμβανόμενες μειώσεις στις τιμές αποζημίωσης 

της ενέργειας στα νέα συστήματα, επιβολές έκτακτων εισφορών επί των κερδών των ήδη 

διασυνδεδεμένων εκείνη τη στιγμή συστημάτων και πλήρης αναστολή των αδειοδοτήσεων 

νέων συστημάτων διαδέχονται η μια την άλλη μέχρι την οριστική αναδιάρθρωση της 

υπάρχουσας αγοράς μέσω του «new deal» στην υπάρχουσα αγορά το 2014, με την επιβολή 

αναδρομικών περικοπών στις τιμές πώλησης. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των αναδρομικών μέτρων ήταν να παγώσει τελείως η αγορά των 

φωτοβολταϊκών την περίοδο 2014 – 2016, αφενός γιατί δεν υπήρχε πλέον κανένα βιώσιμο 

πρόγραμμα ανάπτυξης νέων συστημάτων μέχρι το 2015, και αφετέρου γιατί είχε κλονιστεί 

σε μεγάλο βαθμό η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού μέσα από όλες αυτά τα 
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προβλήματα και τις αναδρομικές περικοπές μέσα σε ένα ταυτόχρονα ιδιαίτερα δυσμενές 

οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η χώρα κατά την διάρκεια της συνεχιζόμενης κρίσης. 

Σήμερα με την κατάσταση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ να εμφανίζει βελτίωση μετά τα 

συνεχιζόμενα μέτρα της πολιτείας και με την ύπαρξη πλέον δύο ενεργών προγραμμάτων για 

την ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων, του ενεργειακού συμψηφισμού (net-

metering) και του προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μεγάλης κλίμακας 

( >=500kW) με τον μηχανισμό εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in premium), φαίνεται 

να υπάρχει ξανά μια προοπτική για επανεκκίνηση του φωτοβολταϊκού κλάδου τα επόμενα 

χρόνια σε ένα πιο βιώσιμο και σταθερό περιβάλλον.  

Η εισαγωγή εμπορικών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με ενεργειακό συμψηφισμό σε 

προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με σύντομες και απλές διαδικασίες 

αξιολόγησης των αιτήσεων και εκταμίευσης των επιδοτήσεων καθώς και η εισαγωγή 

αντίστοιχων οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως 

το «Εξοικονομώ κατ’ οικον» θα μπορούσαν να φέρουν μια επιπλέον τόνωση του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού κλάδου. Επίσης η αύξηση 

του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου ισχύος για συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού που 

συνδέονται στη μέση τάση στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, το οποίο τώρα είναι μόλις 50kVA, 

θα μπορέσει να αυξήσει το ενδιαφέρον μεγάλων εμπορικών καταναλωτών ιδιαίτερα σε 

μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη και η Ρόδος.  

Επιπλέον η οριστική καθιέρωση μιας συγκεκριμένης χωρητικότητας νέων MW μέσω 

ετήσιων μειοδοτικών διαγωνισμών για μεγάλα συστήματα με τον μηχανισμό εγγυημένων 

διαφορικών τιμών, διατηρώντας μια ελκυστική και συνάμα βιώσιμη  αρχική τιμή εκκίνησης, 

θα σταθεροποιήσει εκ νέου την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών μεγάλης κλίμακας επαναφέροντας 

την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε αυτά.  

Τέλος ο επαναπροσδιορισμός νέων αυξημένων εγγυημένων σταθερών τιμών πώλησης για 

έργα μικρής ισχύος <500kW, που με τις σημερινές τιμές είναι ουσιαστικά μη βιώσιμα και 

μηδενικού ενδιαφέροντος, με βάση και την εμπειρία από τις τιμές πώλησης που προκύπτουν 

στην μικρή κατηγορία των μειοδοτικών διαγωνισμών για τα συστήματα με τον μηχανισμό 

εγγυημένων διαφορικών τιμών, θα δημιουργήσει ένα νέο ενδιαφέρον για αυτές τις 

κατηγορίες και μια νέα προοπτική προσθήκης έργων σε μια κατηγορία που παραμένει 

ανενεργή εδώ και τρία περίπου χρόνια. 
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http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xhAw3CLOuJM%3d&tabid=367&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xhAw3CLOuJM%3d&tabid=367&language=el-GR


 

 

Υπουργική Απόφαση Α.Υ/Φ1/οικ.19598 (ΦΕΚ Β’ 1630/11-10-2010) «Απόφαση για την 

επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των 

διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.»  

Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ2262 (ΦΕΚ Β’ 97/31-1-2012), «Τιμολόγηση 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.» 

Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/16932 (ΦΕΚ Β’ 2317/10-08-2012) «Αναστολή 

διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση 

Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.» 

Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/16933 (ΦΕΚ Β’ 2317/10-08-2012), «Τροποποίηση 

της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς» 

 


