
Ειςφορά ςτα Φωτοβολταϊκά, ποιουσ καταςτρζφει και γιατί δεν 
κα αποδώςει από μόνθ τθσ
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Η αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ 
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Η «πακογζνεια» τθσ υπεραδειοδότθςθσ

Με ςφμβαςθ ΛΑΓΗΕΜε δεςμευτικι προςφορά 
όρων ςφνδεςθσ

Με άδεια Παραγωγισ 
ΡΑΕ

1.900

Παρά ηην αναζηολή αδειών ηοσ Ασγούζηοσ

2012, ζσνετίζοσν ακωλύηως ηην διαδικαζία προς εν 

δσνάμει σλοποίηζη 7,400 MW Φ/Β.

Εθνικός ζηότος 2020 για Φ/Β = 2,200 MW



1.125

1.900

Με ςφμβαςθ 
ΛΑΓΗΕ

Εκν. Στόχοσ 2014, 
1,500 MW

Εκν. Στόχοσ 2020, 
2,200 MW

Οι Εκνικοί ςτόχοι ςτα Φωτοβολταϊκά



Η εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των Φ/Β ςιμερα -
τάςεισ

Εν λειτουργία επαγγελματικά Φ/Β ςε MWp

Διαςυνδεδεμζνο 
φςτθμα

Μθ 
διαςυνδεδεμζνα 

Νθςιά

φνολο 
επαγγελματικών 

Φ/Β
Χρονικι περίοδοσ

Πρόςκετθ 
ιςχφσ

* Τζλοσ 2012 1.150 120 1.270 2012 748

Οκτ 2012 1.020 109 1.125 JAN - OCT 2012** 603

Τζλοσ 2011 439 83 522 2011 331

Τζλοσ 2010 153 38 191 2010 143

Τζλοσ 2009 46 2 48 2009 37

Τζλοσ 2008 11 11 2008

* Εκτίμθςθ

** Ρρόςκετθ ιςχφσ 10μθνου
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Οι υπερθμερίεσ ςτισ πλθρωμζσ ΑΡΕ από ΛΑΓΗΕ

Μινασ Παραγωγισ 

ΑΠΕ

Λιξθ 20μερθσ τακτισ 

προκεςμίασ εξόφλθςθσ 

ΑΠΕ

Ημερ/νία

εξόφλθςθσ ΑΠΕ

Τπερθμερία 

πλθρωμών ΑΠΕ 

ςε θμζρεσ

Μζςθ κεωρθτικι 

υπερθμερία αγοράσ 

ςυνολικά ςε θμζρεσ

Νοζμβριοσ 2011 31/12/11 8/2/12 39 37

Δεκζμβριοσ 2012 31/1/12 28/3/12 56 40

Ιανουάριοσ 2012 2/3/12 5/5/12 65 43

Φεβρουάριοσ 2012 31/3/12 5/7/12 96 45

Μάρτιοσ 2012 1/5/12 1/8/12 93 45

Απρίλιοσ 2012 31/5/12 15/9/12 107 50

Μάιοσ 2012 1/7/12 30/10/12 121 55

Ιοφνιοσ 2012 1/8/12 20/12/12 140 65*

*Για κφκλο εργαςιϊν ΛΑΓΗΕ + ΑΔΜΗΕ 4,5 δισ ευρϊ και ςυνολικό δομικό και ςυγκυριακό ζλλειμμα τουσ 800 
εκατ. ευρϊ,  αντιςτοιχεί μζςθ υπερθμερία αγοράσ 65 θμερϊν.



 Μθ αναγνϊριςθ του αποφευγόμενου κόςτουσ των Φ/Β από τθν αιχμιακι λειτουργία τουσ ςτθν ΧΤ-ΜΤ 
και τθσ ςυγκράτθςθσ τθσ ΟΤΣ που ατό ςυνεπάγεται

 Αν τα Φ/Β εξζλειπαν π.χ. το 2012 θ ενζργεια που εγχζουν κα ζπρεπε να καλυφκεί από περιςςότερθ 
λειτουργία των μονάδων ΦΑ, πετρελαϊκϊν μονάδων και ειςαγωγϊν που κα αφξαναν ςθμαντικά τθν 
ΟΤΣ.  Στθν νζα αυτι υψθλότερθ ΟΤΣ επιπλζον κα αποηθμιϊνονταν και όλεσ οι υπόλοιπεσ 
ςυμμετζχουςεσ ςυμβατικζσ μονάδεσ.

 Με βάςθ μελζτθ του ΑΡΘ από Ιοφλιο ‘12, το αποφευγόμενο αυτό κόςτοσ  από τθν λειτουργία των Φ/Β 
ανζρχεται για το 2012 ςτα 245 εκατ. ευρϊ.  Αυτό κα ζπρεπε να αφαιρείται από το ςφνολο των FIT 
αποηθμίωςθσ τουσ ϊςτε να υπολογίηεται το αναγκαίο κάκε φορά ΕΤΜΕΑ και όχι το πλαςματικό που 
αντιςτοιχεί ςτθν ΟΤΣ (περίπου 80 εκατ. ευρϊ).  

 Μελζτθ του ΑΡΘ από Ιοφλιο ‘12 ζδειξε πωσ λόγω τθσ ςτρζβλωςθσ του Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ 
Μεταβλθτοφ Κόςτουσ, που λειτουργεί  ωσ οικονομικι επιδότθςθ “Feed-in-Tariff” εκτόσ ΟΤΣ των 
μονάδων ΦΑ, θ ΟΤΣ τεχνθτά απομειϊνεται τουλάχιςτον κατά 14 ευρϊ/MWh.  

 Με επιπλζον  λογιςτικι ενςωμάτωςθ και των Αποδεικτικών Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ (9ευρϊ/MWh) ςε 
αυτιν, που αποτελοφν πρόςκετθ αποηθμίωςθ των ςυμβατικϊν μονάδων, το χονδρεμπορικό κόςτοσ του 
ρεφματοσ  είναι κατά τουλάχιςτον 23 ευρϊ / MWh τεχνθτά απομειωμζνο του πραγματικοφ.  

 Πλα τα ανωτζρω οδθγοφν ςε ζναν δομικά προβλθματικό ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ που τροφοδοτείται 
με πλαςματικό ζλλειμμα και ςυνεπϊσ ιςόποςθ πλαςματικι ανάγκθ υπερτίμθςθσ του ΕΤΜΕΑ.  
Συγκεκριμζνα:

Οι ςτρεβλϊςεισ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτον 
ειδικό λογαριαςμό ΑΡΕ



Οι ςτρεβλϊςεισ του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΡΕ

 Μζςω τθσ εξίςωςθσ που ακολουκεί και διζπει τα οικονομικά των ΑΡΕ, δθμιουργείται 
πλαςματικι ανάγκθ υπερτίμθςθσ  του ΕΣΜΕΑΡ κατά 23 ευρϊ / MWh x 6,6 TWh ετιςιασ 
παραγωγισ ΑΡΕ = 152 εκατ. ευρώ τουλάχιςτον ετθςίωσ μόνο για το 2012.  Αντίςτοιχα ποςά 
ιςχφουν και για τα προθγοφμενα ζτθ. 

(FIT – ΟΣ) x MWh παραγωγισ ΑΠΕ = ΕΣΜΕΑΡ + Λοιποί πόροι ΑΠΕ   

 Επειδι θ υπερτίμθςθ αυτι, που εςφαλμζνα αφορά τισ ΑΡΕ δεν γίνεται, δθμιουργεί ιςόποςο 
πλαςματικό  ζλλειμμα ςτον ειδικό λογαριαςμό ΑΡΕ και ςυνεπϊσ ςυνεχϊσ διευρυνόμενεσ 
υπερθμερίεσ, πλθςίον των 140 θμερών, ςτισ πλθρωμζσ τουσ ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα.  

 Η διάςπαςθ του ΔΕΣΜΗΕ ςε ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ ανζδειξε με δραματικό τρόπο το πρόβλθμα των 
ςτρεβλϊςεων αυτό.

 Επιπλζον για τα Φ/Β επειδι θ τεχνθτά απομειωμζνθ ΟΤΣ αφορά μζςθ τιμι 24ϊρου, δθλαδι 
περιλαμβάνει και χαμθλζσ τιμζσ νφχτασ  που τα Φ/Β εξ’ οριςμοφ δεν λειτουργοφν, θ ςφγκριςθ 
μαηί τθσ είναι για ζναν ακόμθ λόγο άδικθ.  Θα ζπρεπε λοιπόν θ αποηθμίωςθ των Φ/Β να 
ςυγκρίνεται με τθν αιχμιακι ΟΣ που είναι 2+ φορζσ μεγαλφτερθ τθσ μζςθσ τιμισ τθσ.  

 Οι ανωτζρω αδυναμίεσ δθμιουργοφν ςοβαρζσ επιπλοκζσ ςτθν λειτουργία, τθν απόδοςθ ΦΡΑ 
που δεν ζχει ειςπραχκεί για τιμολόγια που εκδόκθκαν αλλά και ςτθν εξυπθρζτθςθ του 
δανειςμοφ των ΑΡΕ.



Η επιβλθκείςα οριηόντια ειςφορά επί του τηίρου –
ζνα παράδειγμα για 25%

Ιςχφσ πάρκου 100 KW 2MW

Ρλιρεσ κόςτοσ ΦΒ πάρκου 315.000 4.470.000

Δάνειο 75% * 236.250 3.352.500

Κδια ςυμμετοχι 25% 78.750 1.117.500

Ετιςια αποτελζςματα 

Ραραγωγι KWh 150.000 3.000.000

FIT ευρϊ / kWh 0,45 0,40

Σηίροσ 67.500 1.200.000

Τόκοι δανείου 23.625 335.250

Αποςβζςεισ 7% 22.050 312.900

Λειτουργικά 6.000 34.000

Α Προ φόρων κζρδθ 15.825 517.850

1 Φόροσ Ειςοδιματοσ 26% 4.115 134.641

2 Τζλοσ Επιτθδεφματοσ ζδρασ και υποκαταςτιματοσ 1.650 1.650

3 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ΟΑΕΕ 4.000 4.000

Κακαρά μετά φόρων κζρδθ 6.061 377.559

4 Ειςφορά 25% επί του τηίρου του ν. 4093 16.875 300.000

Β Κακαρά μετά φόρων και ειςφοράσ (δεν εκπίπτει) κζρδθ -10.815 77.559

Γ Σελικό ποςοςτό φορολόγθςθσ επί του Α ((1+2+3+4)/A) 168% 85%

* Δάνειο 10ετοφσ τοκοχρεωλυτικισ αποπλθρωμισ με 10% επιτόκιο

Οικονομικι ανάλυςθ για Φ/Β πάρκο καταςκευισ με παραγγελία εξοπλιςμοφ Απρίλιο 2011 και 

διαςφνδεςθ Αφγουςτο 2011 με ταρίφεσ 0,45 και 0,40 λεπτά / kWh αναλόγωσ τθσ ιςχφοσ



Τεκμθρίωςθ του κόςτουσ καταςκευισ των Φ/Β 
μονάδων του παραδείγματοσ

Κόςτοσ καταςκευισ πλιρουσ ποιοτικισ Φ/Β μονάδασ

Παραγγελία εξοπλιςμοφ 4οσ / 2011 - φνδεςθ μζςα 2011 100 KW 2MW

Panels 150.000 2.900.000

Inverters 20.000 400.000

Τθλεμετρία - μετεορολογικό 2.000 7.000

Krinner Βάςεισ ςτιριξθσ με γεϊβιδεσ 35.000 650.000

Καλϊδια AC / DC με διαςταςιολόγθςθ για απϊλειεσ < 1%, ςπιράλ, φρεάτια 7.000 100.000

Ρίνακεσ με εςωτερικι αντικεραυνικι προςταςία, αςφάλειεσ, διακοπτικό 

υλικό - Διμερείσ DC/AC ανά αντιςτροφζα και Γενικόσ ςτο πάρκο
7.000 100.000

Γειϊςεισ 1.000 15.000

Tesla αλεξικζραυνο - εξωτερικι αντικεραυνικι προςταςία 4.000 8.000

Εργαςία 15.000 80.000

Τποςφνολο Φ/Β μζρουσ 241.000 4.260.000

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Ρεριφραξθ 2,5 μ, ςενάηι 0,4 μ. ςτθν βάςθ, αγκακωτι 

κουλοφρα ςτο άνω μζροσ, είςοδοσ, βάςθ οικίςκου από ςκυρόδεμα
24.000 50.000

ΡΛΗΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ εξωτερικοφ χϊρου - ΚΑΜΕΕΣ - Ρροβολείσ 

Συναγερμοφ / νυχτερινόσ φωτιςμόσ αςφαλείασ / ανεξάρτθτεσ καλωδιϊςεισ - 

ςπιράλ / εργαςία

21.000 30.000

ΟΙΚΙΣΚΟΣ 3.000 12.000

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΟΥ - ΡΙΕΣΤΙΚΟ - ΡΛΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 2.000 4.000

ΟΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΗ 20.000 100.000

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ - ΤΟΡΟΓΑΦΙΚΑ - ΛΟΙΡΑ 4.000 15.000

ΤΝΟΛΟ Φ/Β ΠΑΡΚΟΤ 315.000 4.471.000
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Συμπεράζμαηα

υμπεράςματα

 Η ειςφορά ςτοχεφει να εξοικονομιςει από τισ ΑΡΕ 240 εκατ. ευρϊ ετθςίωσ από τα οποία τα 200 εκατ. ευρϊ 
από τα επαγγελματικά Φ/Β περίπου, ϊςτε υποτίκεται να μθδενιςτεί το ζλλειμμα των 340 εκατ. ευρϊ του 
λογαριαςμοφ ςτα τζλθ του 2014.

 Τθν ίδια ςτιγμι το ΥΡΕΚΑ επιτρζπει ςτισ ςτρεβλϊςεισ να τροφοδοτοφν με τουλάχιςτον 150 εκατ. ευρϊ ετθςίωσ 
νζο πλαςματικό ζλλειμμα τον λογαριαςμό ΑΡΕ.   Συνεπϊσ ο ςτόχοσ για μθδενιςμό του ελλείμματοσ το 2014 
είναι ανζφικτοσ χωρίσ τθν άρςθ των ςτρεβλώςεων.

 Μζςω των ςτρεβλϊςεων το 60% του ΕΤΜΕΑ επιδοτεί τθν λιανικι γενικά και τα ορυκτά καφςιμα που 
κυριαρχοφν ςε αυτιν.  Ενδεικτικά από τθν 1/1/09 ο καταναλωτισ ζχει πλθρϊςει ςε ΕΤΜΕΑ για τθν ςτιριξθ 
υποτίκεται μόνο των ΑΡΕ 520 εκατ. ευρϊ.  Από αυτά το 60% δθλαδι τα 312 εκατ. δεν πιγαν ςτισ ΑΡΕ.  Αυτοί 
που τα καρπώκθκαν λοιπόν, ασ τα φζρουν πίςω ςυμβάλλοντασ ςτον μθδενιςμό του ελλείμματοσ.

 Η ειςφορά ςτα Φ/Β όπωσ ετζκθ οριηόντια ςε υπερβολικά ποςοςτά (25 – 30% επί του τηίρου) και μθ εκπίπτουςα 
φορολογικά από τα ζςοδα όπωσ προωκείται, καταςτρζφει ολοςχερϊσ πολλζσ επιχειριςεισ Φ/Β.  

 Ειδικότερα για τουσ χιλιάδεσ μικρομεςαίουσ παραγωγοφσ, που αποτελοφν πάνω από το 50% τθσ αγοράσ, οι 
επιχειριςεισ τουσ κακίςτανται απολφτωσ ηθμιογόνεσ με ςυνολικό ποςοςτό φορολόγθςθσ επί των προ φόρων 
κερδών που φκάνει το 168%, όπωσ φάνθκε ςτο ςχετικό παράδειγμα.  

 Και για τισ μεγαλφτερεσ ωςτόςο Φ/Β μονάδεσ το ςυνολικό ποςοςτό φορολόγθςθσ φκάνει ςε απαγορευτικά 
ποςοςτά για δυτικζσ οικονομίεσ τθσ τάξθσ του 85%.

 Η υφιςτάμενθ θλεκτροπαραγωγι από Φ/Β απειλείται λόγω τθσ ειςφοράσ με αφελλθνιςμό.  Επιπλζον δεν 
προςφζρκθκε τίποτα το αντιςτακμιςτικό ςτο «τραπεηικό μζτωπο» για μείωςθ επιτοκίων ι ακόμθ ςτθν 
επζκταςθ τθσ διάρκειασ των ςυμβάςεων ΛΑΓΗΕ. 



Συμπεράζμαηα

υμπεράςματα

 Ζνα μινα μετά τθν επιβολι τθσ ειςφοράσ  οι παραγωγοί του διαςυνδεδεμζνου παραμζνουν επιμθκυνόμενα 
απλιρωτοι.

 Το ΥΡΕΚΑ δεν ζχει λάβει κανζνα μζτρο πεικαρχίασ ςτουσ Εκνικοφσ ςτόχουσ διείςδυςθσ αφοφ πζραν τθσ 
υπεραδειοδότθςθσ που προζβθ το προθγοφμενο διάςτθμα (8,500 MW Φ/Β για ςτόχο 2,200 το 2020), δεν 
υπάρχει ρθτόσ μθχανιςμόσ ανάκλθςθσ των χρονιηόντων αδειϊν και πολφ περιςςότερο των όρων ςφνδεςθσ που 
αν και  πλθρϊκθκαν τα ζργα δεν υλοποιοφνται.  Ζτςι καταλαμβάνεται άγνωςτο για πόςο ο θλεκτρικόσ χϊροσ.  

 Το ίδιο ιςχφει και για τισ ςυμβάςεισ ΛΑΓΗΕ που μπορεί να μθν καταςκευαςτοφν οι αντίςτοιχεσ μονάδεσ αλλά 
ωςτόςο δεν ανακαλοφνται ποτζ. 

 Συνεπϊσ αλλάηοντασ αυτζσ «χζρια» μζςω του εμπορίου αδειϊν και υλοποιοφμενεσ κάποια ςτιγμι ςτο 
μζλλον, αδίκωσ κα κατθγορθκοφν εκ νζου οι παραγωγοί για δικεν δικζσ τουσ υπερβολζσ και υπερβάςεισ των 
ςτόχων!

 Με απλά λόγια το Ελλθνικό Κράτοσ «φοβάται» να δυςαρεςτιςει τουσ εν δυνάμει επενδυτζσ αλλά δεν διςτάηει 
εκ των υςτζρων να τιμωρεί αναδρομικά αυτοφσ που πραγματικά επζνδυςαν!

 Η υγιισ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ, προχποκζτει προγραμματιςμό από το Κράτοσ και όχι προχειρότθτα ςτθν 
αντιμετϊπιςθ ότι π.χ. ο κορεςμόσ του δικτφου ι θ πιςτωτικι κρίςθ κα μασ κρατιςουν εντόσ των ορίων ι ότι θ 
«τφχθ» με κάποιο τρόπο κα παίξει εν τζλει ρυκμιςτικό ρόλο. 

 Για να μθν ςυμβοφν τα ίδια και ςτα οικιακά Φ/Β όπου δεν υπάρχει καν εκνικόσ ςτόχοσ, θ Ρολιτεία οφείλει 
άμεςα να εξετάςει ςτα νζα ζργα το net metering, που Ρανευρωπαϊκά τείνει να επικρατιςει ωσ τάςθ. 



100 kW - ΜΕΣΣΗΝΙΑ

φνδεςμοσ Παραγωγών Ενζργειασ με Φωτοβολταϊκά

τζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ ΠΕΦ

Ευχαριςτώ


