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Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ 
Φ/Β - 1 

Δζωηεπικόρ οικονομικόρ ςπολογιζμόρ

 Τπνινγηζκόο ηνπ Levelized Cost of Energy (LCOE) αλά θαηεγνξία Φ/Β 
(νηθηαθά, επαγγεικαηηθά δηαθόξσλ ηππηθώλ κεγεζώλ ζπζηήκαηα) κε πιήξε 
παξακεηξνπνίεζε όζνλ αθνξά ην θόζηνο θαηαζθεπήο, ηελ ιεηηνπξγία αιιά θαη 
ησλ ζπλζεθώλ ηνπ εηδηθνύ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο (επηηόθηα δαλεηζκνύ, 
θόξνη, πιεζσξηζκόο, ξίζθν ρώξαο θιπ.).

 Αθαίξεζε ηνπ LCOE από ην FIT ηεο θάζε θαηεγνξίαο ώζηε λα πξνθύςεη ην 
Margin (Πεξηζώξην Κέξδνπο) εθάζηνπ ηππηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 Τπνινγηζκόο ησλ IRR, ROI, ROE θιπ.

 ύγθξηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ δεηθηώλ απηώλ ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο 
Διιάδαο (ξίζθν ρώξαο, ζηάζε πιεξσκώλ ΛΑΓΗΔ) κε ζθνπό ηελ 
επαλαμηνιόγεζε κελ ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο FIT γηα ηα λέα θάζε θνξά έξγα 
αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πγηνύο αλάπηπμεο. 



Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ 
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Δξωηεπικόρ οικονομικόρ ςπολογιζμόρ – Άπζη ζηπεβλώζεων - 1

Άπζη ηων ζηπεβλώζεων ηεο αγνξάο ζην ζθέινο ηεο Οξηαθήο Σηκήο πζηήκαηνο 
(ΟΣ) πνπ πξνθαιεί αθελόο ν Μησανιζμόρ ανάκηηζηρ Μεηαβληηού 
Κόζηοςρ (ΜΜΚ) ν νπνίνο:

1. Ννζεύεη ηνλ αληαγσληζκό θαη θξαηά ηερλεηά ρακειά ηελ ΟΣ αθνύ όιεο νη 
ζπλαιιαγέο ελέξγεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ΜΜΚ δελ πεξλνύλ κέζα από ην 
ρξεκαηηζηήξην ηεο ΟΣ.

2. Έηζη ε δηαθνξά FIT – ΟΣ πνπ θαιείηαη λα θαιύςεη ην Σέινο ΔΣΜΔΑΡ θαη νη 
άιινη πόξνη ΑΠΔ δελ επηηπγράλεηαη όρη απαξαίηεηα ιόγσ ησλ FIT αιιά ηνπ 
ηερλεηά ρακεινύ αθαηξεηένπ, δειαδή ηεο ΟΣ. 

3. Απνηέιεζκα είλαη ην επίπιαζην έιιεηκκα ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ΑΠΔ ηνπ 
ΛΑΓΗΔ θαη ε ζηάζε πιεξσκώλ πξνο ηνπο Παξαγσγνύο ΑΠΔ.



Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ 
Φ/Β - 3 

Δξωηεπικόρ οικονομικόρ ςπολογιζμόρ – Άπζη ζηπεβλώζεων - 2

Καη αθεηέξνπ ενζωμάηωζη ησλ Απνδεηθηηθώλ Γηαζεζηκόηεηαο Ιζρύνο (ΑΓΙ) 
450 εκαη. εςπώ εηηζίωρ ζηελ αληαγσληζηηθή πξνζθνξά ησλ ζπκβαηηθώλ 
παξαγσγώλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ (ΗΔΠ) 
θαη ζηελ ηειηθώο δηακνξθνύκελε ΟΣ.  Έηζη:

 Θα πξνθύςεη κηα πξαγκαηηθή ΟΣ πνπ ζα αληαλαθιά ην πιήξεο ρνλδξεκπνξηθό 
θόζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην νπνίν ζα έρεη νπζηαζηηθή έλλνηα λα 
ζπγθξίλεηαη κε ηελ απνδεκίσζε (FIT) ησλ ΑΠΔ γηα ην ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο 
ΔΣΜΔΑΡ.

 Θα πάςνπλ λα ππάξρνπλ ειιείκκαηα ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό ΑΠΔ ηνπ ΛΑΓΗΔ 
θαη ζπλεπώο νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθθαζάξηζε ηεο αγνξάο ζπλνιηθά.



Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ 
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Δξωη. οικονομικόρ ςπολογιζμόρ – Αποθεςγόμενο κόζηορ - 1 

Σππηθή θακπύιε θνξηίνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ην θαινθαίξη 2007 όπνπ ε 
ζπλεηζθνξά ησλ Φ/Β ήηαλ ζρεδόλ κεδεληθή.



Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ 
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Δξωη. οικονομικόρ ςπολογιζμόρ – Αποθεςγόμενο κόζηορ - 2 

Σππηθή θακπύιε θνξηίνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ην θαινθαίξη 2012 όπνπ ε 
ζπλεηζθνξά ησλ Φ/Β ζην δηαζπλδεδεκέλν πξνζεγγίδεη ηα 800 MW (εθηίκεζε γηα 
640 MW επαγγεικαηηθά ζην ηέινο Ινπλίνπ + 150 MW νηθηαθά).



Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή 
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Δξωη. οικονομικόρ ςπολογιζμόρ – Αποθεςγόμενο κόζηορ - 3 

Από ηελ δηαθνξά - κείσζε ησλ θνξηίσλ κεηαμύ 2007 θαη 2012 πέξαλ ηεο ύθεζεο 
έλα corridor πεξίπνπ 750ΜW ζηελ αηρκή (ζπλππνινγηδόκελσλ θαη ησλ απσιεηώλ 
πνπ απνθεύγνληαη ιόγσ ιεηηνπξγίαο ησλ Φ/Β θνληά ζηελ θαηαλάισζε), θαη 
κηθξόηεξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππόινηπεο εκέξαο, οθείλεηαι ζηην 
ζςνειζθοπά ηων Φ/Β πνπ απνθιεηζηηθά εγρένπλ ελέξγεηα ζηελ ΥΣ θαη ΜΣ θαη 
πνπ ν ΑΓΜΗΔ ππνινγίδνληαο ηελ θακπύιε θνξηίνπ ζηελ ΤΣ  (ζύζηεκα) δελ ηα 
απνγξάθεη ζηελ θακπύιε απηή.

Αλ δελ ππήξραλ ηα Φ/Β, ηα 750 MW απηά ζα έπξεπε λα αλαπιεξσζνύλ από 
πξόζζεηε ζπκβαηηθή παξαγσγή ή εηζαγσγέο κέζσ ηεο ΟΣ.  Σν θόζηνο απηήο ζα 
ήηαλ ην άζξνηζκα:

α. Σνπ θόζηνπο θαζ’ εαπηήο ηεο πξόζζεηεο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο ησλ 750 MW.

β. Σνπ λένπ θόζηνπο ηεο πθηζηάκελεο ηζρύνο ιόγσ ηεο λέαο απμεκέλεο ΟΣ πνπ 
ζα πξνέθππηε. 



Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή 
αμηνιόγεζε ησλ Φ/Β - 7 

Δξωη. οικονομικόρ ςπολογιζμόρ – Αποθεςγόμενο κόζηορ - 4 

Ένα παπάδειγμα:

 Έζησ πθηζηάκελν θνξηίν 7,500 MW ην κεζεκέξη κηα Υ εκέξαο κε ΟΣ 90 επξώ / 
MWh.  Σν θόζηνο πιεξσκήο ηεο ελέξγεηαο γηα κία ώξα ζα είλαη 7,500 MWh x 90 
επξώ / MWh = 675,000 επξώ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ώξα. 

 Έζησ επίζεο όηη ηελ ίδηα ώξα ηα Φ/Β εγρένπλ επηπιένλ 750 MW ζηελ ΥΣ θαη ΜΣ 
πνπ δελ θαίλνληαη όπσο είπακε ζηελ ΤΣ. Απηά έζησ πιεξώλνληαη κεζνζηαζκηθά
ζήκεξα κε FIT 400 επξώ / MWh δειαδή 750 MWh x 400 επξώ / MWh = 300,000 
εςπώ κόζηορ Φ/Β ηελ ζπγθεθξηκέλε ώξα.

 Έζησ όηη ζηακαηνύλ ηα Φ/Β θαη γηα λα θαιπθζεί ην θελό εληάζζνληαη ζην ζύζηεκα 
λέα 750 MW ζπκβαηηθώλ θαη ε λέα απμεκέλε ΟΣ δηακνξθώλεηαη ζηα 110 επξώ / 
MWh.  

 Σν θόζηνο ησλ λέσλ ζπκβαηηθώλ 750 MW απηώλ γηα ηελ ώξα εθείλε ζα είλαη 750 
MWh x 110 επξώ / MWh = 82.500 επξώ πιένλ ηεο αύμεζεο πνπ επέθεξαλ ζηελ 
απνπιεξσκή ηνπ πξoϋθηζηάκελνπ θνξηίνπ ησλ 7,500 MW ιόγσ αύμεζεο ηεο ΟΣ 
πνπ ζα είλαη 7,500 MWh x (110 -90) επξώ/MWh = 150.000 επξώ. Γηλαδή 
ππόζθεηο κόζηορ ζςμβαηικών 232,500 εςπώ.



Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή 
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Δξωη. οικονομικόρ ςπολογιζμόρ – Αποθεςγόμενο κόζηορ - 5 

πλεπώο:

Ππαγμαηικό ππόζθεηο κόζηορ Φ/Β = Κόζηνο Φ/Β (300,000 επξώ)  -

απνθεπγόκελν Κόζηνο ζπκβαηηθώλ (232,500 επξώ) = 67,500 εςπώ 

Έηζη νη Πόποι ΑΠΔ (ΔΣΜΔΑΡ, ηέινο Ληγλίηε, ΔΡΣ, CO2) νθείινπλ λα θαιύςνπλ 
κόλν ηα 67,500 εςπώ γηα ηελ ώξα εθείλε 

ΚΑΙ ΟΧΙ

ηα 232,500 επξώ όπσο εζθαικέλα ππνινγίδεηαη ζήκεξα  σο εμήο:

Πόξνη ΑΠΔ = FIT x Δλέξγεηα ΦΒ – ΟΣ x Δλέξγεηα ΦΒ

Πόξνη ΑΠΔ = 400 επξώ x 750 MWh – 90 επξώ/MWh x 750 MWh

Πόξνη ΑΠΔ= 300,000 – 67,500 επξώ = 232,500 εςπώ



Δλζσκαηώλνληαο ζπλεπώο ηελ θξίζηκε απηή παξάκεηξν ηνπ απνθεπγόκελνπ
θόζηνπο από ηελ ιεηηνπξγία ησλ Φ/Β ζηνλ ππνινγηζκό ησλ Πόξσλ γηα ηελ 
ζηήξημε ησλ ΑΠΔ είλαη πξνθαλέο πσο δεν θα ςπήπσε κανένα ππόβλημα με 
ηον Διδικό Λογαπιαζμό ΑΠΔ ηος ΛΑΓΗΔ. 

Ο ΠΔΦ βξίζθεηαη ήδε ζε επαθέο κε Πνιπηερληθά / Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα 
κε αληηθείκελν ηελ αλάζεζε κειέηεο γηα ηελ πιήξε απνηύπσζε ηνπ 
απνθεπγόκελνπ θόζηνπο ελέξγεηαο ζε εηήζηα βάζε από ηελ ιεηηνπξγία ησλ Φ/Β 
θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη κε πξνζνκνίσζε ζελαξίνπ θαηάξγεζεο ηνπ 
ΜΜΚ θαη ησλ ΑΓΙ, ώζηε ηνύην λα απνηειέζεη ζεκαληηθή πνζνηηθή παξάκεηξν ηνπ 
δηαιόγνπ γηα ηνλ ελεξγεηαθό ζρεδηαζκό.
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Σςμπέπαζμα

Με ηελ καηάπγηζη ηων ΑΓΙ και ΜΜΚ πνπ επηδνηνύλ εθηόο ΟΣ ηα νξπθηά 
θαύζηκα κε ηνπιάρηζηνλ  750 εθαη. εηεζίσο θαη αιινηώλνπλ ηελ αγνξά θαη ηνλ 
αληαγσληζκό θξαηώληαο ηερλεηά ρακειά ηελ ΟΣ, 

Σνλ ππνινγηζκό ηνπ αποθεςγόμενος κόζηοςρ ενέπγειαρ λόγω ηων Φ/Β 

Θα κπνξέζεη λα ππάξμεη έλαο οπθολογικόρ και μακπόπνοορ ενεπγειακόρ 
ζσεδιαζμόρ αναδεικνύονηαρ ηον εγσώπιο πλούηο ηηρ ηλιακήρ ενέπγειαρ 
και ηων θωηοβοληαϊκών.
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