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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  

Καταρχάς θα  πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης μου εδώ και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Είναι δεδομένο πως η 

διαδικασία ήταν αρκετά επίπονη η ώστε να  συλλεχθούν άμεσα όλα αυτά τα δεδομένα 

που κρίθηκαν απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια πλήρης ανάλυση 

των φωτοβολταϊκών συστημάτων, δηλαδή ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους, 

που εφαρμόζονται. Θα εξετάσουμε ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματά τους, ενώ θα παρουσιάσουμε στοιχεία που αφορούν το κόστος αλλά 

και την απόδοση.  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε εκτενώς στις επενδύσεις που προβλέπονται 

για τια φωτοβολταϊκά συστήματα. Θα δούμε ότι έχουν πλέον εξαιρεθεί από τον νέο 

επενδυτικό – αναπτυξιακό νόμο αλλά παρόλα αυτά οι τράπεζες εξακολουθούν να 

διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ως προς την εξυπηρέτηση όσων θέλουν να 

επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά, με διάφορα πράσινα δάνεια που συνήθως 

τιτλοφορούνται ως προγράμματα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και που επιδοτεί 

περίπου το 70% του συνολικού ποσού δανείου για κατασκευές εξοικονόμησης 

ενέργειας στην οικία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στην φορολογία που αφορά τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε σε τι κλίμακα φορολόγησης εκπίπτουν τα 

έσοδα από τα φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και κατά πόσο ανεβαίνει το ποσοστό 

της φορολόγησης κάθε έτος. Φυσικά, θα εξετάσουμε τι ισχύει και στις δύο 

περιπτώσεις, τόσο των οικιακών όσο και των αγροτικών φωτοβολταϊκών 

συστημάτων 

Τέλος, θα αναφερθούμε στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την όλη μελέτη, 

καθώς και κάποιες πιθανές προτάσεις για το μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα δούμε αναλυτικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, 

την λειτουργία τους αλλά και στατιστικά στοιχεία για την χρήση τους στην Ευρώπη, 

αλλά και ευρύτερα ανά τον κόσμο. Μετά βεβαιότητας πάντως μπορούμε να πούμε, 

ότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς έχουν ενταχθεί δυναμικά σε έναν ολοένα και 

εξελισσόμενο τομέα, όπως αυτός της πράσινης ανάπτυξης και των εναλλακτικών 

πηγών ενέργειας, είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό στοιχείο τόσο ενεργειακά, όσο και 

επιχειρησιακά. 

 

1.1. Γενικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα, 

που είναι επίσης γνωστά με 

την συντομογραφία Φ/Β, είναι 

μια σύσταση στοιχείων που 

προορίζονται για την παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για διάφορους σκοπούς, 

χρησιμοποιώντας τον ήλιο ή, 

λιγότερο συχνά, άλλες πηγές 

φωτός, ως πηγή ενέργειας (Goetzberger & Hoffmann, 2005: 32). 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να κατασκευαστεί με διάφορες συνθέσεις 

(Balfour, κ.σ., 2011: 51): 

 Μη διασυνδεδεμένο χωρίς μπαταρία  

Εικόνα 1. Εφαρμογή φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο 
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 Μη διασυνδεδεμένο με αποθήκευση σε μπαταρία για χρήσης μόνο συνεχούς 

ρεύματος  

 Μη διασυνδεδεμένο με αποθήκευση σε μπαταρία για χρήσεις τόσο συνεχούς 

όσο και εναλλασσόμενου ρεύματος.  

 Διασυνδεδεμένα χωρίς μπαταρία  

 Διασυνδεδεμένα με αποθήκευση σε μπαταρία  

 

Μια φωτοβολταϊκή συστοιχία, αλλιώς γνωστή ως ηλιακή σειρά, αποτελείται από 

πολλαπλές φωτοβολταϊκές μονάδες, που συχνά αναφέρονται ως ηλιακοί συλλέκτες, 

για να μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε χρησιμοποιήσιμη ηλεκτρική ενέργεια 

συνεχούς ρεύματος. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για οικιακό, εμπορικό ή 

βιομηχανικό ενεργειακό εφοδιασμό, περιλαμβάνει συνήθως μια σειρά από 

φωτοβολταϊκά στοιχεία, έναν ή περισσότερούς μετατροπείς ισχύος από συνεχές σε 

εναλλασσόμενο ρεύμα, ένα σύστημα πλαισίων που υποστηρίζει τις ηλιακές μονάδες, 

ηλεκτρικά καλώδια και διασυνδέσεις, και τοποθέτηση λοιπών στοιχείων. 

Προαιρετικά, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ή 

όλα από τα ακόλουθα (Petrova-Koch, κ.σ., 2008: 28): 

 Μετρητή βαθμού απόδοσης στοιχειών ανανεώσιμης ενέργειας 

 Ανιχνευτή σημείων μέγιστης ισχύος 

 Σύστημα μπαταρίας και φορτιστή 

 GPS ανιχνευτή ήλιου 

 Λογισμικό διαχείρισης ενέργειας 

 Ηλιακούς συλλέκτες 
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 Ηλιακούς αισθητήρες ακτινοβολίας 

 Ανεμόμετρο και 

 Ειδικά εξαρτήματα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών  

 

Ο αριθμός των μονάδων στο σύστημα προσδιορίζει τα συνολικά Watts συνεχούς 

ρεύματος, που είναι ικανή να παράγει η ηλιακή συστοιχία. Ωστόσο, ο μετατροπέας 

ρυθμίζει τελικά το ποσό των Watts εναλασσόμενου ρεύματος, που μπορούν να 

διανεμηθούν για κατανάλωση (Mukerjee & Thakur, 2011: 15).  

Ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ικανό να παρέχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια 

για ένα σπίτι, ή ακόμα και μια μεμονωμένη συσκευή με τη μορφή του 

εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος. Για παράδειγμα, οι στρατιωτικοί και 

πολιτικοί  δορυφόροι παρατήρησης της γης, τα φώτα του δρόμου, οι κατασκευές και 

η σηματοδότηση, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κ.λπ., μπορεί να περιέχουν 

ολοκληρωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα για την παροχή πρωτοβάθμιων ή 

βοηθητικών πηγών ενέργειας με τη μορφή εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος, 

ανάλογα με το σχεδιασμό και τις απαιτήσεις ισχύος. 

Τα μεγάλα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι σε θέση να παρέχουν 

ενεργειακό εφοδιασμό σε πολλούς καταναλωτές. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

μπορεί να αποθηκευτεί, να χρησιμοποιηθεί άμεσα, να τροφοδοτηθεί σε ένα μεγάλο 

δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ή να συνδυαστεί με έναν ή περισσότερους, εγχώριους 

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι συνήθως 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση 

για μια συγκεκριμένη επένδυση (Krauter, 2006: 63). 
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Εικόνα 2. Τυπικός τρόπος λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 

 

 

1.2. Ιστορικό των Φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Τα πρώτα συμβατικά φωτοβολταϊκά στοιχεία άρχισαν να παράγονται στα τέλη του 

1950, και καθ 'όλη τη δεκαετία του 1960 χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο για την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε δορυφόρους που κάλυπταν την τροχιά της γης. Στη 

δεκαετία του 1970, οι βελτιώσεις στον τομέα των κατασκευών, των επιδόσεων και 

της ποιότητας των φωτοβολταϊκών μονάδων συντέλεσαν στην μείωση του κόστους 

και δημιούργησαν μια σειρά νέων ευκαιριών για την τροφοδοσία απομακρυσμένων 

επίγειων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της φόρτισης μπαταριών για 

εξοπλισμούς πλοήγησης, τηλεπικοινωνιών και άλλες κρίσιμες χρίσεις με χαμηλές 

ενεργειακές ανάγκες (Rekioua, & Matagne, 2012: 9). 

Στη δεκαετία του 1980, τα φωτοβολταϊκά συστήματα έγιναν μια δημοφιλής πηγή 

ενέργειας για τις ηλεκτρονικές συσκευές που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους 

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και των αριθμομηχανών, των ρολογιών, των 

ραδιοφώνων και άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν μπαταρίες που χρειάζονται 
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φόρτιση. Μετά τις ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, υπήρξαν σημαντικές 

προσπάθειες ώστε να αναπτυχθούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος για οικιακή και 

εμπορική χρήση, τόσο για αυτόνομες, απομακρυσμένες ενεργειακές εφαρμογές, όσο 

και για συνδεδεμένες εφαρμογές. Κατά την ίδια περίοδο, οι διεθνείς εφαρμογές 

φωτοβολταϊκών συστημάτων για τη λειτουργία των αγροτικών κλινικών υγείας, για 

την ψύξη, την άντληση νερού, για τις τηλεπικοινωνίες, και για τα μη συνδεδεμένα 

νοικοκυριά αυξήθηκαν δραματικά, και να παραμείνουν ένα μεγάλο τμήμα της 

σημερινής παγκόσμιας αγοράς φωτοβολταϊκών προϊόντων. Σήμερα, η παραγωγή του 

κλάδου των φωτοβολταϊκών μονάδων αυξάνεται κατά περίπου 25% σε ετήσια βάση, 

και τα μεγάλα προγράμματα στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Ευρώπη επιταχύνουν 

ραγδαία την εφαρμογή των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και τη διασύνδεση 

με δίκτυα κοινής ωφέλειας (Foster, κ.σ., 2009: 33). 

 

1.3. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων 

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να δούμε ότι τα πλεονεκτήματα που εμφανίζουν τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα, είναι σαφώς περισσότερα από τον αριθμό των 

μειονεκτημάτων. Μπορούμε όμως να τα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω. 

 

1.3.1. Πλεονεκτήματα των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ, μπορούν να καλύψουν τις βασικές μας ενεργειακές 

ανάγκες, μιλώντας για ηλεκτρική ενέργεια, σε οικιακό, εμπορικό ή κοινοτικό επίπεδο, 

παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε κοινότητες, ή σε μεγαλύτερη κλίμακα. Τα πάνελ 

ηλιακών φωτοβολταϊκών είναι πράσινα τεχνολογικά συστήματα που 

εκμεταλλεύονται τις ανανεώσιμες πηγές ηλιακής ενέργειας συντελλόντας προς ένα 

αειφόρο ενεργειακό μείγμα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων είναι λοιπόν τα εξής (Magee, 2010: 62): 
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 Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρέχουν τα πράσινη, ανανεώσιμη ενέργεια με 

την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 

φωτοβολταϊκά πάνελ ως εναλλακτική πηγή ενέργειας στη θέση της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα. 

Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται τα φωτοβολταϊκά πάνελ ή 

άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών μας  τόσο περισσότερο θα συμβάλουμε στη μείωση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον με τη μείωση των εκπομπών CO2 στην 

ατμόσφαιρα. 

 Τα Φωτοβολταϊκά πάνελ αποτελούν μια αξιόπιστη, βιομηχανικά ώριμη, 

πράσινη τεχνολογία για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Οι 

εταιρείες φωτοβολταϊκών συστημάτων δίνουν εγγυήσεις για τα φωτοβολταϊκά 

πάνελ τόσο όσον αφορά τόσο την διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών πάνελ 

όσο και για τα επίπεδα απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάνελ, στο πέρασμα 

του χρόνου. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μπορούν να διατηρηθούν έως και 25 

χρόνια ή και περισσότερο, ορισμένα με μέγιστη απώλεια απόδοσης μόνο 18%, 

ακόμα και μετά από 20 χρόνια λειτουργίας. 

 Σε αντίθεση με τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά πάνελ λειτουργούν 

αυτόνομα, χωρίς την παραγωγή θορύβου, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνουν 

κινούμενα μηχανικά μέρη  Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φωτοβολταϊκά πάνελ 

μπορούν να τοποθετηθούν σε ρυθμιζόμενη περιστρεφόμενη βάση η οποία 

είναι τοποθετημένη σε ένα σταθερό στύλο, γεγονός επιτρέπει κάποια κίνηση 

για την καλύτερη ηλιακή ρύθμιση, στρέφοντας το ηλιακό πάνελ ώστε να 

ακολουθεί τον ήλιο. Ακόμη και στην περίπτωση αυτών των ρυθμιζόμενων 

φωτοβολταϊκών συστημάτων, οι κινήσεις είναι πολύ μικρές, σχεδόν 

αμελητέες, και δεν δημιουργούν διαταραχές. 

 Όσον αφορά το κόστος λειτουργίας και το κόστος συντήρησης, τα 

φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας, απαιτούν ελάχιστο κόστος λειτουργίας ή συντήρησης. Ένα απλός 

τακτικό καθαρισμός της επιφάνειας του πάνελ είναι επαρκής για να τα 

διατηρήσει σε λειτουργία με την ύψιστη απόδοση, σύμφωνα με τις οδηγίες 

των κατασκευαστών. 

 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μπορούν να αποδειχθούν ιδανικά για την διανομή 

της ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για 

απομακρυσμένες εφαρμογές. Με τη διατήρηση σχετικά μικρών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα κατανεμημένο δίκτυο ρεύματος, 

μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες ενέργειας στο δίκτυο που 

προκαλούνται από την μεγάλη απόσταση μεταξύ παραγωγής ισχύος και 

μονάδων κατανάλωσης ισχύος. Με τη χρησιμοποίηση μικρών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων, μπορούμε να 

επιτύχουμε μείωση του κόστους στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικτύου και τις μικρότερες απώλειες 

ενέργειας. Ομοίως, κατανεμημένοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας μικρής 

κλίμακας φωτοβολταϊκών συστημάτων, συντελούν επίσης σε χαμηλότερες 

κεφαλαιακές δαπάνες για την κατασκευή των γραμμών του δικτύου 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων 

στην πραγματικότητα κληρονομείται από όλα τα συστήματα ηλιακής 

ενέργειας σε γενικές γραμμές. Η μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος μέσω  

ηλιακής ενέργειας συμπίπτει συνήθως με τη μέγιστη ζήτηση ενέργειας, όπως 

για παράδειγμα σε ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Κατά συνέπεια, τα 

συστήματα ηλιακής ενέργειας είναι μια τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας 

που μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση και εξομάλυνση της καμπύλης 

ενεργειακού φορτίου και να διευκολύνει την αυξημένη διείσδυση των 

τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα πλαίσια του φάσματος 

ισχύος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιτυχής διείσδυση των τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αλυσίδα ενεργειακής παραγωγής 

εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό, από την τεχνολογική ικανότητα να 



Αλεξάκος Γεώργιος 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
 

12 

 

επιλυθούν θέματα αξιοπιστίας των ανανεώσιμων πηγών, όπως η μη 

προβλεψιμότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών και η διακοπτόμενη παροχή 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποθήκευση ενέργειας είναι το κλειδί 

για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, αλλά η τεχνολογική πρόοδος στον 

τομέα αυτό δεν είναι ακόμη σε θέση να παρέχει αποτελεσματικές και 

βιώσιμες λύσεις. 

 Τα γωτοβολταϊκά πάνελ έχουν γίνει πολύ δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, 

ιδιαίτερα στις ενεργειακές οικιακές εφαρμογές και στις εφαρμογές μικρής 

κλίμακας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η υψηλή δημοτικότητα τους έχει 

οφείλεται αφενός στην ευκολία εγκατάστασης και χρήσης τους και, αφετέρου 

στη μείωση του κόστους επένδυσης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στο 

πρόσφατο παρελθόν, έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση στις τιμές των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

 Παράλληλα με την δημοτικότητά και του γεγονότος ότι είναι μια 

δοκιμασμένη τεχνολογία, τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι μεταξύ των πρώτων 

λύσεων ηλιακής ενέργειας που προωθούνται από τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, δηλαδή τις τράπεζες, μέσω των πράσινων οικονομικών και 

επενδυτικών κινήτρων που δίνονται από το εκάστοτε κράτος. Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν πράσινα δάνεια, παλαιότερα σε 

μεγαλύτερη κλίμακα αλλά που ισχύουν ακόμη και σήμερα. 
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1.3.2. Μειονεκτήματα των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 

Παρακάτω θα αναφέρουμε και ορισμένα από τα μειονεκτήματα των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων (Krauter, 2006: 45). 

 

 Το σπουδαιότερο ίσως μειονέκτημα των φωτοβολταϊκών πάνελ, είναι τα 

περιορισμένα επίπεδα απόδοσης τους. Σε σύγκριση με άλλες ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή θερμική ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα έχουν σχετικά χαμηλό επίπεδο απόδοσης που κυμαίνεται μεταξύ 

12-20%. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη στα 

φωτοβολταϊκά υλικά για τη βελτίωση των υφιστάμενων επιδόσεων των 

συστημάτων ή τη δημιουργία νέων προϊόντων, τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

εξακολουθούν να περιορίζονται από τις δυνατότητες των υλικών που 

χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά στοιχεία, όπως το λεπτό φωτοβολταϊκό 

φίλμ, τα μονό ή πολυκρυσταλλικά στοιχεία κ.λπ. 

Εικόνα 3. Εκτίμηση ετήσιας απόδοσης και ανά μήνα για τα φωτοβολταϊκά συστήματα 
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 Ένα άλλο μειονέκτημα των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι ότι παράγουν συνεχές 

ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο πρέπει να μετατραπεί σε εναλλασσόμενο ρεύμα 

πριν να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση. Για να μετατρέψουν το 

συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα, τα συστήματα φωτοβολταϊκών πάνελ 

χρησιμοποιούν μετατροπείς, που είναι ακριβός ηλεκτρονικός εξοπλισμός με 

συγκεκριμένους τεχνολογικούς περιορισμούς, προσθέτοντας στο κόστος του 

συνολικού συστήματος, ιδίως σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. 

 Αν και η παροχή της ηλιακής ενέργειας είναι, συνήθως, παράλληλη με το 

μέγεθος της ζήτησης ενέργειας, ένα από τα κυριότερα μειονεκτήματα των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι ότι παρέχουν ενέργεια μόνο με την χρήση 

του άμεσου ηλιακού φωτός και δεν μπορούν να αποθηκεύσουν υπερβολικές 

ποσότητες παραγόμενης ενέργειας για μετέπειτα χρήση. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό όταν απαιτείται ενέργεια κατά την διάρκεια της νύχτας, οπότε και 

δεν υπάρχει ηλιακό φως, ή όταν οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν 

διακυμάνσεις, με αποτέλεσμα να μειωθούν πολύ οι όροι απόδοσης των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων. Κατά συνέπεια, η μείωση της 

αποτελεσματικότητας των φωτοβολταϊκών πάνελ, θα οδηγήσει σε παράλληλη 

μείωση της ηλεκτροπαραγωγής, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις 

οικονομικές επιδόσεις της φωτοβολταϊκής επένδυσης. 

 Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή χαμηλής τάσης ή οι 

διακυμάνσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας, 

δεδομένου ότι δεν μπορεί να μεταδοθεί στο δίκτυο, συνθήκη που ονομάζεται 

διαλείπουσα παραγωγή. 
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1.4. Συνοπτική παρουσίαση κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 

συστημάτων 

Παρακάτω παρουσιάζουμε έναν πίνακα σχετικά με την αναλογία του κόστους 

σύμφωνα με τους παράγοντες του κόστους εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων. 

 

παράγοντας κόστους % συνολ.κόστους 

Φωτοβολταϊκά πλαίσια ή panel 65% 

Βάσεις Φ/Β και ηλεκτρικές καλωδιώσεις 5% 

Συσσωρευτές αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας 

15% 

Διατάξεις ρυθμίσεων τάσης, ισχύος, 12% 

μετατροπής τάσης, προστασίας ελέγχου κ.λπ. 

12% 

βοηθητική γεννήτρια 3% 

 

Πίνακας 1. Συσχετισμός αναλογίας του συνολικού κόστους της εγκατάστασης των Φ/Β συστημάτων, Πηγή: 

https://sites.google.com/site/photovoltaicssystems93/eide-photoboltaiekon-systematon  

 

 

https://sites.google.com/site/photovoltaicssystems93/eide-photoboltaiekon-systematon
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1.5. Παρουσίαση του πρότυπο Φωτοβολταϊκού Πάρκου της Αθήνας 

Το διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα, έχει το δικό του 

φωτοβολταϊκό πάρκο του σήμερα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό 

πάρκο αεροδρομίου στον κόσμο. Η εντυπωσιακή εγκατάσταση θα παράγει έως και 

9% των ενεργειακών αναγκών του αεροδρομίου και θα μειώσει τις εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 10.000 τόνους. Η ιδέα του φωτοβολταϊκού 

πάρκου εμφανίστηκε το 2002 για πρώτη φορά. Το 2004, άνοιξε ένα μικρό 

πειραματικό φωτοβολταϊκό περιοχή με χωρητικότητα 7500 kWh στο σταθμό του 

μετρό. Το 2006, ξεκίνησε η διερεύνηση των δυνατοτήτων για την κατασκευή ενός 

μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου αεροδρομίού, όποτε και έγινε η αίτηση για άδεια 

του 2007. Το αρνητικό είναι βέβαια ότι χρειάστηκαν 18 μήνες για την παραχώρηση 

της άδειας ενώ λιγότερο από 6 μήνες (Dincer & Zamfirescu, 2011: 89).  

Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν είναι παλαιού και παραδοσιακού τύπου 

αεροδρόμιο, αφού δεν λειτουργεί μόνο με την κίνηση των αεροπορικών εταιρειών. 

Είναι ένα από τα λίγα αεροδρόμια στον κόσμο, που έχει το δικό του εργοστάσιο 

ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο διεθνής οργανισμός αεροδρομίων ACI 

απένειμε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος, για την 

περιβαλλοντική πολιτική του. 

Η επένδυση στο συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό πάρκο είχε συνολική αξία 20.000.000 € 

τα οποία προήλθαν από την χρηματοδότηση του αεροδρομίου χωρίς καμία κρατική 

επιδότηση. Η εγκατάσταση όπως αναμενόταν έφερε τελικά περίπου 3% κέρδος. Ως 

εγκατάσταση, αποτελείται από 28.700 ηλιακούς συλλέκτες και 6 μετασχηματιστές 

ισχύος και η κατασκευή φέρει την υπογραφή της ελληνικής ιδιωτικής εταιρείας 

ΒΙΟΣΑΡ, που ειδικεύεται στην κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων (McEvoy, κ.σ., 2012: 98). 
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Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με δυναμικότητα 300 mWh άρχισαν να λειτουργούν 

κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2011 στην Ελλάδα και η συνολική χωρητικότητα 

τους είναι ήδη 1 GWh . Θεωρείται γενικά, ότι με βάση το συγκεκριμένο έργο, είναι 

πολύ πιθανό Ελλάδα να εξάγει περίπου 20 GWh ηλιακής ενέργειας προς τις χώρες 

της Βόρειας Ευρώπης τα επόμενα χρόνια (Foster, κ.σ., 2009: 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Προβλεπόμενη απόδοση και όφελος ανά έτος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε εκτενώς, στις δυνατότητες επενδύσεων οι οποίες 

παρέχονται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ιδίως μέσω του 

αναπτυξιακού νόμου, καθώς και στην βοήθεια που παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση τους.  

 

2.1. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4146/2013  

 

 Στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού Νόμου 

4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 

3908/2011, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων με τα 

κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης και της επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά. 

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς της Γενικής 

Επιχειρηματικότητας είναι (Καραφάς, 2013: 55): 

 Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ 

 Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 250.000 ευρώ 

 Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000 ευρώ 

 Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000 ευρώ 
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Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια 

Ο νόμος 4146/2013 απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα εύρος κλάδων και 

τομέων της αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

Ως επιλέξιμες δραστηριότητες επενδύσεων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

 

Πρωτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ): 

 Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες 

 Γεωργία 

 Κτηνοτροφία 

 

Δευτερογενής Τομέας: 

 Μεταποίηση, εκτός των μη επιλέξιμων ΚΑΔ 2008 που αναφέρονται στις 

εξαιρέσεις 

 Παραγωγή Ενέργειας, εκτός φωτοβολταϊκών συστημάτων 

 Αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού 
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Τριτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ): 

 Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω, Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδομής, Οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και 

σύνθετα τουριστικά καταλύματα, Μετατροπή χαρακτηρισμένων 

παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2 

αστέρων και άνω, Τουριστικές οργανωμένες κατασκηνώσεις Γ τάξης και άνω, 

εκτός εξαιρουμένων περιοχών από ΚΥΑ 

 Μονάδες τουρισμού υγείας 

 Τηλεπικοινωνίες (Ευρυζωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες) 

 Μεταφορές 

 Ανάπτυξη λογισμικού 

 Επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας 

 

Τι χρηματοδοτείται:  

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας 

παρέχονται τα ακόλουθα Είδη ενισχύσεων: 

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 

εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν 

με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της 

αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του 

καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική 

μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό. 
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β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού 

ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. 

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το 

Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που 

συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και 

προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις 

καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. 

Οι ενισχύσεις των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου συνυπολογίζονται 

για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο 

επενδυτικό σχέδιο. Ολες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται 

μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανώτατου ποσοστού του Πίνακα του άρθρου 

5 παράγραφος 5 του νόμου. 

Οι δαπάνες που ενισχύονται αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.3908/2011, όπως 

τροποποιήθηκε από τον ν.4146/2013. 

 

Κ.Α.Δ., κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας ή περιπτώσεις εταιρειών που 

εξαιρούνται:  

α. Από το πεδίο εφαρμογής του ν.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε από το 

ν.4146/2013 εξαιρούνται οι ακόλουθοι κλάδοι Οικονομικής 

δραστηριότητας (βάσει της «Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών 

Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας ΚΑΔ-2008») : 

 35.11.10.09 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β συστήματα  

 41 Κατασκευές Κτιρίων 
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 42 Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και 

λιµενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και 

λιµενικές κατασκευές) 

 43 Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες 

 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών 

 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών 

 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών 

 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες 

 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 

 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - Δραστηριότητες παροχής 

συμβουλών διαχείρισης 
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 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - Τεχνικές 

δοκιμές και αναλύσεις 

 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 

 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 

 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων 

ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 

 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 

 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

 85 Εκπαίδευση 

 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 

 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 

 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 

 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας 

 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 
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 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

 97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 

 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 

διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 

 99  Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 

β. Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011, όπως 

τροποποιήθηκε από το ν.4146/2013: 

 Επενδυτικά σχέδια στους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, 

του άνθρακα και της ναυπηγίας.  

 Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των 

θυγατρικών εταιρειών τους όταν οι παραπάνω δημόσιοι φορείς συμμετέχουν 

στο μετοχικό κεφάλαιό τους με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%. 

 Επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το 

Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ  ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε ποσοστό μεγαλύτερο του 

49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαµβάνουν επιχορήγηση από τους 

φορείς αυτούς (τακτική ή έκτακτη) που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων 

εσόδων τους. 

 Επενδυτικά σχέδια εταιρειών που λειτουργούν µε τη νομική μορφή 

της κοινωνίας της εταιρίας αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, µε την 

εξαίρεση των σχημάτων Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters). 

 Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για 

λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης 

έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών 
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2.2. Συμμετοχή Τραπεζών στα Πράσινα Δάνεια 

Ύστερα από διεθνή, ανοιχτό διαγωνισμό, επελέγησαν τέσσερις τράπεζες για τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που αφορά στη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης παλιών κτιρίων. Ο λόγος για την Εθνική Τράπεζα, την EFG 

Eurobank Ergasias, την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank. O «πράσινος» 

κουμπαράς του προγράμματος θα ενισχυθεί με 241 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ, ενώ 

οι τράπεζες αναμένεται να τον χρηματοδοτήσουν με επιπλέον 600 εκατ. ευρώ 

(Μπιτζιώνης B. & Μπιτζιώνης Δ., 2010: 56). 

Τα χρήματα αυτά θα διοχετευθούν στην αγορά με τη μορφή δανείων προς τους 

ιδιοκτήτες των ακινήτων, ως κίνητρο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, με τη μορφή 

επιδότησης επιτοκίου σε χαμηλοεισοδηματίες, για την επιχορήγηση του κόστους 

επένδυσης σε φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά χαμηλής και μεσαίας εισοδηματικής 

τάξης, καθώς και για την κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρητών. 

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για την επιλογή ενός δανείου προϋποθέτει προσεκτική 

αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων μας, μια εκτίμηση για την εξέλιξη 

των εισοδημάτων μας μεσοπρόθεσμα και, φυσικά, μια προσεκτική και αναλυτική 

έρευνα αγοράς, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι προσφέρει η αγορά, με ποιους 

όρους και ποιες προϋποθέσεις. Με αυτό το σκεπτικό και το «Οικία & Διακόσμηση» 

παρουσιάζει σήμερα συνοπτικά τα «πράσινα» δάνεια που προσφέρουν οι τέσσερις 

τράπεζες που μετέχουν στο πρόγραμμα (Κρητικός, 2010: 78). 

 

Εθνική τράπεζα 

Για όσους ενδιαφέρονται για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και πρωτοποριακές 

τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, για όσους ανήκουν 

στους «οικολογικά ενεργούς» πολίτες, για όσους θέλουν να συμβάλουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος και χρειάζονται ρευστότητα για να αλλάξουν το 
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ενεργειακό τους «αποτύπωμα» στον πλανήτη, η Εθνική Τράπεζα προτείνει το 

«Πράσινο Δάνειο». 

Προσφέρει: Προνομιακούς όρους, χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο, μεγάλη διάρκεια 

αποπληρωμής, δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής, χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση, οποιαδήποτε στιγμή, ενώ επιπλέον η Εθνική Τράπεζα, από τη 

μεριά της, διαθέτει 20 ευρώ για κάθε δάνειο που χορηγείται για το σκοπό αυτό σε 

ενέργειες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Το «Πράσινο Δάνειο» μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη αγορών που αφορούν 

στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας: τοποθέτηση πράσινης στέγης, εφαρμογή 

θερμομόνωσης σε τοίχους και οροφή, αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων, 

αντικατάσταση παλιού λέβητα ή/και θερμοδοχείου νερού χρήσης (boiler), 

εγκατάσταση φυσικού αερίου, τοποθέτηση θερμικών ηλιακών συστημάτων και 

ηλιακών θερμοσιφώνων, τοποθέτηση εναλλακτικών συστημάτων ψύξης (δροσισμός 

δαπέδου, fan coils) και συστημάτων σκίασης, εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας, 

εγκατάσταση συστημάτων αιολικής ενέργειας, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, εγκατάσταση βιολογικού βόθρου, δημιουργία συλλεκτών βρόχινου 

νερού, χρήση ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής απόδοσης Α+. 

Το ποσό, μπορεί να κυμαίνεται από 1.500 έως και 30.000 ευρώ και η διάρκεια 

αποπληρωμής του δανείου, ανάλογα με τα ποσό, διαμορφώνεται ως εξής:  

Από 36 έως 48 μήνες, για ποσά από 1.500 έως και 6.000 ευρώ, από 36 έως 72 μήνες, 

για ποσά από 6.001 έως και 15.000 ευρώ, και από 36 έως 84 μήνες, για ποσά από 

15.001 έως και 30.000 ευρώ. 

Τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, το «Πράσινο Δάνειο» έχει κυμαινόμενο 

επιτόκιο 7%. Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) 8,10% 

για δάνειο 10.000 ευρώ, με αποπληρωμή σε 60 αδιάκοπες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές 

δόσεις, ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο 7,00% (πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75) 

και εφάπαξ δαπάνη 50 ευρώ, καταβλητέα κατά την εκταμίευση. Σύμφωνα με το εν 

λόγω παράδειγμα, το συνολικό κόστος της πίστωσης ανέρχεται σε 12.101,30 ευρώ 
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και η μηνιαία δόση σε 200,86 ευρώ. Το προαναφερόμενο ποσοστό του ΣΕΠΠΕ 

προκύπτει μόνο εφόσον συντρέξουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις και αναφέρεται 

αποκλειστικά χάρη παραδείγματος (Κρητικός, 2010: 95). 

 

EFG Eurobank Ergasias 

Να βελτιώσουμε τη ζωή μας εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα προτρέπει και η 

EFG Eurobank Ergasias, προσφέροντας «ουσιαστικές λύσεις που θα δώσουν στον 

καθένα τη δυνατότητα να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του και να αποκομίσει 

πραγματικό οικονομικό όφελος, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής». 

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; «Αναβαθμίζοντας ενεργειακά την κατοικία σας, έχετε 

σημαντικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα διπλά τζάμια 

(συμπεριλαμβάνονται παντζούρια, ρολά κ.λπ.) και τα κουφώματα εξασφαλίζουν 

εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 20%. Ενίσχυση θερμομόνωσης τοίχων, μόνωση 

ταράτσας ή/και τοποθέτηση κελύφους σημαίνει εξοικονόμηση μέχρι 40%. Όσο 

αφορά δε στη θέρμανση: Εγκατάσταση ή αντικατάσταση καυστήρα / λέβητα με νέο 

πετρελαίου, φυσικού αερίου ή συστήματος με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 18%» (Φραγκιαδάκης, 2007: 69). 

Η Eurobank χρηματοδοτεί τις «πράσινες» παρεμβάσεις στο σπίτι με το «Πράσινο 

Δάνειο Κατοικίας - Εξοικονόμηση Ενέργειας», προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο 

υπηρεσιών: Προνομιακή χρηματοδότηση με ένα πλήρες πρόγραμμα για κάλυψη του 

100% του κόστους του έργου, με δυνατότητα επιλογής με ή χωρίς προσημείωση 

ακινήτου, με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ, με διάρκεια έως και 35 έτη 

και ευελιξία στη διάρκεια αποπληρωμής, ενώ για αιτήσεις μέχρι το τέλος του 2010 

ίσχυε και ειδική προσφορά μηδενικών εξόδων. Μάλιστα η τράπεζα μας πληροφορεί 

ότι προσφέρει «100% υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία, χωρίς κόπο για τους 

ενδιαφερόμενους, προτάσεις προσφορών από τις πιο εξειδικευμένες και αξιόπιστες 

εταιρίες υλικών ενεργειακής αναβάθμισης της αγοράς και τεχνική υποστήριξη από 

την αρχή μέχρι το τέλος» (Φραγκιαδάκης, 2007: 72). 
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Τράπεζα Πειραιώς 

Από την πλευρά της, η Τράπεζα Πειραιώς μας πληροφορεί ότι, για όσους επιθυμούν 

να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους ή να εξοικονομήσουν 

νερό πραγματοποιώντας επισκευαστικές εργασίες, καλύπτει έως και το 100% του 

κόστους βελτιώσεων-επισκευών, με ένα από τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς, 

έκπτωση στα έξοδα δανείου και με τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να επιλέξει αν θα 

προσημειώσει ή όχι το ακίνητό του.  

Το Καταναλωτικό Πρόγραμμα Ιδιωτών για «Πράσινες» Επισκευές - Βελτιώσεις 

Κατοικίας της Τράπεζας Πειραιώς εξασφαλίζει ποσό δανείου μέχρι και 20.000 ευρώ, 

κυμαινόμενο επιτόκιο (τη στιγμή που γράφεται το κείμενο) 8,20%, έξοδα δανείου 

από 50 έως 180 ευρώ, ανάλογα με το ποσό του δανείου, και διάρκεια αποπληρωμής 

έως και 10 έτη.  

Από την άλλη, τα Στεγαστικά Προγράμματα Ιδιωτών για «Πράσινες» Επισκευές - 

Βελτιώσεις Κατοικίας προβλέπουν, χωρίς προσημείωση ακινήτου: Ποσό δανείου από 

3.000-50.000 ευρώ, κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor πλέον 

περιθωρίου 5%, έξοδα δανείου 200 ευρώ και διάρκεια δανείου έως και 10 έτη. Με 

προσημείωση ακινήτου: Ποσό δανείου από 10.000 ευρώ, κυμαινόμενο επιτόκιο 

συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 3%, έξοδα δανείου 200 ευρώ, με 

δωρεάν τα έξοδα εκτίμησης, νομικού ελέγχου, παράστασης στο Πρωτοδικείο και 

πιστοποιήσεων ακινήτου και διάρκεια δανείου έως και 25 έτη (Μπιτζιώνης B. & 

Μπιτζιώνης Δ., 2010: 93). 

 

Alpha Bank 

Οι άνθρωποι της Alpha Bank δημιούργησαν μια νέα σειρά τραπεζικών-«πράσινων» 

προϊόντων, τις «Alpha Πράσινες Λύσεις», που βοηθά τους ενδιαφερόμενους να 

εξοικονομήσουν χρήματα, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Όπως 

παρατηρούν, «η ανάγκη για μια κατοικία ενεργειακά αποδοτική γίνεται ολοένα και 
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πιο έντονη, σε ένα περιβάλλον όπου η απώλεια ενέργειας στον κτιριακό τομέα είναι 

αυξημένη με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οικονομική επιβάρυνση του 

ιδιοκτήτη. Μια ενεργειακά αποδοτική κατοικία αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση 

χρημάτων στους λογαριασμούς και ταυτόχρονα περιορίζει την άσκοπη σπατάλη 

ενέργειας». 

Με το νέο πρόγραμμα «Alpha Πράσινες Λύσεις - Ενεργειακό Σπίτι» μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί η επισκευή ή η ανακαίνιση μιας κατοικίας και να βελτιωθεί η 

ενεργειακή της απόδοση (όπως π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, 

αλλαγή κουφωμάτων, θερμομονωτικές εργασίες κ.λπ.) με στεγαστικά ή 

καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση ακινήτου ή χωρίς. 

Δαπάνες που μπορούν να καλυφθούν με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση είναι: 

Τοποθέτεηση θερμομονωτικών κουφωμάτων-υαλοπινάκων, αντικατάσταση παλιού 

συστήματος καυστήρα λέβητα, εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων, λοιπές 

θερμομονωτικές εργασίες, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Το «Ενεργειακό Σπίτι» δίνει δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού επιτοκίου για 3, 

5, 7, 10 ή 15 έτη ή κυμαινομένου βάσει του επιτοκίου Euribor τριών μηνών πλέον 

σταθερού περιθωρίου 3% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75). Το ύψος της χρηματοδότησης 

μπορεί να κυμανθεί από 10.000 έως 100.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής από 5 

έως και 20 έτη. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει έως το 100% του 

προϋπολογισμού εργασιών και μέχρι το 75% της αξίας του ακινήτου.  

Για όσους επιθυμούν να προβούν σε οικολογική αναβάθμιση της κατοικίας τους, 

χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό προμηθευτή και χωρίς διαδικασίες προσημείωσης ή 

άλλες ενεχυριάσεις, η τράπεζα προτείνει το Alpha Πράσινες Λύσεις - Ενεργειακό 

Σπίτι - Καταναλωτικό Δάνειο.  

Στην περίπτωση αυτή, το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από 1.500 έως 40.000 

ευρώ, το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο (τη στιγμή που γράφεται το κείμενο) 8,75% 

(πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%), η διάρκεια αποπληρωμής από 6 έως 84 μήνες και 

με έξοδα επεξεργασίας  (Μπιτζιώνης B. & Μπιτζιώνης Δ., 2010: 99). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε όλες τις τελευταίες συνθήκες και διατάξεις 

που αφορούν την φορολόγηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τις οποιεσδήποτε 

απαλλαγές και κάθε νέα επιβάρυνση.  

 

 

3.1. Αγροτικά φωτοβολταϊκά και φορολογία 

 

Στις φορολογικές δηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την χρήση του 2013, 

ισχύουν ακριβώς τα δεδομένα που ίσχυαν και για την χρήση του 2012. Στην 

περίπτωση που υπάρχουν λοιπόν αγροτικά φωτοβολταϊκά, οι φορολογούμενοι θα 

κληθούν για το οικονομικό έτος 2014 να υποβάλλουν οι κάτοχοι, φορολογική 

δήλωση με δήλωση των εισοδημάτων με υπολογισμό επί του 26% επί του καθαρού 

εισοδήματος. 

Όσον αφορά τις αποσβέσεις, τελευταία δημιουργήθηκε ένα θέμα σχετικά με την 

πρόταση που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, για την μείωση τους σε  

4% από το 10%. Το άμεσο συνεπακόλουθο είναι οι φορολογούμενοι να 

επιφορτιστούν με επιπλέον φορολόγηση, σε περίπτωση όμως εφαρμογής γεγονός που 

ακόμη τουλάχιστον δεν είναι ξεκάθαρο (Τότσης, 2013: 53). 

Έπειτα από συζητήσεις των συλλόγων των αγροτών με τον αρμόδιο Υπουργό, 

πρόεκυψε η υπόσχεση για αποκατάσταση του σφάλματος και η επιστροφή στο 10%. 

Δεδομένη ήταν και η πρόβλεψη της προσπάθειας από πλευράς Υπουργείου να αρθεί 

η αδικία, σύμφωνα με την οποία εκπίπτει μόνον το 1/5 του ποσού της έκτακτης 

εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα και εκπίπτει όλο το ποσό της έκτακτης 

εισφοράς εις το ακέραιο (Καραφάς, 2013: 74).  
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Σύμφωνα μάλιστα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

(Κ.Φ.Α.Σ.) ισχύει ότι από 1/1/2014 θα πρέπει υποχρεωτικά οι αγρότες να τηρούν 

λογιστικά βιβλία εσόδων-εξόδων κατηγορίας Β΄. Όσοι από τους αγρότες διαθέτουν 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, έχουν ήδη κάνει έναρξη στην εφορία με τα λογιστικά 

βιβλία Β΄ κατηγορίας. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα στην συγκεκριμένη περίπτωση 

λειτουργούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  Στα 

κεφάλαια που ακολουθούν παρακάτω θα εξετάσουμε τι ισχύει για την φορολόγηση 

των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος που ισχύει για το οικονομικό έτος 2014. Θεωρητικά πάντως  το 

ποσοστό φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος θα είναι 13% επί του καθαρού 

εισοδήματος (Τσιατούρας, 2013: 97). 

 

3.2. Φορολόγηση των οικιακών φωτοβολταϊκών 

Οι οδηγίες που εκδόθηκαν για την συμπλήρωση των φετινών φορολογικών 

δηλώσεων, παρουσιάζει ορισμένα σκοτεινά σημεία, ειδικά για όσους έχουν 

εισοδήματα από φωτοβολταϊκά που έχουν τοποθετήσει στη στέγη τους. 

Τα εισοδήματα αυτά, θα πρέπει πλέον (όπως φαίνεται τουλάχιστον) να αναγράφονται 

υποχρεωτικά στην φορολογική δήλωση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε 

ότι εδώ υπάρχει πλήρης αντίθεση με την περυσινή χρονιά που η αναγραφή τους δεν 

ήταν υποχρεωτική. 

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ξεπερνά το όριο εισοδήματος των 12.000 ευρώ, 

που συνήθως πλέον ισχύει για όσους έχουν επενδύσει σε οικιακά φωτοβολταϊκά, 

επιβαρύνονται με επιπλέον εισφορά αλληλεγύης 1% επί του συνόλου του 

εισοδήματός τους. 

Τα εισοδήματα αυτά αναλυτικά στο βοήθημα της εισφοράς για τα εισοδήματα που 

πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 659-660 που αφορά εισοδήματα που έχουν ήδη 



Αλεξάκος Γεώργιος 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
 

32 

 

φορολογηθεί ή απαλλάσσονται της φορολογίας (Σταματόπουλος & Καραβοκύρης 

2012: 88): 

Στο σημείο λοιπόν: «Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που 

αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο όπως εισόδημα από: 

-πράξεις RΕΡ0S, 

-το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη 

τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική 

αναπηρία άνω του 80%), 

-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, 

σύνταξη 

-επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, 

-κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. και μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.,  

-ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, 

-μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσονται από 

το φόρο 

-τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων 

γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που 

εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι 

ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. 

ανώνυμης εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, ωφέλεια από πώληση 

εταιρικού μεριδίου, μερίσματα ημεδαπών Α.Ε., κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ 

και συνεταιρισμοί, κλπ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου 

εισοδήματος που τα βαρύνει καθώς και τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες 

εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. κ.λ.π 
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-στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης 

Μαϊου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία 

"Δ.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο "Ειδικό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκων Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw». 

 

Πρακτικό παράδειγμα: 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί είναι υποχρεωτική η αναγραφή των 

εισοδημάτων από φωτοβολταϊκά στις στέγες, θα αναφέρουμε ένα συγκεκριμένο 

παράδειγμα: ένας φορολογούμενος έχει ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ από μισθούς και 

έχει εγκαταστήσει στη στέγη του φωτοβολταϊκό σύστημα από το οποίο εισπράττει 

κάθε χρόνο περίπου το ποσό των 6.000 ευρώ, επομένως το σύνολο των εισοδημάτων 

ανέρχεται σε 13.000 ευρώ (το όριο επιβολής της εισφοράς αλληλεγγύης είναι 12.000 

ευρώ) ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει και εισφορά 

αλληλεγγύης.  

Στην περίπτωση αυτή δηλαδή ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει ετήσια 

εισφορά αλληλεγγύης 1%, της τάξης των 130 ευρώ. 

Είναι δεδομένο ότι καθώς το εισόδημα εμφανίζει και τις ελάχιστες αποδείξεις που 

απαιτούνται από την εκκαθάριση, θα πρέπει να συνυπολογίσουν το εισόδημα αυτό 

και για τον αριθμό των αποδείξεων. Στην περίπτωση που περιγράφουμε παραπάνω, 

στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δήλωνε εισόδημα 6.000 ευρώ, το ποσό των 

συγκεντρωμένων αποδείξεων θα πρέπει να ισοδυναμεί με το 25% των εισοδημάτων 

δηλαδή, 1.500 ευρώ. Στην περίπτωση όμως που κατέχει φωτοβολταϊκά συστήματα 

στέγης τα οποία και δηλώνει στην φορολογική του δήλωση, το σύνολο των 

απαιτούμενων αποδείξεων θα ανέρχεται σε ποσό της τάξης των 3.250 ευρώ, που 

προκύπτει από το 25% του δηλωθέντος εισοδήματος. Όπως βλέπουμε λοιπόν το ποσό 

των αποδείξεων θα πρέπει να είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με αυτό που απαιτείται σε 

περίπτωση δήλωσης εισοδημάτων έως και 12.000 ευρώ.  
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3.3. Πρόταση του ΥΠΕΚΑ για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού 

ΑΠΕ 

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, προβλέπεται ότι σε διάστημα 2 μηνών από την 

επίσημη υποβολή, θα πρέπει να εκδοθεί από τους παραγωγούς εκπτωτικό πιστωτικό 

παρασταστικό. Σύμφωνα με αυτό το παραστατικό θα παρέχουν έκπτωση 35% οι 

παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά και σε ποσοστό 10% οι άλλοι παραγωγοί 

από τις υπόλοιπες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και  την Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). για όλη την ενέργεια 

που πουλήθηκε το 2013. Με το πιστωτικό αυτό που αφορά τιμολογημένες ποσότητες, 

στην ουσία μειώνεται το υφιστάμενο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας και αν δεν κοπεί το εκπτωτικό πιστωτικό, 

προκύπτει αναστολή της υποχρέωσης του ΛΑΓΗΕ για το διασυνδεδεμένο σύστημα 

και του ΔΕΔΔΗΕ για το μη διασυνδεδεμένο για την καταβολή τιμήματος για την 

ποσότητα ενέργειας που παραδίδεται από το μήνα έναρξης της ρύθμισης. 

Προσθετικά με την προτεινόμενη από το ΥΠΕΚΑ ρύθμιση, προκύπτει 

επανακαθορισμός της έναρξης ισχύος της ρύθμισης. Οι τιμές πώλησης της ενέργειας 

προκύπτουν με βάση μια κλίμακα και είναι πάντα αναλογικές με την περίοδο 

σύνδεσης και την ισχύ. Σημαντικό ρόλο παίζει και το αν η θέση τους είναι στο 

διασυνδεδεμένο σύστημα ή όχι.  

Η μεσοσταθμική μείωση είναι λίγο κάτω από 30% για τα φωτοβολταϊκά και 5 έως 6 

% για τις άλλες τεχνολογίες. 

Στις περιπτώσεις όπου μια μονάδα λειτουργεί για λιγότερο από 12 χρόνια, έχουμε 

αυτοδίκαια επέκταση της σύμβασης πώλησης και δικαίωμα συμψηφισμού για 5 

χρόνια.   

Οι ρυθμίσεις που αφορούν την μείωση των τιμών πώλησης, ισχύουν και για τα 

φωτοβολταϊκά σε στέγες, αν και στην περίπτωση αυτή δεν έχει ισχύ το πιστωτικό 

παραστατικό (Τσιατούρας, 2013: 54).  
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Οι τρεις άξονες της πρότασης του ΥΠΕΚΑ έχουν ως εξής (Τσιατούρας, 2013: 58):  

1. Ο πρώτος άξονας αφορά την προσαρμογή των τιμών με τρόπο τέτοιο ώστε να 

συγκλίνουν τα οφέλη από τον μηχανισμό στήριξης στα ίδια περίπου επίπεδα 

για όλες τις κατηγορίες παραγωγών. Στόχος λοιπόν της προσαρμογής είναι η 

στόχευση στις ίδιες αποδόσεις μεταξύ των επενδύσεων. 

2. Η παροχή προστασίας στους επενδυτές, με την σκέψη πάντα των συμβάσεων  

χρηματοδότησης  

3. Συμβατότητα με τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, των 

νέων τιμών αποζημίωσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει τεράστια συμβολή στη μείωση του 

ενεργειακού κόστους εξασφαλίζοντας συγχρόνως εύλογες αποδόσεις. 

 

Υπήρξε συνεκτίμηση συγκεκριμένων παραγόντων όσον αφορά του κούρεμα, κυρίως 

τεχνολογικής φύσης, όπως το κόστος κατασκευής, η παραγωγική ικανότητακα ι το 

λειτουργικό κόστος, η χρονική στιγμή της σύνδεσης, το κόστος κατασκευής, ο χρόνος 

λειτουργίας επένδυσης καθώς και ενδεχόμενη υπαγωγή της επένδυσης σε ενίσχυση ή 

επιχορήγηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση για τα φωτοβολταϊκά ισχύουν τα ακόλουθα (Γεωργιάδης & 

Μπουνέλλος, 2012: 98): 

 Υπάρχει προσαύξηση των τιμών για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, που δεν 

εντάσσονται στο «ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτίρια». Η 

προσαύξηση αυτή είναι της τάξης του 10%.  Η ρύθμιση αυτή δεν έχει 

εφαρμογή σε περιπτώσεις σταθμών, για τις οποίες η προσαύξηση κατά 10%, 

αποδίδει τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης. Η τιμή αποζημίωσης 
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εφαρμόζεται ως προς την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την 

ενέργεια, που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014. 

 Σε περιπτώσεις σταθμούς ισχύος έως και 100 kW, οποίοι ανήουν σε αγρότες, 

που ασκούν το επάγγελμα και διαθέτουν βιβλία Β’ κατηγορίας στην εφορία, 

οι τιμές προσαυξάνονται κατά 10%. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν 

υπάρχουν σταθμοί για τους οποίους η προσαύξηση του 10%, αποδίδει 

υψηλότερη τιμή από την τιμή αποζημίωσης, που εφαρμόζεται για την 

εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον 

Ιανουάριο του 2014. 

 Αν ο σταθμός μεταβιβαστεί σε κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 

όμως δεν βρίσκεται στην ομάδα των αγροτών που ασκούν την ειδικότητα 

αυτή ως επάγγελμα επίσημα, η τιμή αποζημίωσης θα πρέπει να 

επανακαθοριστεί, αρχής γενομένης από την ημερομηνία μεταβίβασης, με 

βάση τις διατάξεις του παρόντος χωρίς την προσαύξηση του 10%. 

 

3.4. Φόρος 25% έως 35% στην αγορά φωτοβολταϊκών μέχρι το 2014 

Είναι δεδομένο πως τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μια «φούσκα», που ήταν 

βασισμένη στις υψηλές εγγυημένες τιμές. Παρόλα αυτά το Υπουργείο εξέδωσε μέτρα 

τα οποία αναμένονται και να εφαρμοστούν. Στο κείμενο του  πολυνομοσχεδίου για το 

Μεσοπρόθεσμο, που πέρασε προς ψήφιση στην Βουλή, περιείχε την επιβολή 

έκτακτης εισφοράς, σε ποσοστά 25% έως 35%, σύμφωνα πάντα με την ημερομηνία 

σύνδεσης του έργου. Για τους λειτουργούντες σταθμούς ισχύει επίσης η έκτακτη 

ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ο συγκεκριμένος φόρος προκειμένου να υπολογιστεί 

μετράται επί του τζίρου στο διάστημα από 1η Ιουλίου 2012 έως και τις 30 Ιουνίου 

2014. Ισχύει επίσης και για τις περιπτώσεις σταθμών που τίθενται σε δοκιμαστική 

λειτουργία ή ενεργοποιούν τη σύνδεση τους από εδώ και στο εξής. Η εισφορά αυτή 

θα παραταθεί για ένα έτος σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις που εξέδωσε ο 

Υπουργός του ΥΠΕΚΑ (Τσιατούρας, 2013: 68). 
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Ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του τιμήματος 

πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται προ ΦΠΑ. Το ύψος του ποσοστού 

καθορίζεται με βάση τις ακόλουθες συνθήκες  (Τσιατούρας, 2013: 72): 

 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική 

λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011. 

 35% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική 

λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012. Στις 

περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ισχύει επίσης ότι η αποζημίωση της 

παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής πριν από τον 

Φεβρουάριο 2012. Αυτή ανερχόταν σε 333,81 ευρώ/ MWh για περισσότερα 

από 100KW, και 375,54 ευρώ/ MWh για λιγότερα των 100KW. 

 29% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική 

λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012. Στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας να 

υπολογιστεί με βάση την αντίστοιχη για το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 

2012 και 9 Αυγούστου 2012, τιμή. 

Η αιτιολογική έκθεση του νόμου, ορίζει ότι η διαφοροποίηση στο ύψος της έκτακτης 

εισφοράς, είναι απολύτως απαραίτητη καθώς μειώθηκε από το δεύτερο εξάμηνο του 

2011 η αξία του εξοπλισμού. Είναι δεδομένο πως ο τομέας της ενέργειας έχει 

περιέλθει σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως άλλωστε και το σύνολο της ελληνικής 

οικονομίας, καθώς δημιουργείται συνεχώς, λόγω του ολοένα και αυξανόμενου 

ελλείμματος στον Ειδικό Λογαριασμό των Α.Π.Ε. Παρόλα αυτά ισχύουν ιδιαίτερρα 

ευνοϊκές συνθήκες για τα φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς υπάρχουν υψηλές 

εγγυημένες τιμές πώλησης. Εισφορά δεν επιβάλλεται στους φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς οι οποίοι πληρώνονται με τις τιμές μετά την 9η Αυγούστου, καθώς οι 

συγκεκριμένες τιμές υπέστησαν νέο «κούρεμα» μόλις πρόσφατα. Επίσης η έκτακτη 

εισφορά δεν επιβάλλεται στα οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες. 
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Το εκκαθαριστικό σημείωμα, που θα εκδίδεται για κάθε υπόχρεο, θα αποσταλεί σε 

αυτόν σύμφωνα με το κείμενο του πολυνομοσχεδίου. Τα λοιπά σχόλια και 

λεπτομέρειες όσον αφορά την εισφορά θα καθοριστούν με απόφαση του ΥΠΕΚΑ.  

Είναι δεδομένο πως τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα 

ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, λόγω των υψηλών εγγυηένων τιμών, που τελικά δεν 

μπόρεσαν να καλύψουν την αγορά και έτσι οδηγηθήκαμε στα γνωστα ελλείματα τοτ 

ΛΑΓΗΕ που είχε άλλωστε και ως άμεση συνέπεια την καθυστέρηση των πληρωμών. 

Όλα αυτά κατέληξαν σε μια ενεργειακή αγορά, αδύναμη και προβάλλαν ισχυρή 

απειλή στην βιοσημότητα της. Με το μέτρο αυτό αναμένεται ότι θα έρθουν σοβαρές 

αλλαγές ώστε ο κλάδος να ισορροπήσει σταδιακά (Γεωργιάδης & Μπουνέλλος, 2012: 

92).  

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν, ότι οι επιπτώσεις αυτές στην ενεργειακή αγορά, έχουν 

άμεσες συνέπειες και στο τραπεζικό σύστημα, που παρείχε δάνεια για την κατασκευή 

φωτοβολταϊκών και των οποίων η αποπληρωμή τώρα γίνεται ολοένα και 

δυσκολότερη, ενώ όπως διαφαίνεται θα υπάρξει πλήρης κατάρρευση των 

επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πώληση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων που αναπτύχθηκαν με βάση τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στον 

τομέα και η οποία τελικά φτάσαμε στο σημείο να ανακόπτεται και μάλιστα με βίαιο 

τρόπο.  
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3.5. Έκτακτη εισφορά 15% και στα φωτοβολταϊκά στη στέγη 

 

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά στην στέγη, θα ισχύσουν νέες συνθήκες όσον αφορά 

την έκτακτη εισφορά, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η πίεση που δέχεται 

η κυβέρνηση από φορείς του Διεθνούς Νομισματικού ταμείου, περί μηδενισμού του 

ελλείμματος  της αγοράς ηλεκτρισμού το 2014, οδηγούν προς μια τέτοια ενέργεια.  

Μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλού εισοδήματος, θα εξαιρεθούν οι 

φορολογούμενοι, σύμφωνα με την άποψη του υπουργείου, από την ειδική εισφορά 

της τάξης των 10 -  15% επί του τζίρου (Τότσης, 2013: 95).  

Όπως είναι ευνόητο, η λογική παραπέμπει ότι η ενέργεια αυτή θα πραγματοποιηθεί 

για την ενίσχυση των ταμείων του ΛΑΓΗΕ. Η ενίσχυση αυτή υπολογίζεται ότι θα 

επιφέρει έσοδα της τάξης των 30 - 35 εκατ. ευρώ, αν σκεφτεί κανείς ότι  με ο 

συνολικός τζίρος από τα φωτοβολταϊκά στις στέγες ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. 

ευρώ ετησίως, χωρίς να υπόκειται σε φορολογία. 

Το ποσό που καταβάλλεται από την ΔΕΗ σε παραγωγούς με φωτοβολταϊκά στην 

στέγη ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ ανά μήνα, με συμψηφισμό πρώτα βέβαια του 

κόστους της ενέργειας που καταναλώνουν εκείνοι (Κορομηλάς, 2012: 56). 

Παλαιότερα, υπήρχε εξαίρεση των φωτοβολταϊκών στη στέγη, από το μέτρο της 

έκτακτης  εισφοράς που επιβλήθηκε πέρυσι, ώστε σταδιακά να περιοριστεί το 

έλλειμμα στον ΛΑΓΗΕ. Λόγω της απαίτησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο για 

μηδενισμό του ελλείμματος, είναι πλέον δεδομένο ότι η κυβέρνηση της χώρας είναι 

υποχρεωμένη να ψηφίσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.  

Επιπροσθέτως, και σε σχέση με ο, τι αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους του 

κεφαλαίου, εξετάζεται η πιθανότητα να αυξηθεί η έκτακτη εισφορά σε εύρος 37% - 

40% και τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 
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3.6. ΠΟΛ.1252/2013- Αποσβέσεις Φωτοβολταϊκών Μονάδων & 

Αιολικών Πάρκων 

 

Mε την Πολ.1252/25.11.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Αποσβέσεις παγίων 

περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και 

υδροηλεκτρικών σταθμών» διευκρινίζονται τα ακόλουθα (Καραφάς, 2013: 91): 

 Εχει τονισθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του 

προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης 10% των «λοιπών πάγιων στοιχείων» 

κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι, κάποια πάγια δεν περιγράφονται επακριβώς 

στον πίνακα των καθορισθέντων νέων συντελεστών απόσβεσης. Γι αυτό 

δόθηκε ένα ενδεικτικό παράδειγμα για τα «αιολικά πάρκα και τις 

φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στο οποίο 

αναφέρεται ο συντελεστής 4% για τις «μη κτιριακές εγκαταστάσεις».  

 Το παράδειγμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τις παραπάνω επιχειρήσεις 

καθώς δεν τις υποχρεώνει να χαρακτηρίσουν το σύνολο των παγίων τους ως 

«μη κτιριακές εγκαταστάσεις». Αντίθετα στα πάγια που είτε από την 

περιγραφή του τιμολογίου αγοράς, είτε από την πραγματική τους χρήση ή 

άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους εντάσσονται σε άλλη κατηγορία παγίου, 

εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής απόσβεσης που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 

2238/1994. (Διατάξεις Πολ.1252/25.11.2013 του ΥΠΟΙΚ) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Γενικά, θα λέγαμε ότι λόγω της συνεχούς ρύπανσης του περιβάλλοντος αλλά και 

κατάχρησης του ήδη υπάρχοντος αποθέματος ενέργειας, οι καταναλωτικές ανάγκες 

απαίτησαν ένα άλλο μέσο που θα κάλυπτε της ενεργειακές ανάγκες σε πρώτη φάση 

και έπειτα θα παρήγατε επιπλέον «προϊόν» προς εμπορική διάθεση στην αρμόδια 

εταιρεία αγοράς και παροχής ρεύματος . 

Αυτό που σίγουρα θα πρέπει να διερευνηθεί προκειμένου μάλιστα να αλλάξει, είναι η 

μη εξαίρεση από τους επενδυτικούς νόμους, των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς 

παρά το γεγονός ότι έχουν ένα καθόλου ευκαταφρόνητο κόστος εγκατάστασης, 

εντούτοις η παραγωγή ρεύματος προς διάθεση – πώληση παρέχει μεγάλα κέρδη. 

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά θα έχει παρατηρήσει κανείς ότι πρόκειται για 

συστήματα ανατροφοδοτούμενα, και ένα από τα κυριότερα θετικά χαρακτηριστικά 

είναι η άμεση ανταπόκριση τους και η σταδιακή αλλά ριζική απόσβεσή τους σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ειδικότερα κατά την έλευση τους στην 

Ελλάδα, υπήρχε μια συνεχής κατάχρηση (ειδικότερα στα προ κρίσης χρόνια) όπου οι 

κάτοικοί της χώρας αναζητούσαν ελεύθερο χώρο για να μπορέσουν να 

δημιουργήσουν μονάδες φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατά προτίμηση σε κοντινό 

μέρος από την οικία τους, ή και στην οροφή της ίδιας της οικίας τους, προκειμένου να 

καλύπτουν της ανάγκες της οικίας σε ρεύμα ενώ ταυτόχρονα να τροφοδοτούν και το 

δίκτυο με ηλεκτρικό ρεύμα για το οποίο θα πληρώνονται. 

 Σε γενικές γραμμές πάντως θα λέγαμε ότι το κράτος θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί 

αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους προκειμένου να μην παρουσιάζουν 

υπερβολικό ζήλο για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς πρόκειται για μια πολύ 

σοβαρή επένδυση που πλέον με όλη αυτή την συγκέντρωση πάρκων και συστημάτων 

ταυτόχρονα, έχει χάσει την αξία του, ενώ οι επιδοτήσεις για τέτοιες περιπτώσεις είναι 

πενιχρές.   
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