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1. Σύνοψη του Επενδυτικού Σχεδίου 

 
 

1.1. Βασική Ιδέα και Ιστορικό του Προγράµµατος 
 
 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι το να εξεταστούν βασικά τεχνικοοικονοµικά 

σηµεία για την υλοποίηση επένδυσης που θα αξιοποιεί “πράσινη ενέργεια” στην 

στέγη υφιστάµενης µονάδας αποθήκευσης και διανοµής εµπορευµάτων η οποία είναι 

εγκατεστηµένη στο Μαρκόπουλο (Μεσόγεια Αττικής).  

 

Η επένδυση θα γίνει από (πολυεθνική) εταιρεία  ταχυµεταφορών αδειοδοτηµένη από 

την ΕΕΤΤ, η οποία χρησιµοποιεί τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις και επιδιώκει µε την 

κίνηση αυτήν α) να βελτιώσει την καθαρή της θέση, β) να περιορίσει τα επίπεδα των 

σηµερινών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (και άλλων αερίων του θερµοκηπίου, 

γνωστά και ως «ανθρακούχες εκποµπές») που προκαλούνται από τις 

δραστηριότητες της και γ) να αποσπάσει όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους από το 

κύριο αντικείµενο της.   

 

Οι πιο πάνω στόχοι θα µπορούσαν να επιτευχθούν εν µέρει µε διάφορες λύσεις 

όπως π.χ. η στέγη του κτιρίου θα µπορούσε να ενοικιαστεί και να επιτευχθούν 2 από 

τους πιο πάνω στόχους (βελτίωση καθαρής θέσης χωρίς να απασχοληθούν πόροι). 

Μετά από την αξιολόγηση των διαφόρων λύσεων η επιχείρηση κατέληξε τελικά στην 

εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην στέγη του κτιρίου καθώς η 

συγκεκριµένη επένδυση α) επιτρέπει την επίτευξη των παραπάνω συµβάλλοντας 

στην αειφόρο ανάπτυξη της και β) αφορά τεχνολογία και τεχνογνωσία διαθέσιµη 

άµεσα στην Ελληνική αγορά.  Πιο συγκεκριµένα, η επένδυση αφορά στην 

εγκατάσταση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ονοµαστικής 

ισχύος 219.96 kWp που θα αποτελείται από ένα πάρκο 65.91 kWp επί της στέγης 

του ενός κτιρίου και ενός µικρότερου πάρκου 154.05 kWp επί της στέγης του 

δεύτερου κτιρίου. Η επένδυση είναι πλήρως ευθυγραµµισµένη µε την εταιρική 

πολιτική και στρατηγική που είναι προσανατολισµένες στην Εταιρική Υπευθυνότητα 

και προβλέπουν σαφώς περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδικά των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που εκλύονται από την λειτουργία της 

επιχείρησης. 

 



 

7 
 

Η εκπόνηση αυτής της µελέτης πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της εταιρικής 

πολιτικής και στρατηγικής και τον στόχο που έχει τεθεί από την εταιρεία για βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης του οργανισµού κατά 45% µέχρι το 2020. Την 

Οικονοµοτεχνική Μελέτη εκπόνησε στέλεχος της πιο πάνω εταιρείας στα πλαίσια της 

διπλωµατικής του εργασίας για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ του 

τµήµατος Ο.∆.Ε του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Την εν λόγω µελέτη υποστήριξε η 

ανάδοχος εταιρεία η οποία και θα αναλάβει να φέρει σε πέρας το τεχνικό µέρος της 

παρούσας.  

 

 

1.2. Ανάλυση Αγοράς και Μάρκετινγκ 
 

 

Η Εταιρεία θα συνάψει σύµβαση σύνδεσης µε τη ∆.Ε.Η και σύναψη Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Η/Ε µε το ∆ιαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε), θα πουλά όλη την παραγόµενη Η/Ε στη ∆.Ε.Η 

µε προκαθορισµένη τιµή. Η πώληση Η/Ε θα στηρίζεται σε συµβόλαιο διάρκειας 20 

ετών.  Κατά αυτόν τον τρόπο από την επένδυση τα έσοδα θα είναι εξασφαλισµένα και 

έτσι η επιχείρηση δεν θα αποσπάσει την προσοχή της από το κύριο αντικείµενο της 

που είναι η µεταφορές και η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης.  

 

H ετήσια παραγωγή του φωτοβολταϊκού πάρκου θα αντιστοιχεί σε 280,650 KWh για 

το πρώτο έτος λειτουργίας του ή έσοδα 98,511 € από την πώληση των πιο πάνω 

Kwh προς 0.35101 € / kWh.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι καθώς µε το παρόν έργο, οι 

ανθρακούχες εκποµπές της επιχείρησης θα µειωθούν κατά 266 tn CO2 κάθε χρόνο 

(σταθµικός µέσος όρος 20 ετών). Τα θετικά αυτά αποτελέσµατα θα καταγραφούν 

στον ετήσιο κοινωνικό απολογισµό και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση στην 

εταιρική εικόνα. Αναµένεται επίσης ότι θα ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η ταύτιση του 

εταιρικού ονόµατος µε την υπεύθυνη συµπεριφορά και τον σεβασµό προς το 

περιβάλλον. Το τελευταίο είναι πλήρως επιθυµητό και σύµφωνο µε την εταιρική 

στρατηγική εποµένως η επένδυση µπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να αποδειχθεί µε 

έµπρακτο τρόπο η ουσιαστική δέσµευση της εταιρείας στην προστασία του 

περιβάλλοντος.  
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1.3. Πρώτες Ύλες και άλλα Εφόδια 
 
 
Γενικά, µετά την εγκατάσταση δεν υπάρχει ανάγκη σε πρώτες ύλες καθώς αρκεί 

µονάχα η ηλιακή ακτινοβολία για να παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια από το 

φωτοβολταϊκό πάρκο. Το Φ/Β σύστηµα προκειµένου να αποδίδει καλά θα πρέπει οι 

επιφάνειες των ηλιακών συλλεκτών (Φ/Β πάνελ) να είναι καθαρές οπότε θα υπάρχει 

ανάγκη για την κατανάλωση νερού. 

 

 

1.4. Μηχανολογικά και Τεχνολογία 
 

Η ισχύς της µονάδας θα είναι 219.96 KWp και η µέση ετήσια παραγωγή ενέργειας 

(KWh ανά εγκατεστηµένο KW) αναµένεται να είναι 1,276 KWh/kWp. Η µονάδα 

αναµένεται να παράγει 253,988 kwh ετησίως κατά µέσο όρο για τα επόµενα 20 

χρόνια. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός και η τεχνολογία επιλέχθηκαν ώστε να 

κυµαίνονται σε επίπεδο υψηλότερο του µέσου όρου σε ποιότητα, αποσκοπώντας 

στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοπιστία και στην όσο το δυνατόν µικρότερη 

ανάγκη για συντήρηση.  Η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται από 1128 Φ/Β στοιχεία 

(πάνελ) µονοκρυσταλικού πυριτίου (sc-Si), ονοµαστικής ισχύος 195 Kwp έκαστο, ενώ 

ο εξοπλισµός θα πρέπει να διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά (ανάλογα µε το προϊόν) 

όπως: IEC 61215, IEC 61730, Ένδειξη CE, ISO 9001, PV Cycle 

 

Το υπό εξέταση σύστηµα εµπίπτει στην κατηγορία των διασυνδεµένων συστηµάτων 

(on-grid), µε βάση την παραγωγική του ικανότητα (219.96 kWp) θεωρείτε 

βιοµηχανικής κλίµακας και µε βάση τον χώρο εγκατάστασης του εµπίπτει στην 

κατηγορία «επί της στέγης» (Roof-top). Η κατηγορία αυτή στην εµπίπτει και η εν 

λόγω επένδυση αναφέρεται στην βιβλιογραφία και ως BAPV (Building Adapted 

Photo-Voltaics). Η γενική συνδεσµολογία ενός τέτοιου συστήµατος τους περιγράφεται 

γενικά στην εικόνα 4-2 (στο κεφάλαιο 4) – στο αριστερό σχεδιάγραµµα. Το κόστος του 

κύριου και βοηθητικού παραγωγικού εξοπλισµού ανέρχεται 533,103 € (µαζί µε την 

εγκατάσταση του). 
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1.5. Οργάνωση της Μονάδας και Γενικά Έξοδα 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός του ότι η επιχείρηση είναι ήδη οργανωµένη και 

διαθέτει εδραιωµένες οργανωτικές µονάδες, δεν υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις σε 

οργανωτικές δοµές για την εξυπηρέτηση της υπό εξέταση επένδυσης. Η επιχείρηση 

έχει ήδη α) ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, β) ∆ιεύθυνση Παραγωγής, γ) 

Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ελέγχου δ) Γενικών Υπηρεσιών, ε) 

Μηχανογράφησης και Επικοινωνιών και στ) ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων. Η 

επίβλεψη και ο συντονισµός όλων των επιµέρους τµηµάτων θα διενεργείται από την 

Γενική ∆ιεύθυνση στην οποία ανήκει ο πλήρης έλεγχος και η διοίκηση της 

επιχείρησης.  Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού 

πάρκου θα βρίσκετε υπό την ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Γενικών Υπηρεσιών η οποία 

µεταξύ άλλων είναι υπεύθυνη για την συντήρηση των κτιρίων, την εταιρική κοινωνική 

υπευθυνότητα και για τα ενοποιηµένα συστήµατα διαχείρισης υγείας, ασφάλειας, 

ποιότητας και περιβάλλοντος. Στο συγκεκριµένο κέντρο κόστους θα εγγραφούν και τα 

Γενικά Έξοδα της επένδυσης. 

 

 

1.6. Ανθρώπινοι Πόροι 
 

Η παραγωγική µονάδα δεν θα έχει µόνιµο ανθρώπινο δυναµικό. Οι εργασίες 

συντήρησης (κυρίως σε περίπτωση βλάβης) θα καλύπτονται από εξωτερικό 

συνεργάτη.  Επίσης η µόνοι ουσιαστικά εργασία (προληπτικής) συντήρησης που έχει 

ανάγκη η µονάδα, επίσης θα πραγµατοποιείται από εξωτερικό συνεργάτη.  

 

 

1.7. Τοποθεσία – Χώρος Εγκατάστασης – Περιβάλλον  
 

Η εταιρεία εδρεύει στην περιοχή του δήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο 18 στρεµµάτων. Στο οικόπεδο αυτό έχουν ανεγερθεί (ολοκληρώθηκε το 

2008 κτίρια γραφείων µε εµβαδόν 1350 τετραγωνικών µέτρων και η κεντρική 

αποθήκη µε εµβαδό 3200 τετρ. µέτρα. Τα δύο κτίρια συνδέονται µεταξύ τους. Οι 

στέγες στις οποίες προβλέπεται να εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι 

δύσκολα  αξιοποιήσιµη για άλλους σκοπούς. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών θα 

γίνει στην στέγη των δύο κτιρίων αξιοποιώντας έτσι έναν θεωρητικά και πρακτικά 
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αναξιοποίητο χώρο.  

 

Το παρόν επενδυτικό πρόγραµµα δεν επηρεάζει δυσµενώς το περιβάλλον, καθώς 

δεν προβλέπεται να παράγονται ρύποι ή θόρυβος από την λειτουργίας της µονάδας. 

άξιοι λόγου αυτές. Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου απαλλάσσεται από 

την ανάγκη υποβολής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 

Πέρα από τα άµεσα οικονοµικά οφέλη, η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελ 

στην στέγη του κτιρίου θα µειώσει την θερµοκρασία της οροφής κατά 10 µε 13 

βαθµούς κελσίου, γεγονός το οποίο θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του 

κτιρίου (µείωση της ανάγκης για κλιµατισµό το καλοκαίρι) και θα ωφελήσει έτσι ακόµη 

περισσότερο το περιβάλλον. 

 

 

1.8. Προγραµµατισµός Εκτέλεσης Έργου 
 

Η παρούσα επένδυση υπάγεται στην κατηγορία φωτοβολταϊκών σε στέγη µε 

εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη από 100 kWp και µικρότερη από 1000 kWp. 

Εποµένως  η διαδικασία της αδειοδότησης θα απαρτίζεται από τα πιο κάτω στάδια: 

Α)  Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία, Β)  Αίτηση στο 

περιφερειακό γραφείο της ∆ΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης,  Γ) Υπογραφή 

σύµβασης αγοροπωλησίας µε ∆ΕΣΜΗΕ. Μόλις ολοκληρωθούν αυτά µπορεί να 

προχωρήσει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος.  

 

Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που είναι αναγκαίες για να φέρουν το 

επενδυτικό σχέδιο από το στάδιο της µελέτης σκοπιµότητας στο στάδιο της 

λειτουργίας, προβλέπεται να διαρκέσει 5.5 µήνες – χρονικό διάστηµα που εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από την διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας. 

 

 

1.9. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αξιολόγηση της Επένδυσης 
 

Το Συνολικό Κόστος Επένδυσης θα ανέλθει στα 533,103 € ενώ το κεφάλαιο αυτό θα 

προέρχεται αµιγώς από ιδία κεφάλαια. Το συνολικό Κόστος Παραγωγής κατά τον 1ο 

χρόνο θα είναι 54,394 € ενώ οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές της επένδυσης για 
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όλα τα υπό εξέταση έτη παρουσιάζουν θετικά στοιχεία όσον αφορά στην κερδοφορία 

της.  Πιο συγκεκριµένα, τα συνολικά έσοδα που θα αποφέρει η επένδυση κατά το 

πρώτο έτος λειτουργίας αναµένεται να ανέλθουν στα 98,511 € διαµορφώνοντας το 

Καθαρό Κέρδος (για τον 1ο χρόνο λειτουργίας) στα 33,088 €.  

 

Επιπλέον, ελλείψει κόστους πρώτων υλών, κόστους εργασίας και λόγω των πολύ 

χαµηλών λειτουργικών εξόδων, το κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται θα είναι 

αµελητέο. Τα έσοδα της επένδυσης είναι σταθερά, συγκεκριµένα και µπορούν να 

υπολογισθούν προκαταβολικά µιας και βασίζονται σε πολυετή σύµβαση µε την ∆ΕΗ η 

οποία θα αγοράζει όλη την παραγόµενη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος 

 

Η Περίοδος Απόδοσης του Κεφαλαίου (Payback period) έδειξε ότι το κεφάλαιο που 

θα επενδυθεί θα επανεισαχθεί σε περίπου 7.5 χρόνια (7 χρόνια και 7 µήνες). Η 

Καθαρή Παρούσα Αξία της επένδυσης για K = 10.0% είναι θετική ενώ και ο 

Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (IRR) διαµορφώνεται στο 11.50% (οι 

υπολογισµοί έχουν γίνει σε βάθος 20ετίας παρά το γεγονός του ότι η επένδυση έχει 

διάρκεια ζωής 25-30 έτη (καθώς το συµβόλαιο µε την ∆ΕΗ είναι 20ετές). Έτσι, 

µπορούµε µε πολύ µεγάλη ασφάλεια να θεωρήσουµε το υπό µελέτη επενδυτικό 

σχέδιο ως εφικτό και αποδεκτό.  

 

Επιπλέον υπάρχουν κάποια οφέλη της εταιρείας (ή της µητρικής εταιρείας καθώς 

πρόκειται για πολυεθνική) που θα προκύψουν είτε από την µη υπέρβαση του 

ανώτερου ορίου εκποµπών CO2 ή από πώληση δικαιωµάτων εκποµπών CO2. Πιο 

συγκεκριµένα θα αποφευχθεί η έκλυση 266 tn CO2  ανά έτος (ή 5,319 tn CO2  για την 

20ετία). Με έναν απλό υπολογισµό λαµβάνοντας υπόψη την σηµερινή τιµή του (19 € / 

tn CO2 ) τότε µπορούµε να υπολογίσουµε ένα επιπλέον έσοδο της τάξεως των 

101,067 € στην 20ετία.  Όταν µάλιστα τα πιο πάνω συµπεριληφθούν στην άσκηση 

υπολογισµού της Καθαρής Παρούσας Αξίας οδηγούν στην αύξηση της απόδοσης της 

επένδυσης. Πιο συγκεκριµένα ο υπολογισµός της ΚΠΑ θα επέστρεφε την ίδια τιµή 

ακόµη και εάν ο συντελεστής Κ αυξανόταν κατά 1.2% (δηλ. στο 11.2% ). Αντίστοιχα 

θα αυξανόταν και ο IRR ενώ θα µειωνόταν και η περίοδος αποπληρωµής. 

 

Τέλος µε την επιλογή και υλοποίηση της επένδυσης η επιχείρηση θα συµβάλει στην 

µείωση του κινδύνου πρόκλησης ζηµιών στην κοινωνία που οφείλονται στην έκλυση 

CO2 στην ατµόσφαιρα. Οι ζηµιές αυτές είναι πολύ δύσκολο να αποτιµηθούν άµεσα 

όµως οι κίνδυνοι υπάρχουν και αναφέρονται σε διάφορες µελέτες (π.χ. Stern 

Review). Μάλιστα υπάρχουν εκτιµήσεις ότι µέρος του κόστους αυτών των ζηµιών 
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µπορεί να συµπεριληφθεί µελλοντικά στην τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος και να 

οδηγήσει σε αύξηση της από 40%  (Τσελέπης, 2009) έως και 52% (Γεωργακέλος ∆., 

2010).  

 

 

1.10. Συµπέρασµα 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω οικονοµικά και επιµέρους λειτουργικά στοιχεία του 

επενδυτικού σχεδίου αποδεικνύει ότι το παρόν επενδυτικό πρόγραµµα συνίσταται και 

ως εκ τούτου, θα συνίσταται ως  αποδεκτό. 

 

 

 
Figure 1-1 Αεροφωτογραφία του κτιρίου αποθήκης και γραφείων 
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2. Βασική Ιδέα και το Ιστορικό του Επενδυτικού 

Σχεδίου 

 
 

2.1. Εισαγωγή 
 
 
 

 

Με την παρούσα µελέτη η εν λόγω εταιρεία αποσκοπεί στο να ελέγξει την 

σκοπιµότητα µιας επένδυσης στην κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην 

στέγη των κτιριακών της εγκαταστάσεων - στις οποίες µάλιστα εδρεύει και 

πραγµατοποιεί µέρος των δραστηριοτήτων της. Η συγκεκριµένη επιφάνια (αυτή της 

στέγης) είναι πρακτικά ένας χώρος αναξιοποίητος από την επιχείρηση. Ο χώρος 

αυτός δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για αποθήκευση υλικών (στέγη από 

πάνελ) παρά µόνο ίσως να αποφέρει κάποια οφέλη σε περίπτωση που θα 

νοικιαζόταν σε κάποιον άλλο επενδυτή για παρόµοια αξιοποίηση (φωτοβολταϊκά).   

 

Οι κυριότερες παράµετροι που οδήγησαν στην επιδίωξη του συγκεκριµένου 

επενδυτικού σχεδίου είναι η εταιρική πολιτική και στρατηγική η οποία επιδιώκει την 

αειφόρο ανάπτυξη και τον σεβασµό στο περιβάλλον και τις κοινωνίες στις οποίες η 

εταιρεία δραστηριοποιείται. Βελτίωση στην καθαρή θέση της εταιρείας θα µπορούσε 

να αποφέρει και η απλή ενοικίαση του χώρου της στέγης. Μια τέτοια επένδυση όµως, 

πέρα από τα οικονοµικά οφέλη, θα βελτιώσει και το ανθρακούχο αποτύπωµα της 

εταιρείας οδηγώντας στον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και 

άλλων «αερίων του θερµοκηπίου» (GHG). Το γεγονός αυτό µε την σειρά του θα 

συµβάλει στην αειφορία της επιχείρησης καθώς θα αποφευχθούν ζηµιές που θα 

επιβαρύνουν την κοινωνία και το περιβάλλον – οι οποίες είναι πιθανόν να οδηγήσουν 

σε αύξηση των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος.  Αξίζει να αναφερθεί ότι στην 

περίπτωση της χώρας µας και σε πιθανή διεθνοποίηση του κόστους αυτού (που 

προκύπτει από τις εκποµπές CO2 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) η τιµή 

του ηλεκτρικού ρεύµατος θα µπορούσε να αυξηθεί κατά µέσω όρο 52%  

(Γεωργακέλος ∆., 2009) 

 

Επιπλέον, στην χώρα µας σήµερα διαµορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες µέσω της 

σχετικής νοµοθεσίας γεγονός που όταν συνδυαστεί µε τα κλιµατολογικά 
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χαρακτηριστικά του νοµού Αττικής δηµιουργεί ένα περιβάλλον που προσφέρεται για 

µια τέτοια τύπου επένδυση. Οι παρούσα λοιπόν αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί το 

κατά πόσο η ιδέα αυτή θα βελτιώσει την καθαρή θέση της εταιρείας τόσο στα 

οικονοµικά αποτελέσµατα όσο και σε επίπεδο κοινωνικού απολογισµού. Αποσκοπεί 

επίσης στο να υπολογίσει τους πόρους που θα αναλώσει ένα τέτοιο εγχείρηµα από 

τον οργανισµό.  

 

 

2.2. Ταυτότητα του Επενδυτικού Σχεδίου 
 
 
Η επένδυση θα γίνει από εταιρεία η οποία έχει ήδη συσταθεί, αδειοδοτηθεί και 

λειτουργεί (ήδη περισσότερο από 2 δεκαετίες). Η εταιρική µορφή της είναι Ε.Π.Ε 

(Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης) και η έδρα της βρίσκεται στο Μαρκόπουλο 

Μεσογαίας) στην Ανατολική Αττική.  

 

 

2.3. Σύντοµη Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου 
 
 
Όπως αναφέρθηκε ήδη, σκοπός της επένδυσης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας µε την µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύµα µε την 

χρήση φωτοβολταϊκών συλλεκτών.  Η παραγωγή θα γίνετε καθηµερινά απ’ ευθείας 

από τους συλλέκτες - εφόσον και καθόσον υπάρχει επαρκείς ηλιοφάνεια ενώ η 

διάθεση θα γίνετε απ’ ευθείας στο δίκτυο της ∆.Ε.Η χωρίς την χρήση συσσωρευτών 

ηλεκτρικού ρεύµατος (µπαταρίες).  

 

Η ∆.Ε.Η θα αγοράζει ολόκληρη την παραγωγή σε τιµή προσυµφωνηµένη µε την 

επιχείρηση, στα πλαίσια εµπορικής συµφωνίας µε συµβόλαιο ορισµένου χρόνου (20 

έτη). Στην συνέχεια η ∆.Ε.Η πρόκειται να διαθέτει το ρεύµα αυτό σε οικιακούς και 

βιοµηχανικούς καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή.  Σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο η 

επιχείρηση θα µπορεί επιτύχει την έναρξη της παραγωγής περί τα τέλη του 2011. Η 

εκτίµηση αυτή µπορεί να επηρεαστεί από τυχόν καθυστερήσεις κατά την αδειοδοτικής 

διαδικασία.  
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2.4. Σκοπιµότητα του Επενδυτικού Σχέδιο 
 

Η επένδυση πρόκειται να συµβάλει στην επίτευξη των Εθνικών αλλά και των 

Ευρωπαϊκών στόχων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για αειφορία, 

ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού.  Η ουσιαστική υλοποίηση 

των πολιτικών και των δράσεων που προβλέπονται στο  πιο πάνω κοινό Σχέδιο 

∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσµευτικό για τα κράτη µέλη και συνοψίζεται 

στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που αναφέρονται  ως  τα  «τρία  εικοσάρια»,  

«20-20-20»:  µείωση  των  εκποµπών  αερίων  θερµοκηπίου  κατά 20% σε σύγκριση 

µε τα επίπεδα του 1990, αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών στην τελική  

κατανάλωση  ενέργειας  σε  ποσοστό  20%, και  βελτίωση  της  ενεργειακής  

απόδοσης  κατά  20% έως το 2020 (ΚΑΠΕ, Ετήσια έκθεση 2009 και νόµος 

3851/2010)  

 

Με την συµβολή της στην επίτευξη των πιο πάνω η επένδυση θα συµβάλει έµµεσα 

στο περιορισθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της χώρας και θα περιορισθεί η 

ενεργειακή της εξάρτηση από πετρελαιοπαραγωγές χώρες ή από χώρες που εξάγουν 

φυσικό αέριο. Θα µειωθεί επίσης η ανάγκη της ∆.Ε.Η και κατ’ επέκταση της χώρας 

στον να εισαγάγει ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες µε τις 

οποίες είναι διασυνδεδεµένη. Τέλος, θα αποφευχθούν για την χώρα κυρώσεις (µε την 

µορφή προστίµων) οι οποίες προκύπτουν από την συνθήκη του Κιότο και τίθενται σε 

ισχύ εφόσον δεν επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι που ισχύουν για την Ελλάδα 

σχετικά µε την έκλυση αερίων του θερµοκηπίου. Ως συνεπεία των πιο πάνω η 

επένδυση συµβάλει άµεσα στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας γεγονός που 

υπό τις παρούσες συνθήκες είναι από µόνο του πολύ σηµαντικό.  

 

Τα άµεσα ωφέλει για την επιχείρηση είναι η βελτίωση της καθαρής της θέσης λόγω 

των κερδών που θα αποφέρει η επένδυση. Τα ωφέλει αυτά θα προκύψουν από την 

αξιοποίηση κεφαλαίων (επένδυση) και ενός φαινοµενικά και ουσιαστικά 

αναξιοποίητου χώρου, αυτόν της στέγης του κτιρίου.  Η µείωση της θερµοκρασίας της 

οροφής του κτιρίου – λόγω τις σκίασης της από τα φωτοβολταϊκά πάνελ – ενδέχεται 

να µειώσει και τις απαιτήσεις σε κλιµατισµό.  

 

Επιπλέον θα συµβάλει στη διατήρηση των περιβαλλοντικών δεικτών της εταιρείας, 

που αφορούν στην διάρθρωση του καταναλισκόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος, σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί. Έτσι, θα 
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προκύψει βελτίωση του κοινωνικού απολογισµού της καθώς η επένδυση συνδράµει 

στην υλοποίηση του εταιρικού στόχου της µητρικής εταιρείας για βελτίωση κατά 45% 

των δεικτών απόδοσης που σχετίζονται µε τις εκλύσεις αερίων του θερµοκηπίου  

µέχρι το 2020.  Συνέπεια των πιο πάνω θα είναι η θετική αξιολόγηση από 

εξειδικευµένους οίκους αξιολόγησης που ειδικεύονται στις επενδύσεις σε εταιρείες µε 

υψηλά ποσοστά βιωσιµότητας και αειφορίας (όπως ο DJSI Ιndex,

 www.globalreporting.org). Έµµεσα, αναµένεται η θετική αξιολόγηση από πελάτες – 

ειδικά από όσους εταιρικούς πελάτες επιθυµούν να συνεργάζονται µε εταιρείες που 

δίνουν έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος  καθώς επιθυµούν να 

συµπεριλάβουν στους δικούς τους κοινωνικούς απολογισµούς και τα θετικά 

αποτελέσµατα που προκύπτουν σε ολόκληρο το εύρος της εφοδιαστική τους 

αλυσίδας. Η επίδραση των πιο πάνω ενδέχεται να αποτυπωθεί ακόµη και στην τιµή 

της µετοχής της µητρικής οπότε και οι µέτοχοι πιθανόν να επιτύχουν και κεφαλαιακά 

οφέλη. 

  

2.5. Πολιτικές που Υποστηρίζουν το Επενδυτικό Σχέδιο 
 

Η παρούσα επένδυση υποστηρίζεται πλήρως από τον νόµο Νόµο 3851/2010 περί 

«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»  Ο νόµος αυτός 

θέτει συγκεκριµένους στόχους (ποσοτικά και χρονικά) για την ανάπτυξη µονάδων 

που αξιοποιούν τις Α.Π.Ε ενώ παράλληλα απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης 

τέτοιων επενδύσεων. 

 
 

2.6. Ιστορική εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου 
 

Το ενδιαφέρον για την επένδυση εκδηλώθηκε για πρώτη φορά το 2007 οπότε και 

ανατέθηκε σε µελετητικό γραφείο µια προµελέτη σκοπιµότητας. Η µελέτη έδειξε τότε 

ένα πολύ υψηλό κόστος επένδυσης και ταυτόχρονα είχε ήδη δηµιουργηθεί µεγάλη 

αβεβαιότητα σχετικά µε το καθεστώς αδειοδότησης µιας η Ρ.Α.Ε (Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας) είχε κατακλειστεί από χιλιάδες σχετικών αιτήσεων. Τα δεδοµένα άλλαξαν 

το καλοκαίρι του 2010 µε την κατάθεση του πιο πάνω νόµου ενώ ταυτόχρονα µια 

πρώτη έρευνα στην αγορά έδειξε ότι και το κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είχε 

µειωθεί σηµαντικά. 



 

17 
 

2.7. Οικονοµοτεχνική Μελέτη 
 

Την παρούσα οικονοµοτεχνική µελέτη ανάλαβε να εκπόνηση στέλεχος της εταιρείας 

στα πλαίσια της διπλωµατικής του εργασίας για την απόκτηση του µεταπτυχιακού 

τίτλου ΜΒΑ του τµήµατος Ο.∆.Ε του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Το τεχνικό τµήµα της 

εν λόγω µελέτη υποστήριξε (η ανάδοχος εταιρεία και οι µηχανικοί της) η οποία και θα 

αναλάβει να φέρει σε πέρας το τεχνικό µέρος της παρούσας.  

 

 

2.8. Κόστος Εκπόνησης της Μελέτης και των Σχετικών Ερευνών 
 
 
Τόσο η συνοπτική µελέτη σκοπιµότητας όσο και οι σχετικές µελέτες υποστήριξης 

εκπονήθηκαν χωρίς χρέωση.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)
Μελέτη σκοπιµότητας 0.00 €
Μελέτες υποστήριξης 0.00 €

Σύνολο 0.00 €  
Table 2-1 Κόστος Προ-επενδυτικών Μελετών και Ερευνών 
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3. Ανάλυση Αγοράς και Μάρκετινγκ 

 

3.1. Εισαγωγικά Στοιχεία 
 

Η εποχή που διανύουµε έχει χαρακτηριστεί ως η «εποχή της πληροφορίας». 

Πρόκειται για µια εποχή στην οποία η πληροφορία µεταδίδεται µε τεράστιες ταχύτητες 

από την µια άκρη του πλανήτη στην άλλη µέσα από της κάθε µορφής επικοινωνίες, 

το διαδίκτυο και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής επικοινωνίας. Χαρακτηρίζεται 

επίσης από την παγκοσµιοποίηση του εµπορίου το οποίο έχει καθορίσει τις 

παγκόσµιες µεταφορές και τις µετακινήσεις. Κάθε λογής µεταφορικά µέσα - πλωτά, 

χερσαία, εναέρια - παράγονται πωλούνται και χρησιµοποιούνται κάθε χρόνο 

προκειµένου να διευκολυνθεί το ολοένα και πιο παγκοσµιοποιηµένο εµπόριο. Η 

αστικοποίηση και η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγή τέλος συµβάλουν και 

αυτές µε την σειρά τους στην κατανάλωση τεραστίων ποσοτήτων ενέργειας.   

 

Κινητήρια δύναµη για όλα τα πιο πάνω παραµένει αδιαµφισβήτητα το πετρέλαιο και 

άλλες µορφές (ορυκτών κυρίως) υδρογονανθράκων. Η εξάρτηση της κοινωνίας στους 

υδρογονάνθρακες (το πετρέλαιο, τον λιγνίτη, το φυσικό αέριο, κ.α.) είναι τουλάχιστον 

τεράστια. Οι υδρογονάνθρακες και γενικά τα λεγόµενα «απολιθωµένα καύσιµα» είναι 

ο βασικός ενεργειακός πυλώνας πάνω στον οποίο όχι απλά έχει στηριχθεί, αλλά και 

σε ένα µεγάλο βαθµό έχει διαµορφωθεί η ανάπτυξη της κοινωνίας µας.  Αποτελεί δε 

και την κύρια αιτία για το φαινόµενο της παγκόσµιας κλιµατικής αλλαγής η οποία 

µόλις αρχίζει. 

 

Η πίεση (σε βαθµό εξάντλησης) που υφίστανται οι περασµένες αυτές πηγές 

ενέργειας του πλανήτη δηµιουργεί ανοδική τάση στις τιµές του πετρελαίου. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε παγκοσµίου έκτασης ενηµερωτικές καµπάνιες για την 

κλιµατική αλλαγή, διαµορφώνουν τάσεις για ορθολογική χρήση της ενέργειας, καθώς 

και τάση για την εκµετάλλευση µορφών ενέργειας οι οποίες όχι µόνο υπάρχουν σε 

αφθονία στη φύση αλλά και συνεχώς ανανεώνονται. Οι µορφές αυτές είναι γνωστές 

και ως Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) οι οποίες είναι ταυτόχρονα και φιλικές 

προς το περιβάλλον.  Πιο συγκεκριµένα, «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι 

οι µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η 

γεωθερµική ενέργεια, η ενέργεια κυµάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική 

ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, από εγκαταστάσεις 
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βιολογικού καθαρισµού και τα βιοαέρια»  

 

Σύµφωνα µε το νεοσύστατο «Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής», «η Έκθεση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την επίτευξη της συµβολής 

των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 

20% έως το 2020, απορρέει από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, και περιλαµβάνει εκτιµήσεις 

για την εξέλιξη του ενεργειακού τοµέα και τη διείσδυση των τεχνολογιών των ΑΠΕ έως 

το 2020. Οι εκτιµήσεις αυτές εξειδικεύονται στη συµµετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, θερµότητας και ψύξης κυρίως για τον οικιακό τοµέα, αλλά και 

στη χρήση βιοκαυσίµων στις µεταφορές. Αναφέρονται επίσης µέτρα για την µείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας και την αύξηση της αξιοποίησης των ΑΠΕ, καθώς και 

στοιχεία για τις βασικές διοικητικές δοµές που θα επιταχύνουν τη διείσδυση αυτή. 

Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης µετά τις πιθανές βελτιώσεις που θα προέλθουν από τη 

διαβούλευση µε την ΕΕ, θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη σχετικής Υπουργικής 

Απόφασης για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Το Εθνικό 

Σχέδιο ∆ράσης και η πρόοδος στην εφαρµογή του θα εξετάζεται ανά δύο χρόνια και 

θα επικαιροποιείται, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς και της 

βελτίωσης των τεχνολογιών, αλλά και η ζήτηση της ενέργειας». Με το Νόµο 

3851/2010, ορίζονται Εθνικοί ∆εσµευτικοί Στόχοι για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην 

καταναλισκόµενη ενέργεια στην χώρα. 

 

 
Figure 3-1 : Εθνικοί δεσµευτικοί στόχοι για την διείσδυση των ΑΠΕ στην 

καταναλισκόµενη ενέργεια στην χώρα µας (πηγή ΥΠΕΚΑ) 
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3.2. Ορισµός της Αγοράς και Ανάλυση της ∆οµής της Αγοράς 
 

Η αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι µέρος 

της αγοράς παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Κύριο προϊόν της αγοράς αυτής είναι η 

παραγωγή «καθαρής» («πράσινης») ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή 

ακτινοβολία.  Αν και ήδη από το 1994 υπήρχε στην χώρα µας ένα στοιχειώδες νοµικό 

πλαίσιο για την συγκεκριµένη αγορά η απουσία συγκεκριµένων κινήτρων δεν 

ευνόησε την ουσιαστική διείσδυση των συστηµάτων αυτών. Το τοπίο αλλάζει για 

πρώτη φορά µε τον νόµο 3468/2006 και βελτιώνεται ακόµη περισσότερο µε τους 

νόµους 3734/2009  και 3851/2010. Οι δύο τελευταίοι αυτοί νόµοι διαµορφώνουν 

τελικά την σηµερινή αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτόβολταϊκά 

στην Ελλάδα και ενσωµατώνουν τα πιο επιτυχηµένα νοµοθετικά µοντέλα που 

ισχύουν σήµερα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο πλανήτη. Σύµφωνα µε την EPIA 

(European Photovoltaic Industry Association, www.epia.org )  τα χαρακτηριστικά της 

νοµοθεσίας τα οποία δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη και διείσδυση 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι 4 και είναι τα εξής: 

 

• Η ύπαρξη ξεκάθαρου και εγγυηµένου τιµολογίου για τους παραγωγούς 

• Η θεσµοθέτηση ξεκάθαρων και απλοποιηµένων διαδικασιών αδειοδότησης 

• Σύνδεση των µονάδων στο δίκτυο κατά προτεραιότητα και µε σαφή ορισµό 

του ποιος είναι αρµόδιος για την σύνδεση. 

• ∆ηµόσια αποδοχή και υποστήριξη 

 

Το σύστηµα που εκφράζει ίσως µε τον καλύτερο τρόπο τα πιο πάνω χαρακτηριστικά 

είναι αυτό το οποίο και υλοποιεί η νοµοθεσία στην Ελλάδα και ονοµάζεται σύµφωνα 

µε την πιο πάνω πηγή “Feed-in Tariff” (FiT) και αφορά «διασυνδεµένα» στο δίκτυο 

συστήµατα.  Με τον όρο «διασυνδεµένα» συστήµατα αναφερόµαστε σε µονάδες 

παραγωγής οι οποίες είναι συνδεδεµένες στο δίκτυο (∆ΕΗ) και διοχετεύει εκεί την 

παραγοµένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 

Πρωτοπόρος στην υλοποίηση αυτού του µοντέλου (“Feed-in Tariff”) είναι η Γερµανία 

η οποί πρώτη καθιέρωσε εγγυηµένες τιµές για όλες τις µορφές ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή (EPIA) το µοντέλο αυτό οδήγησε σε πολύ 

υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της αγοράς ΑΠΕ στην Γερµανία καθώς επίσης και στην 

δραστική µείωση του κόστους της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ. Το µοντέλο 

αυτό εφαρµόζεται σήµερα στην χώρα µας αλλά και σε 40 ακόµη χώρες, 



 

21 
 

υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και έγκυρες εκθέσεις αναλυτών. 

Αξίζει µάλιστα να σηµειώσουµε ότι η σηµερινή Ελληνική νοµοθεσία δεν έχει τίποτα να 

«ζηλέψει» από το (επιτυχηµένο) Γερµανικό µοντέλο και αυτό αποτυπώνεται και στην 

αποδοχή του νοµικού πλαισίου από την αγορά 

 

 
Figure 3-2  ∆ιασυνδεµένο φωτοβολταϊκό σύστηµα (αριστερά) και αυτόνοµο (δεξιά) – 
Πηγή: EPIA 
 

 

Το µοντέλο µιας αγορά µε την µορφή “Feed-in Tariff” λειτουργεί όπως περιγράφει η 

Εικόνα 4-3 (στην επόµενη σελίδα): Η κυβέρνηση (GOV) θέτει το κανονιστικό πλαίσιο, 

ο παραγωγός (RE) φροντίζει για την παραγωγή και την ορθή λειτουργία του σταθµού 

(φωτοβολταϊκών στην περίπτωσή µας), η ∆.Ε.Η µεσολαβεί µεταξύ παραγωγής και 

κατανάλωσης σε ρόλο σήµερα LG και DIS (δηλαδή και σε ρόλο Grid Οperator και σε 

ρόλο ∆ιανοµέα), συνδέοντας έτσι τον παραγωγό µε τον τελικό καταναλωτή (CON) 

δηλαδή νοικοκυριά και άλλοι οργανισµοί. Τέλος, στην Ελλάδα τον ρόλο του 

διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς (ΤΜ) έχει ο ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε (∆ιαχειριστής Ελληνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Η επένδυση η οποία περιγράφεται 

στην παρούσα εργασία πρόκειται να εισέλθει στην πιο πάνω αγορά σαν Παραγωγός 

Ανανεώσιµης Ηλεκτρικής Ενέργειας (RE), συνάπτοντας σύµβαση µε την ∆.Ε.Η για 

την διάθεση της παραγωγής της υπό ανάπτυξη µονάδας εξ’ ολοκλήρου σε αυτήν µε 

βάση συγκεκριµένο τιµοκατάλογο για τα επόµενα 20 χρόνια. 
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Figure 3-3  Το µοντέλο µιας αγοράς η οποία λειτουργεί µε βάση την λογική “Feed-in 
Tariff”, πηγή SOLAR GENERATION 6, SOLAR PHOTOVOLTAIC ELECTRICITY 
EMPOWERING THE WORLD 2011”, EPIA, p.47 
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3.3. Η ∆ιαχρονική Εξέλιξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
 
 

Ανατρέχοντας στην ιστορία θα µπορούσε να πει κανείς ότι η ΑΠΕ κυριαρχούσαν στην 

«αγορά ενέργειας» ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Η αποκλειστική καύση 

ξυλείας για θέρµανση, η χρήση του ανέµου για την κίνηση πλοίων, ανεµόµυλων και 

άλλων εφαρµογών, οι κατασκευές νερόµυλων, είναι µερικά παραδείγµατα από την 

ευρεία εφαρµογή αυτών των πηγών ενέργειας στην προ-βιοµηχανική εποχή. Η 

ανακάλυψη της ατµοµηχανής αρχικά (περί τα µέσα του 17ου αιώνα) και της µηχανής 

εσωτερικής καύσης αργότερα (19ος αιώνας) σηµατοδοτούν την αρχή µιας ολοένα και 

φθίνουσας πορείας για την χρήση των ΑΠΕ και την στροφή προς το πετρέλαιο και 

άλλες µορφές (απολιθωµένων) υδρογονανθράκων. 

 

Η άνοδος του οικολογικού κινήµατος και η πρώτη πετρελαϊκή κρίση το 1970 υπήρξαν 

κοµβικά σηµεία για την στροφή της κοινωνίας και πάλι προς τις ΑΠΕ καθώς άρχισαν 

να διαφαίνονται οι συνέπειες της εξάρτησης της σηµερινής οικονοµίας στους 

απολιθωµένους υδρογονάνθρακες. Οι συνέπειες αυτές αποτυπώνονται σε πληθώρα 

ανακοινώσεων και δηµοσιευµάτων από την ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και από 

οικολογικές οργανώσεις µε σηµαντικότερη ίσως την έκθεση για την Κλιµατική Αλλαγή 

που συντάσσει το IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change). 

 

Μετά την κύρωση της συνθήκης του Κιότο σχεδόν κάθε κλάδος, κάθε οικονοµία, κάθε 

έθνος, αναζητά τρόπους για την µείωση της συµµετοχής του στο φαινόµενο της 

έκλυσης “αερίων του θερµοκηπίου” (GHG) γνωστών και ως «ανθρακούχων 

εκποµπών».  Μάλιστα, σύµφωνα µε την έκθεση “STERN REVIEW: The Economics 

of Climate Change”, οι κίνδυνοι από τον µη περιορισµό των εκποµπών αυτών 

(γεγονός που θα οδηγήσει σε επαλήθευση των πιο δυσοίωνων προβλέψεων για την 

κλιµατική αλλαγή) ανέρχονται σε 5% του παγκόσµιου Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος (ΑΕΠ) ετησίως, για κάθε χρόνο κατά τον οποίο δεν αντιµετωπίζεται η 

κλιµατική αλλαγή.  Αντίθετα, και σύµφωνα µε την ίδια πηγή το κόστος για κάθε τόνο 

CO2 που εκλύεται είναι περί τα 85 δολάρια ενώ αρκούν µέτρα αξίας 25 δολαρίων για 

την αποφυγή των εκποµπών αυτών (ή 1% του παγκόσµιου ΑΕΠ ετησίως). Επιπλέον, 

η µη προσπάθεια για αποφυγή του φαινόµενου µπορεί να οδηγήσει έως και 20% 

συρρίκνωση του Παγκόσµιου ΑΕΠ ενώ η ίδια η προσπάθεια για αντιµετώπιση θα 

δηµιουργήσει ανάπτυξη 2.5 τρισεκατοµµύρια δολάρια παγκοσµίως κάθε χρόνο.  
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Figure 3-4  : Έκλυση αερίων του Θερµοκηπίου ανά κλάδο της οικονοµίας σε 

παγκόσµιο επίπεδο (πηγή «Stern Review on the Economics of Climate Change») 
 

 

Η αγορά ενέργειας συµµετέχει και αυτή (όπως κάθε κλάδος) κατά 24% στο συνολικό 

ποσοστό εκλύσεων των ανθρακούχων εκποµπών γεγονός που καθιστά εξαιρετικά 

αναγκαία και άµεση την ανάγκη για στροφή του κλάδου προς τις ΑΠΕ. Στα πλαίσια 

αυτά κάθε χώρα – συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας - προσπαθεί να υιοθετήσει 

πολιτικές που να οδηγήσουν ανάπτυξη της διείσδυσης των ΑΠΕ και κατ’ επέκταση 

και των φωτοβολταϊκών. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η σχετική νοµοθεσία για 

τα φωλτοβολταϊκά υπήρχε ήδη από το 1994 (στοιχειωδώς), η απουσία 

συγκεκριµένων κινήτρων δεν ευνόησε την ουσιαστική διείσδυση των συστηµάτων 

αυτών. Έτσι, η ονοµαστική ισχύς των εγκατεστηµένων συστηµάτων στην χώρα µας 

ήταν µόλις 200 µε 300 Kwp το 2006. Με την ψήφιση του νόµου 3468/2006, η αγορά 

αλλάζει και αρχίζει για πρώτη φορά να αναπτύσσεται. Οι εγκαταστάσεις µονάδων 

παραγωγής εντάσσονταν στον τότε ισχύοντα αναπτυξιακό νόµο ο οποίος προέβλεπε 

συγκεκριµένες επιδοτήσεις ανά γεωγραφική περιοχή και µε συγκεκριµένα κριτήρια. 

Το σηµαντικότερο όµως κίνητρο για τις επενδύσεις ήταν τα συµβόλαια 20ετούς 

διάρκειας µε την ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η). Αργότερα οι νόµοι 

3734/2009  και 3851/2010, έστριψαν ακόµη περισσότερο την αγορά προς το µοντέλο 

που περιγράφετε πιο πάνω (Feed-in Tairff) και απλοποίησαν ακόµη περισσότερο την 

διαδικασία αδειοδότησης.  
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Χάρη στον νόµο 3468/2006 η αγορά 10πλασιάζεται (ανέρχεται στα 2.3 ΜWp to 

2007), ενώ εκτιµάται ότι τα µισά από αυτά προήλθαν από συνδέσεις στο δίκτυο µε 

βάση τις διατάξεις του ν.3468/2006 (Τσελέπης Σ., «THE CURRENT STATE OF THE 

PV MARKET, NEW RES LAW IN GREECE», σ.2). Η αγορά συνέχισε να αυξάνεται κι 

έτσι το 2008 προστέθηκαν επιπλέον 12 MWp, to 2009 επιπλέον 36.5 MWp ενώ το 

2010 προστέθηκαν περισσότερα από 100 Mwp, κατατάσσοντας την Ελλάδα πλέον 

ανάµεσα στις 15 χώρες µε την µεγαλύτερη εγκατεστηµένη ισχύ φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων παγκοσµίως (πηγή EPIA). 

 

 

 
Figure 3-5  Tselepis S. - Monthly evolution of grid-connected PV systems in the 

Interconnected Electric System (mainland) 
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Figure 3-6  Η παγκόσµια αγορά φωτοβολταϊκών το 2009 (πηγή EPIA) 

 
 
 

3.4. Η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ 
 

Η ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ οφείλετε στις πιο πάνω αναφερθείσες προσπάθειες 

για περιορισµό των συνεπειών του «φαινόµενου του θερµοκηπίου» (και των 

κυρώσεων της συνθήκης του Κιότο) και παράλληλα να µειώσει την εξάρτηση των 

οικονοµιών από το πετρέλαιο. Έτσι, η εθνική ή κοινοτική πολιτική είναι αυτή που 

καθορίζει την συµµετοχή των πηγών αυτών στην ευρύτερη ενεργειακή πολιτική και 

όχι ο τελικός καταναλωτής. Παρόλα αυτά αξίζει να αναφέρουµε ότι αρκετοί 

βιοµηχανικοί κυρίως καταναλωτές στο εξωτερικό, ζητούν να αγοράσουν «πράσινη» 

καθαρή ηλεκτρική ενέργεια προκειµένου να βελτιώσουν το ενεργειακό τους 

αποτύπωµα – κάτι που δεν είναι αυτήν την στιγµή διαθέσιµο στην χώρα µας. 
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3.4.1. Παράγοντες ∆ιαµόρφωσης Ζήτησης 
 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ καθορίζεται από την εκάστοτε εθνική 

ενεργειακή πολιτική ενώ στην πράξη διαµορφώνεται από την ικανότητα του 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος να διαχειριστεί τα χαµηλά επίπεδα διαθεσιµότητας των 

µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε ότι αφορά την 

αποτελεσµατική ενσωµάτωση των φορτίων τους εντός του Συστήµατος µεταφοράς. O  

µέσος  συντελεστής  εγγυηµένης ισχύος  (capacity  credit)  - ο οποίος υποδηλώνει και 

το επίπεδο διαθεσιµότητας - των  φωτοβολταϊκών  σε  ετήσια  βάση  είναι,  για  

περιοχές σαν την χώρα µας, 64% και ανέρχεται σε 80% τις καλοκαιρινές ώρες αιχµής 

(πηγή ΣΕΦ, Ιανουάριος 2011) 

 

Η EPIA αλλά και ο ΣΕΦ εκτιµούν ότι «οι διάφοροι µικροί παραγωγοί “πράσινης” 

ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ιδανική λύση για  τη  µελλοντική  παροχή  ηλεκτρικής  

ενέργειας  στις  περιπτώσεις  όπου  αµφισβητείται  η ασφάλεια  της  παροχής.  Η  

τοπική  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  δεν  δοκιµάζεται  από δαπανηρές  

ενεργειακές  απώλειες  που  αντιµετωπίζει  το  ηλεκτρικό  δίκτυο .  Από  την  άλλη,  η  

µέγιστη παραγωγή  ηλιακού  ηλεκτρισµού  συµπίπτει  χρονικά  µε  τις  ηµερήσιες  

αλλά και εποχικές αιχµές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες), 

βοηθώντας έτσι στην εξοµάλυνση των αιχµών φορτίου, άρα και στην αποφυγή black-

out και στη µείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδοµένου  ότι  η  

κάλυψη  αυτών  των  αιχµών  είναι  ιδιαίτερα  δαπανηρή.   

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κάθε ώρα black-out κοστίζει στην εθνική οικονοµία 25-40 

εκατ. Ευρώ και ότι οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας κατά την µεταφορά στην  

Ελλάδα  ανέρχονται  κατά  µέσο  όρο στο 10%. Επίσης, µελέτες σε περιοχές µε 

αντίστοιχες κλιµατικές συνθήκες µε την Ελλάδα έδειξαν ότι κάθε µεγαβάτ  (MW)  

φωτοβολταϊκών  υποκαθιστά  έως  και  0,8  MW  συµβατικών  µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής  τις  καλοκαιρινές  ώρες  αιχµής. 



 

28 
 

 
Figure 3-7  Η παραγωγή Φ/Β κατά την διάρκεια του 24ώρου σε σχέση µε την 

µεσηµεριανή αιχµή ζήτησης 
 

 

 
Figure 3-8  Η παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισµού σε σχέση µε την εποχική ζήτηση (Πηγή 

ΣΕΦ, Ιαν.2011) 
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3.5. Ευρωπαϊκή και Εθνική Ενεργειακή Πολιτική 
 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το  κοινό  Σχέδιο  ∆ράσης (της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) καθορίζει ουσιαστικά το πολιτικό πρόγραµµα προτείνοντας παράλληλα και 

τις αντίστοιχες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 

αειφορία, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού.  Η ουσιαστική 

υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων που προβλέπονται σε αυτή την απόφαση 

και των δεσµεύσεων των κρατών µελών, συνοψίζεται στην επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων που αναφέρονται  ως  τα  τρία  εικοσάρια ,  «20-20-20»:  µείωση  των  

εκποµπών  αερίων  θερµοκηπίου  κατά 20% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990, 

αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών στην τελική  κατανάλωση  ενέργειας  

σε  ποσοστό  20%, και  βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  κατά  20% έως το 

2020. Για την Ελλάδα ο αντίστοιχος στόχος προσδιορίζεται από την πιο πάνω οδηγία 

στο 18%. Παράλληλα, η Νέα Ενεργειακή Στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 

2011-2020 αλλά και το γεγονός ότι έχει συµπεριληφθεί ειδικό κεφαλαίο για την 

ενέργεια στη Συνθήκη της Λισαβόνας σηµαίνει ότι υπάρχει πλέον σταθερή νοµική 

βάση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον ενεργειακό τοµέα και υπάρχουν 

συγκεκριµένα σχέδια για την διασύνδεση των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 

µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 

3.6. Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β. 
 

Καθώς είναι λογικό οι σχετικές τεχνολογίες βρίσκονται ακόµη σε ανάπτυξη και έτσι 

µόλις έχει αρχίσει να εισέρχεται σε τροχιά σηµαντικής µείωσης. Σε κάθε περίπτωση 

το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (και ειδικότερα από τα φωτοβολταϊκά) 

εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από τα συµβατικά µέσα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. H Greenpeace και η EPIA αναµένουν το κόστος της παραγόµενης kwh 

από 0.12 – 0.29 € που είναι σήµερα (ανάλογα µε τη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ της 

µονάδας – όσο αυξάνεται τόσο µειώνεται το κόστος παραγωγής) να κατέλθει σε 

επίπεδα της τάξης του 0.05 έως 0.17 € / kWh το 2020 και ακόµη περισσότερο το 

2030. Μέρος αυτής της µείωσης του κόστους θα επέλθει από νέες τεχνολογίες και 

άλλο από την αύξηση της παραγωγής (experience curve). Τα στοιχεία 

επιβεβαιώνονται και από τους υπολογισµούς για την παρούσα επένδυση που 
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παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 11. Σύµφωνα µε αυτά το κόστος εγκατάστασης ανά wp 

θα κυµαίνεται ως εξής: 2.6 € / wp (ή 2600 ανά kWp) και το κόστος ανά παραγόµενη 

kWh θα είναι 0.177 € (σταθµικός µέσος όρος για τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας της 

επένδυσης).  

 

Σε κάθε περίπτωση το κόστος ηλεκτρικού ρεύµατος από Φ/Β σήµερα είναι 

υψηλότερο όµως το µόνο βέβαιο είναι ότι θα συγκλίνει µε το κόστος των συµβατικών 

πρώτων υλών στα επόµενα χρόνια. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι υπάρχει ένα 

επιπλέον κόστος που προκύπτει για την κοινωνία από την καύση ορυκτών καυσίµων 

- το οποίο µάλιστα δεν περιλαµβάνονται σήµερα στις τιµές πώλησης της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Πρόκειται για δαπάνες οι οποίες προκύπτουν τόσο σε τοπικό όσο και 

(στην περίπτωση της κλιµατικής αλλαγής) σε παγκόσµιο επίπεδο οι οποίες όµως 

είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να συµπεριληφθούν στις τιµές της ηλεκτρικής 

ενέργειας π.χ. κόστος για την αποκατάσταση της υγείας των κατοίκων µιας περιοχής 

στην οποία λειτουργούν σταθµοί παραγωγής που µολύνουν το περιβάλλον. Μια 

έµµεση αποτίµηση αυτού του κόστους µπορεί να γίνει µε βάση την τιµή αγοράς των 

πιστοποιητικών CO2 το οποίο θεωρείτε χαµηλό και κυµαίνεται σήµερα στα € 14 / tn 

CO2  το οποίο αναµένεται να αυξηθεί κατά τις επόµενες δεκαετίες. Με βάση άλλες 

µελέτες που προσπαθούν να αποτιµήσουν το κόστος αυτό το υπολογίζουν µεταξύ € 

70 / tn CO2 (για την περίοδο 2010 έως 2050) µέχρι και  € 160 / tn CO2 . Λαµβάνοντας 

υπόψη τα πιο πάνω και υιοθετώντας µια µάλλον συντηρητικής προσέγγιση ως προς 

τον υπολογισµό του κόστους (περίπου στην σηµερινή αγοραία αξία CO2) και το 

γεγονός του ότι κάθε Kwh που παράγεται από φωτοβολταϊκά µειώνει κατά 0.6 kg τις 

εκποµπές CO2 , έχει υπολογισθεί από την EPIA και την GREENPEACE 

(επικαλούµενες άλλες πηγές) ότι το κάθε Kwh που παράγεται από Φ/Β οδηγεί σε 

µείωση του «κρυµµένου» αυτού κόστους κατά  € 0.006 µε € 0.012 (ανά Kwh).  
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Figure 3-9  Κόστος παραγόµενου Kwh σε σχέση µε το µέγεθος της µονάδας και η 
εκτίµηση για της επόµενες δεκαετίες (πηγή: EPIA/Greenpeace) 

 
 

 

Figure 3-10  Η σχέση κόστους ($) ανά wp σε σχέση µε την συνολική ισχύ (MW) της 
µονάδας και την τεχνολογία που χρησιµοποιεί 
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3.7. Παράγοντες ∆ιαµόρφωσης Προσφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

 
 

3.7.1. Εθνική Ενεργειακή Πολιτική 
 
 
Η εθνική ενεργειακή πολιτική δεν καθορίζει µόνο τα επίπεδα της ζήτησης, αλλά θέτει 

και τις προϋποθέσεις και τις υποδοµές για την υλοποίηση ανάλογων επιπέδων 

προσφοράς. Η σηµερινές συνθήκες διαµορφώνουν πολύ καλό έδαφος για 

επενδύσεις και για περαιτέρω αύξηση της προσφοράς από ΑΠΕ για τους λόγους που 

έχουν ήδη αναπτυχθεί επαρκώς. Η µακροχρόνια σύµβαση (20 έτη), οι ελκυστικές και 

γνωστές από πριν τιµές δηµιουργούν ευοίωνες προβλέψεις για την προφορά 

καθαρής (πράσινης) ηλεκτρικής ενέργειας σήµερα και στο µέλλον.  

 

3.7.2. ∆ιαδικασία Αδειοδότησης Έργων ΑΠΕ 
 
 
Η αδειοδοτικής διαδικασία για την εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει σαφώς απλοποιηθεί σταδιακά τα τελευταία 

χρόνια και ειδικά µετά την ψήφιση του νόµου 3851/2010. Σε γενικές γραµµές το 

πλαίσιο της αδειοδότησης περιγράφεται και καθορίζεται από τους εξής νόµους:  

• ν.3468/2006 

• ν.3734/2009 

• ν.3851/2010 

Η όλη διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 10 και όπως περιγράφεται το 

θεσµικό πλαίσιο βρίσκετε σε πολύ καλά επίπεδα και δεν αποτελεί πλέον τροχοπέδη 

για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και Φ/Β  

 

3.7.3. ∆ιασύνδεση Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ µε το Σύστηµα 
Μεταφοράς 

 
 

Σύµφωνα µε τα άρθρο 10 του ν.3468/2006 και το άρθρο 14 παρ. 4 του ν.3734/2009, 

Για  σταθµούς  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  ΑΠΕ  και  ΣΗΘΥΑ  που 

συνδέονται   µε   το   Σύστηµα   ή   το   ∆ίκτυο,   εκτός   από   το   ∆ίκτυο   των   Μη 



 

33 
 

∆ιασυνδεδεµένων   Νησιών,   εφόσον   δεν   τίθεται   σε   κίνδυνο   η   ασφάλεια   του 

Συστήµατος ή του ∆ικτύου, ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή του ∆ικτύου 

υποχρεούται, κατά την κατανοµή του Φορτίου, να δίνει προτεραιότητα σε  διαθέσιµες  

εγκαταστάσεις  παραγωγής,  στις  οποίες  η  ηλεκτρική  ενέργεια παράγεται  από  

ΑΠΕ,  ανεξάρτητα  από  την  Εγκατεστηµένη  Ισχύ  τους,  καθώς  και  σε 

υδροηλεκτρικές µονάδες µε Εγκατεστηµένη Ισχύ µέχρι δεκαπέντε (15) ΜWe.  

 

Ο νόµος προσπαθεί να άρει το δυνητικό εµπόδιο σε ότι αφορά τη διασύνδεση έργων 

ΑΠΕ µε το Σύστηµα Μεταφοράς, που είναι η µη ορθή απορρόφηση τους από το 

δίκτυο µε αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων ζήτησης σε επίπεδο υλοποίησης της 

ενεργειακής πολιτικής άρα και κίνδυνο για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Το πρόβληµα αυτό 

δεν είναι µονάχα Ελληνικό αλλά υπάρχει και αλλού γι’ αυτό έχουν δροµολογηθεί έργα  

ενίσχυσης της δυναµικότητας του Συστήµατος Μεταφοράς και διασύνδεσης µεταξύ 

των Ευρωπαϊκών χωρών ώστε να γίνει δυνατή η µέγιστη δυνατή διασύνδεση έργων 

ΑΠΕ εντός των χωρών της ένωσης. 

 

3.8. Το Σχέδιο Μάρκετινγκ 
 
 
Η σύνταξη συγκεκριµένου σχεδίου Μάρκετινγκ δεν κρίθηκε σκόπιµη για το παρόν 

επενδυτικό σχέδιο. Η επένδυση πρόκειται να παράγει ρεύµα το οποίο πρόκειται να 

απορροφήσει η ∆.Ε.Η η οποία και αναλαµβάνει την διάθεση του στον τελικό 

καταναλωτή (νοικοκυριά ή επιχειρήσεις). Η σύµβαση µε την ∆ΕΗ και τον ∆ΕΣΜΗΕ 

προβλέπεται και καθορίζεται από τον νόµο ότι είναι πολυετής (σύµβαση 20 ετών). Οι 

τιµές αγοράς του παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος επίσης καθορίζεται από την 

νοµοθεσία (αναλυτικά σε πιο κάτω παράγραφο). Ως επακόλουθο το κόστος 

Μάρκετινγκ θεωρείται µηδενικό. 

 
 

3.9. Έσοδα Πωλήσεων 
 

3.9.1. Τιµές Αγοράς της KWh από ΑΠΕ 
 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν.3468/2006, το άρθ.5 παρ.1 του ν.3851/2010, ο 

∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή του ∆ικτύου (∆ΕΗ/∆ΕΣΜΗΕ) υποχρεούται να 

συνάπτει σύµβαση εικοσαετούς διάρκειας µε τον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας 
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από ΑΠΕ (την επιχείρηση στην παρούσα), για την αγορά της παραγόµενης 

ηλεκτρικής του ενέργειας. Η σύµβαση αυτή περιλαµβάνει τη δυνατότητα ανανέωσης 

(επέκταση πέραν των 20 χρόνων) εάν τα δύο µέρη συµφωνήσουν και εφόσον ισχύει 

η άδεια του παραγωγού.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν.3468/2006, το άρθ.27 Α παρ.1 του ν.3734/2009 και 

το άρθρο 5 παρ. 2-4 του ν.3851/2010, η  ηλεκτρική  ενέργεια  που  παράγεται  από  

Παραγωγό  µέσω σταθµού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  ΑΠΕ  και  

απορροφάτε  από  το  Σύστηµα  ή  το  ∆ίκτυο, αυτή τιµολογείται σε µηνιαία βάση, µε 

βάση καθορισµένη τιµή αγοράς (feed in) κατά τα ακόλουθα:  

• Η  τιµολόγηση  γίνεται  µε  βάση  την  τιµή,  σε  ευρώ  ανά  µεγαβατώρα  

(MWh),  της ηλεκτρικής    ενέργειας    που    απορροφάτε    από    το    

Σύστηµα    ή    το    ∆ίκτυο,  

• Η τιµή διαµορφώνεται ανάλογα µε την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 

όπως περιγράφει ο πιο κάτω πίνακας (απόσπασµα του νόµου 3734/2009) 

• προβλέπεται επίσης αναπροσαρµογή των πιο κάτω τιµών κατά το 80% του 

δείκτη τιµών καταναλωτή της προηγούµενης χρονιάς (όπως αυτός 

καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, Άρθ. 14 ν.3468/2006,άρθ. 27 

παρ.8 Α, ν.3734/2009 και άρθ.5, παρ.8 ν.3851/2010). 

• Η διάρκεια ισχύος των τιµών και της σύµβασης µε την ∆ΕΗ είναι 20 έτη  

 

Σύµφωνα µε διευκρινιστικές εγκυκλίους και Υπουργικές Αποφάσεις, η τιµή πώλησης 

για µια µονάδα κλειδώνει σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποβολής του πλήρους 

φακέλου και όχι µε την ηµεροµηνία έναρξης της παραγωγής (η οποία θα µπορούσε 

να καθυστερήσει λόγω γραφειοκρατίας). Έτσι για την συγκεκριµένη επένδυση και 

προκειµένου να γίνουν οι υπολογισµοί των εσόδων, έχουµε λάβει σαν δεδοµένο την 

εξής παραδοχή: ο πλήρης φάκελος για την αδειοδότηση θα έχει υποβληθεί πριν τον 

Αύγουστο του 2011. Επίσης, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουµε των 

δείκτη τιµών καταναλωτή για τα επόµενα 20 έτη και καθότι επιθυµούµε µια 

συντηρητική πρόβλεψη λαµβάνουµε υπόψη σαν παραδοχή ότι η τιµή πώλησης  θα 

αναπροσαρµόζεται κατά 33% επί ενός δείκτη τιµών καταναλωτή ίσου µε 3% 

(σταθερού για 20 έτη). 
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3-1 Τιµές πώλησης ηλεκτρικού ρεύµατος από Φ/Β (ν. 3734/2009) 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν.3468/2006, το άρθρο 7 του ν.3851/2010 και το άρθρο 

30 παρ.9 του ν.3889/2010, κάθε  παραγωγός  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  Α.Π.Ε.,  

στον  οποίο  χορηγείται άδεια  παραγωγής  µετά  την  έναρξη  ισχύος  του  

ν.3468/2006,  επιβαρύνεται,  από  την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας του 

σταθµού του, µε ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  3%  επί  της,  

προ  Φ.Π.Α.,  τιµής  πώλησης  της  ηλεκτρικής ενέργειας    στον    ∆ιαχειριστή    του    

Συστήµατος    ή    του    ∆ικτύου.  Όµως σύµφωνα µε τα ίδια άρθρα, απαλλάσσονται 

από την καταβολή του ειδικού τέλους οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από 

συστήµατα ΑΠΕ σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά  

 

 

3.9.2. Υπολογισµός εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 
διασυνδεµένου συστήµατος 

 

Λαµβάνοντας υπόψη την παραδοχή ότι ο φάκελος για την αδειοδότηση θα έχει 
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υποβληθεί και θα είναι πλήρης πριν τον Αύγουστο του 2011, τότε σύµφωνα µε τον 

πιο πάνω πίνακα, η τιµή ανά Kwh θα είναι 0.35101 € . Θεωρούµε επίσης ότι ο 

δείκτης τιµών καταναλωτή θα κυµαίνεται στο επίπεδο του 3% για τα επόµενα 20 

χρόνια. Επίσης, για την απλοποίηση των υπολογισµών, η µείωση της απόδοσης των 

φωτοβολταϊκών στοιχείων θεωρείτε γραµµική και ίση µε 1% κάθε χρόνο.  

 

Επίσης η µέση ετήσια παραγωγή ενέργειας (KWh ανά KWp) για την περιοχή, 

ανέρχεται στα 1,276 KWh (µε βάση τις συνθήκες ηλιοφάνειας και θερµοκρασίας που 

επικρατούν στην περιοχή) εποµένως η ετήσια παραγωγή του φωτοβολταϊκού πάρκου 

θα αντιστοιχεί σε 280,650 KWh (1276 Χ 219.96) για το πρώτο έτος λειτουργίας του ή 

έσοδα 98,511 € από την πώληση των πιο πάνω Kwh προς 0.35101 € / kWh. 

Συνδυάζοντας τα πιο πάνω προκύπτει ο πίνακας µε τα αναµενόµενα έσοδα της 

επένδυσης τα επόµενα 20 έτη. 

 

Έτος

Έσοδα από 
Πωλήσεις 

(€)

Τιµή πώλησης 
(€/KWh)

2012 98,511 0.35101
2013 98,501 0.35452
2014 98,481 0.35807
2015 98,451 0.36165
2016 98,410 0.36526
2017 98,359 0.36892
2018 98,297 0.37260
2019 98,224 0.37633
2020 98,139 0.38009
2021 98,043 0.38389
2022 97,936 0.38773
2023 97,816 0.39161
2024 97,684 0.39553
2025 97,540 0.39948
2026 97,383 0.40348
2027 97,213 0.40751
2028 97,030 0.41159
2029 96,834 0.41570
2030 96,624 0.41986
2031 96,400 0.42406

Σύνολο 1,955,876 0.38503  
3-2  Πρόβλεψη εσόδων από πώληση ηλεκτρικού ρεύµατος στην ∆ΕΗ 
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3.10. Άλλα έµµεσα οφέλη 
 

3.10.1. Κοινωνικός απολογισµός 
 

Κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής της η επένδυση θα αποσβένει τις ανθρακούχες 

εκποµπές που προκλήθηκαν κατά την κατασκευή των βάσεων και των 

φωτοβολταϊκών πάνελ. Κάποτε  η  ενεργειακή αυτή απόσβεση των φωτοβολταϊκών 

απαιτούσε αρκετά χρόνια. Σήµερα όµως το χρονικό διάστηµα αυτό έχει µειωθεί και 

φαίνεται στα διαγράµµατα που έχει προετοιµάσει ο Σύνδεσµος Εταιρειών 

Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), - τα οποία απεικονίζουν τους  χρόνους  ενεργειακής  

απόσβεσης  διαφόρων  τεχνολογιών  φωτοβολταϊκών  µε  βάση  τις σηµερινές 

παραγωγικές διαδικασίες και τις ελληνικές συνθήκες ηλιοφάνειας.  

 

 
Figure 3-11 Η ενεργειακή απόσβεση των φωτοβολταϊκών στοιχείων (πάνελ)- πηγή ΣΕΦ 
 

Όπως επισηµαίνει και ο ΣΕΦ, «οι χρόνοι αυτοί βαίνουν διαρκώς µειούµενοι και, 

δεύτερον, ο χρόνος ωφέλιµης ζωής ενός φωτοβολταϊκού είναι πάνω από 30 χρόνια. 

Προφανώς,  οι  χρόνοι  ενεργειακής  απόσβεσης  µεταβάλλονται  από  περιοχή  σε  

περιοχή  ανάλογα  µε την  επικρατούσα  ηλιοφάνεια».   

 

Στο  παρακάτω  διάγραµµα  φαίνονται  οι  διαφορές  αυτές  για  την περίπτωση των 

κρυσταλλικών φωτοβολταϊκών σε περιοχές της Ελλάδας µε υψηλή (1.450 kWh/kWp-

έτος),  µέση  (1.275  kWh/kWp-έτος)  και  χαµηλή  ηλιοφάνεια  (1.200  kWh/kWp-

έτος) – (ΣΕΦ, 2011 www.helapco.gr).   
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Figure 3-12 Η ενεργειακή απόσβεση των φωτοβολταϊκών στοιχείων (πάνελ)- πηγή ΣΕΦ 
 

Σύµφωνα  µε πρόσφατη  έκθεση  της  International  Energy  Agency,  η  ενέργεια  

που  απαιτείται  για  την  κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος (πλαίσια συν 

παρελκόµενος εξοπλισµός) είναι κατά µέσο όρο 2.525 kWh/kWp για 

πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά και 3.308 kWh/kWp για µονοκρυσταλλικά. 

 

Εποµένως, στην περίπτωση µας, (σύστηµα βασισµένο στην µονοκρυσταλική 

τεχνολογία, µέση ηλιοφάνεια 1275 kwh/kwp) η απόσβεση θα πραγµατοποιηθεί σε 2.6 

χρόνια - έστω για χάριν ευκολίας στους υπολογισµούς που θα ακολουθήσουν ότι θα 

χρειασθούν 3 χρόνια για την ενεργειακή απόσβεση της επένδυσης.  

 

Κάθε  κιλοβατώρα  που  παράγεται  από  φωτοβολταϊκά,  και  άρα  όχι  από  

συµβατικά  καύσιµα, συνεπάγεται  την  αποφυγή  έκλυσης  ενός  περίπου  κιλού  

διοξειδίου  του  άνθρακα  (CO2)  στην ατµόσφαιρα  (µε  βάση  το  σηµερινό  

ενεργειακό  µείγµα  στην  Ελλάδα  και  τις  µέσες  απώλειες  του δικτύου). Έτσι, ένα 

Kwp φωτοβολταϊκών αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 tn CO2  

 

Καθώς η επιχείρηση δηµοσιεύει κάθε χρόνο ετήσιο κοινωνικό απολογισµό. Η 

επένδυση πρόκειται να επιφέρει σηµαντικά (θετικά) αποτελέσµατα ως προς την 

κατεύθυνση του περιορισµού των εκποµπών CO2 τα οποία θα αποτυπώνονται στον 

απολογισµό αυτόν. Η δηµοσίευση αυτή ενδέχεται να βελτιώσει την εταιρική εικόνα και 

να δηµιουργήσει (θετική) δηµοσιότητα γύρω από το εταιρικό όνοµα (brand) της.  Η 

δηµοσιότητα αυτή είναι δυνατόν να αποτιµηθεί σαν ένα έµµεσο όφελος που θα 

προκύψει από την συγκεκριµένη επένδυση.   
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4. Πρώτες Ύλες και Άλλα Εφόδια 

 

4.1. Γενικά 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι πρώτες ύλες και λοιπές εισροές οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την λειτουργία της µονάδας οι οποίες αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι 

ιδιαίτερα περιορισµένες.  

 

 

4.2. Ταξινόµηση των Πρώτων Υλών και των Άλλων Εφοδίων 
 

Ακολουθεί σύντοµη κατάταξη των πρώτων υλών και των εφοδίων σε κατηγορίες 

όπως αυτές περιγράφονται στην βιβλιογραφία: 

• Πρώτες Ύλες:  

Εδώ κατατάσσονται ακατέργαστα και ηµικατεργασµένα υλικά/είδη όπως: αγροτικά 

προϊόντα,  κτηνοτροφικά, δασικά, αλιεύµατα, ορυκτά και µεταλλευτικά προϊόντα 

• Επεξεργασµένα βιοµηχανικά υλικά και συστατικά:  

Εδώ κατατάσσονται, τα βασικά µέταλλα π.χ. σίδηρος, ηµι-κατεργασµένα υλικά και 

άλλα βιοµηχανοποιηµένα εξαρτήµατα 

• Εφόδια εργοστασίου 

Όπως π.χ. διάφορα βοηθητικά υλικά, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (π.χ. ∆.Ε.Η, 

Καύσιµα, Νερό, κ.α), υλικά συσκευασίας, άλλα εφόδια (π.χ. πεπιεσµένος αέρας) 

και η ανακύκλωση υλικών 

• Ανταλλακτικά για τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό. 

• Εφόδια για κοινωνικές λοιπές εξωτερικές ανάγκες 

 

 

4.3. Επιλογή των Πρώτων υλών και των Άλλων Εφοδίων 
 

4.3.1. Πρώτες Ύλες και Επεξεργασµένα Βιοµηχανικά Υλικά και 
Συστατικά 

 
Η µονάδα δεν έχει καθόλου ανάγκη από πρώτες ύλες είτε επεξεργασµένα 

βιοµηχανικά υλικά και συστατικά. Αρκεί απλά να υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία για να 
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παράγουν ηλεκτρική ενέργεια τα Φ/Β πάνελ. 

 

4.3.2. Εφόδια 
 
 

Ακολουθεί προσδιορισµός των εφοδίων της µονάδας, προκειµένου να γίνετε εφικτή 

τόσο η λειτουργία και η επίτευξη των στόχων της.  

 

 

4.3.3. Βοηθητικά Υλικά και άλλα Εφόδια 
 
 

Απαραίτητο ουσιαστικά εισερχόµενο στην παραγωγική διαδικασία είναι το νερό. Το 

νερό είναι απαραίτητο στην µονάδα για τον µηνιαίο (είτε κάθε δύο µήνες) καθαρισµό 

των φωτοβολταϊκών πάνελ από τυχόν σκόνη ή τυχόν άλλα στοιχεία τα οποία είναι 

πιθανόν να περιορίζουν την απόδοση του κάθε συλλέκτη. Η τοποθεσία στην οποία 

θα γίνει η εγκατάσταση είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο της Ε.Υ.∆.Α.Π ενώ ταυτόχρονα 

διαθέτει ιδιόκτητη γεώτρηση η οποία µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τον σκοπό 

αυτόν. Σχετικά δε µε την ποιότητα του νερού δεν τίθεται κάποιο συγκεκριµένο 

κριτήριο επιλογής µιας και αρκούν οι προδιαγραφές ποσίµου νερού από την  Εταιρεία 

Ύδρευσης. 

 

4.4. Ανταλλακτικά 
 
 
Η επιχείρηση αναµένει ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός θα χρειαστεί αντικατάσταση 

µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα. Αν και ο εξοπλισµός χρειάζεται ελάχιστη έως 

µηδενική συντήρηση και έχει εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής κάθε αστοχία του 

περιορίζει άµεσα τα έσοδα της µονάδας και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει 

δυνατότητα ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση κάποιας βλάβης. Για τον σκοπό αυτόν 

θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα κάποια βασικά ανταλλακτικά ώστε να µπορεί να 

κρατηθεί η µονάδα σε διαρκείς λειτουργία.  

 

Κρίσιµο σηµείο αποτελεί το στοιχείο του διαρκούς ελέγχου της απόδοσης του 

συστήµατος σε σχέση µε την ηλιοφάνεια που θα επικρατεί κατά την παραγωγή σε 
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συνάρτηση µε την θερµοκρασία. Η όποια απόκλιση της παραγωγής από τα 

προκαθορισµένα όρια τα οποία αντιστοιχούν στις εκάστοτε συνθήκες θερµοκρασίας 

και ηλιοφάνειας απαιτεί επιτόπιο έλεγχο από τεχνικό και πιθανόν την χρήση κάποιου 

ανταλλακτικού για την αντικατάσταση (εάν προκύπτει) µέρους του εξοπλισµού που 

παρουσιάζει πρόβληµα. Η διαδικασία αυτή θα ανατεθεί στην εταιρεία που θα 

κατασκευάσει και το φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο θα είναι εφοδιασµένο και µε 

σύστηµα διαρκούς παρακολούθησης µέσω τηλεµατικής. Με αυτόν τον τρόπο η 

επιχείρηση δεν χρειάζεται να διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών ούτε και να προσλάβει 

κάποιον τεχνικό. Το κόστος του συµβολαίου συντήρησης δίνεται αναλυτικά στο 

Κεφάλαιο 6 (Οργάνωση Μονάδας και Γενικά Έξοδα). 

 

 

4.5. ∆ιαθεσιµότητα και Προµήθεια 
 

4.5.1. Α παιτούµενες Ποσότητες Εισροών 
 

Υπολογίζεται ότι για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας σε ετήσια βάση θα 

χρειαστούν, 1.000 m3 νερού.  

 

 

4.5.2. ∆ιαθεσιµότητα Υλικών 
 

Η διαθεσιµότητα της Εταιρεία Ύδρευσης µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη ενώ η 

ποσότητα νερού διατίθεται σε µάλλον απεριόριστες ποσότητες (συγκριτικά µε τις 

ανάγκες της µονάδας) και σε δεδοµένες τιµές. Επιπλέον, η ύπαρξη της γεώτρησης 

λειτουργεί σαν ασφαλιστική δικλείδα ως προς την αυτονοµία της µονάδας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και το γεγονός του ότι η µονάδα δεν χρειάζεται 

πολύ συχνά την παροχή του νερού, η εξασφάλιση των απαιτούµενων ποσοτήτων 

µπορεί να θεωρείτε ότι θα γίνει χωρίς να αποτελέσει πρόβληµα.  
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4.5.3. Υπολογισµός του Κόστους Πρώτων Υλών και άλλων 
Εφοδίων 

 

4.6. Πίνακες 
 

 

Παρατίθεται ο πίνακας υπολογισµού του κόστους για το νερό που είναι απαραίτητα 

για την λειτουργία της µονάδας κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της. 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(m3 ανά έτος)

ΚΟΣΤΟΣ 
(ανά µονάδα)

ΚΟΣΤΟΣ (€)

Νερό 1000 0.4138 413.80 €
413.80 €Σύνολο

ΕΙΣΡΟΗ

Βοηθητικά Υλικά και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

 
4-1 Κόστος Βοηθητικών Υλικών και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 
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5. Μηχανολογία και Τεχνολογία 

 

5.1. Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, εξετάζονται τα τεχνικά και τεχνολογικά στοιχεία της επένδυσης. 

Γίνετε αναφορά στις διαθέσιµες τεχνολογίες, στον µηχανολογικό εξοπλισµό καθώς και 

στα έργα πολιτικού µηχανικού που θα χρειαστούν που θα χρειαστεί για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο.  

 

 

5.2. Πρόγραµµα Παραγωγής και ∆υναµικότητα Μονάδας 
 

Η επένδυση αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 

συνολικής ισχύος 219.96 KWp που θα αποτελείται από α) ένα πάρκο 154.05 Kwp επί 

της στέγης του κτιρίου της αποθήκης και β) ενός µικρότερου πάρκου 65.91 kWp επί 

της στέγης του κτιρίου των γραφείων. Για την εκτίµηση της ετήσιας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας έχουν γίνει αναλυτικές εκτιµήσεις από εξειδικευµένο σύµβουλο 

για ανάλογη περιοχή µε αυτήν της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου. 

Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται µετρήσεις που έχουν γίνει για την περιοχή του 

Κορωπίου η οποία από πλευράς ηλιοφάνειας είναι παρόµοια µε την περιοχή 

εγκατάστασης του έργου.  

 

Από την ανωτέρω µελέτη υπολογίζεται ότι η µέση ετήσια παραγωγή ενέργειας (KWh 

ανά KWp) για την περιοχή, αναµένεται να είναι 1,276 KWh εποµένως η ετήσια 

παραγωγή του φωτοβολταϊκού πάρκου θα αντιστοιχεί σε 280,650 KWh ετησίως για 

το πρώτο έτος λειτουργίας του. Σηµειώνεται ότι η απόδοση των φωτοβολταϊκών 

πάνελ µειώνεται σταδιακά µε το χρόνο. Οι περισσότεροι κατασκευαστές εγγυώνται 

τουλάχιστον ότι µέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής (είκοσι πέντε έτη) η απόδοση δε θα 

πέσει κάτω από το 80% σε σχέση µε την απόδοσή τους κατά το πρώτο έτος 

λειτουργίας. Το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη κατά την οικονοµική ανάλυση του 

φωτοβολταϊκού πάρκου. Επισηµαίνεται ότι στην πράξη η συνολική µείωση της 

απόδοσης είναι πολύ µικρότερη και ανέρχεται συνήθως σε 5-6% στο εικοστό έτος, 

ενώ η διάρκεια ζωής φτάνει πρακτικά και τα 30 χρόνια.  

 

Σχετικά µε το πρόγραµµα παραγωγής, επισηµαίνεται ότι η εγκατάσταση θα παράγει 
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Ηλεκτρική Ενέργεια κατά την διάρκεια της ηµέρας – ολόκληρο τον χρόνο - εφόσον 

υπάρχει ηλιοφάνεια – ενώ δεν υπάρχει ανάγκη για την παρουσία ανθρώπινου 

δυναµικού (περισσότερες πληροφορίες στο Κεφάλαιο 7-Ανθρώπινοι Πόροι). Η 

παραγωγή επηρεάζεται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες (ηµέρες ηλιοφάνειας του 

έτους), την διάρκεια της ηµέρας ανάλογα µε την εποχή του χρόνου (αυξηµένη 

παραγωγή την άνοιξη και το καλοκαίρι, περιορισµένη τον χειµώνα), την θερµοκρασία 

και την απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ.  

 

Υπό την προϋπόθεση ότι α) δεν θα υπάρξει κάποια σηµαντική αστοχία που θα θέσει 

εκτός παραγωγής την µονάδα ή µέρος αυτής για σηµαντικό χρονικό διάστηµα και β) 

η πτώση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών θα ακολουθήσει µείωση στην απόδοση 

της τάξης του 1% κάθε χρόνο, τότε η παραγωγή της µονάδος για τα επόµενα 20 

χρόνια θα είναι η εξής:  

 

Έτος

Ετήσια 
Παραγωγή 

(KWh)

Απόδοση Φ/Β 
πάνελ

2012 280,650 100.0%
2013 277,844 99.0%
2014 275,037 98.0%
2015 272,231 97.0%
2016 269,424 96.0%
2017 266,618 95.0%
2018 263,811 94.0%
2019 261,005 93.0%
2020 258,198 92.0%
2021 255,392 91.0%
2022 252,585 90.0%
2023 249,779 89.0%
2024 246,972 88.0%
2025 244,166 87.0%
2026 241,359 86.0%
2027 238,553 85.0%
2028 235,746 84.0%
2029 232,940 83.0%
2030 230,133 82.0%
2031 227,327 81.0%

Σύνολο 5,079,765 Kwh  
5-1 Προβλεπόµενη παραγωγή του συστήµατος για τα επόµενα 20 έτη 

 

 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι η µονάδα αναµένεται να παράγει περί τις 253,988 kwh 

ετησίως (σταθµικός µέσος όρος) για τα επόµενα 20 χρόνια. 
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5.3. Τεχνολογία 
 
Η τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί παρέχεται από εξειδικευµένη εταιρεία του 

χώρου που ασχολείται µε την κατασκευή φωτοβολταϊκών συστηµάτων, είναι 

στελεχωµένη από έµπειρους µηχανικούς και έχει συνάψει εµπορικές συµφωνίες µε 

εργοστάσια κατασκευής του σχετικού εξοπλισµού. Μέσω αυτών των συµφωνιών, της 

εκπαίδευσης και της εµπειρίας έχει αποκτηθεί τεχνογνωσία η οποία 

συµπεριλαµβάνεται στο πακέτο της αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού.  

 
 

5.3.1. Κριτήρια Επιλογής Τεχνολογίας 
 
 

Γενικά τα κριτήρια µε τα οποία θα επιλεγεί η καταλληλότερη τεχνολογία είναι τα εξής: 

• Η καλύτερη δυνατή και εγγυηµένη απόδοση 

• Η ποιότητα της κατασκευής. 

• Η αξιοπιστία της τεχνολογίας 

• Η ευκολία στον χειρισµό. 

• Το κόστος και ειδικότερα η καλύτερη δυνατή σχέση κόστους / ωφέλειας  

 

 

5.3.2. Επιλογή Τεχνολογίας 
 
 

Ακολουθούν µερικά θεωρητικά στοιχεία σχετικά µε την τεχνολογία που περιβάλει τα 

φωτοβολταϊκά ώστε να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά τα τεχνικά θέµατα που θα 

αναπτυχθούν αργότερα.  

 

 

5.3.3. Περί Ηλιακής Ενέργειας 
 
 
Σύµφωνα µε την EPIA και την Greenpeace, «…υπάρχει περίσσια ηλιακής 

ακτινοβολίας αρκετή ώστε να καλύψει τις παγκόσµιες ενεργειακές ανάγκες. Κατά µέσο 

όρο κάθε τετραγωνικό µέτρο στην επιφάνεια της γης εκτίθεται σε ηλιακή ακτινοβολία 

ικανή τα παράγει 1700 kWh ενέργειας κάθε χρόνο µε βάση υπάρχουσα τεχνολογία. Η 
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συνολική ηλιακή ενέργεια που φθάνει στην γη αρκεί για να υπερκαλύψει την 

παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας περί τις 10000 φορές…» Η ενέργεια της ηλιακής 

ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης εκτιµάται περί τα 800 µε 1000 

W/τετραγωνικό µέτρο. 

 

 
5-2 Ηλιακή ακτινοβολία σε σύγκριση µε άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (πηγή 

EPIA) 
 
 
Στο σχήµα 6-1 φαίνεται η τεράστια διαφορά δυναµικού της ηλιακής ενέργειας σε 

σχέση µε κάθε άλλη µορφή ΑΠΕ (ετήσιο δυναµικό), σε σχέση µε τα αποθέµατα 

πετρελαίου και την σηµερινή ετήσια κατανάλωση ενέργειας. Σύµφωνα µε την ίδια 

πηγή, 22.000 km2 , το 40% από τις στέγες κτιρίων και το 15% των σκιάστρων στην 

Ευρώπη των 27 είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Αυτό θα 

σήµαινε ότι θα µπορούσαν να εγκατασταθούν περί τα 1500 GWp τα οποία θα 

µπορούσαν να παράγουν 1,400TWh  ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο δηλ. το 40% 

του επιπέδου ζήτησης ενέργειας όπως αυτό αναµένεται να διαµορφωθεί το 2020.  

 

  



 

Η ηλιακή ενέργεια δύναται να αξιοποιηθεί

• Την παραγωγή θερµότητας

θερµοσίφωνες που είναι

θερµότητα µπορεί να µετατραπεί

µηχανική, ηλεκτρική, κτλ

• Την παραγωγή ηλεκτρισµού

φωτοβολταϊκών – δηλ την

• Θερµό-φωτοβολταϊκ

την χρήση της για θέρµανση

τον ατµό να παράγεται

ηλεκτρικής ενέργειας κατευθείαν

και CHP συστηµάτων)

 

 

5.3.4. Αρχή λειτουργίας του
 
 

Η λέξη φωτοβολταϊκό είναι σύνθετη

«φωτόνιο» (ή «φως») και της

ηλεκτρικά πεδία δηλαδή του

κατασκευάζονται από «κύτταρα

ηλεκτρισµό. Μέσα σε κάθε τέτοιο

υπάρχουν στρώσεις από ηµι

τα οποία δηµιουργούν ηλεκτρικά

εκτεθούν στο φως και έτσι προ

ηλεκτρικού ρεύµατος (ροή ηλεκτρονίων

Μόλις πάψει η έκθεση στο

σταµατά και η ροή του ηλεκτρικού

Όσο πιο µεγάλη είναι η ένταση

ηλεκτρικού ρεύµατος. Σε συνθήκες

υφίσταται όµως η παραγωγή είναι

 

δύναται να αξιοποιηθεί είτε για: 

παραγωγή θερµότητας: π.χ. όπως συµβαίνει µε τους ηλιακούς

θερµοσίφωνες που είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη την χώρα µας. Η παραγόµενη

µπορεί να µετατραπεί σε κάποια άλλη µορφή ενέργειας

ηλεκτρική, κτλ.  

παραγωγή ηλεκτρισµού (PV) - όπως συµβαίνει µε την περίπτωση

δηλ. την άµεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  

φωτοβολταϊκά (TPV, συνδυασµός των δύο παραπάνω

της για θέρµανση νερού (µε σκοπό την παραγωγή ατµού και

να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια) µε ταυτόχρονη παράγωγή

ενέργειας κατευθείαν µέσω φωτοβολταϊκών (TPV, συνδυασµός

συστηµάτων) 

λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Φαινοµένου 

φωτοβολταϊκό είναι σύνθετη και προέρχεται από συνδυασµό των λέξεων

φως και της µονάδας µέτρησης διαφοράς δυναµικού (τάσης

δηλαδή του «βολτ» (Volt). Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα

κύτταρα» (cells) τα οποία µετατρέπουν το ηλιακό φως

σε κάθε τέτοιο κύτταρο 

στρώσεις από ηµι-αγώγιµα υλικά 

δηµιουργούν ηλεκτρικά πεδία µόλις   

και έτσι προκαλείτε ροή 

ρεύµατος ροή ηλεκτρονίων). 

έκθεση στο ηλιακό φως 

του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

είναι η ένταση της ακτινοβολίας τόσο µεγαλύτερη και

ρεύµατος Σε συνθήκες µε χαµηλή ένταση το φαινόµενο συνεχίζει

παραγωγή είναι κατά αναλογία µικρότερη. 
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µε τους ηλιακούς 

Η παραγόµενη 

µορφή ενέργειας όπως 

την περίπτωση των 

παραπάνω) δηλαδή 

παραγωγή ατµού και από 
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Figure 5-1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία (πηγή EPIA) 

 
 

Το µεγαλύτερο ποσοστό φωτοβολταϊκών κυψελών σήµερα κατασκευάζεται µε βάση 

το πυρίτιο – ένα από τα πλέον διαδεδοµένα υλικά επί της Γης. Για την χρήση του σε 

ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα το πυρίτιο θα πρέπει να είναι σε υψηλότατο ποσοστό 

καθαρότητας (τουλάχιστον 99.9% καθαρό). Αν και σήµερα, υπάρχουν πολλές νέες 

τεχνολογίες για την παραγωγή φωτοβολταϊκών – όχι απαραίτητα βασισµένες στο 

πυρίτιο για την συνοπτική περιγραφή του φαινόµενου θα χρησιµοποιηθεί το 

παράδειγµα του.  

 

Ύστερα από εµπλουτισµό του καθαρού πυριτίου µε άτοµα φωσφόρου δηµιουργείτε η 

σιλικόνη τύπου n (N type silicon), ένας ηµιαγωγός µε αφθονίας ελεύθερων 

ηλεκτρονίων εντός αυτού (και υψηλότερη αγωγιµότητα). Αντίστοιχα, µε την προσθήκη 

στο καθαρό πυρίτιο ατόµων βορίου, δηµιουργείται το πυρίτιο τύπου p (P type silicon) 

ένας ηµιαγωγός επίσης υψηλής αγωγιµότητας, ο οποίος όµως χαρακτηρίζεται από 

ανεπάρκεια ηλεκτρονίων. Όταν έλθουν σε επαφή οι αυτοί δύο ηµιαγωγοί (τύπος n και 

p) και λόγω της διαφοράς δυναµικού δηµιουργείτε µετακίνηση ηλεκτρονίων από τον 

ηµιαγωγό τύπου n προς αυτόν τύπου p, µε σκοπό την επίτευξη ηλεκτρικής 
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ουδετερότητας. Επειδή η ουδετερότητα δεν γίνεται εφικτή, η περιοχή της επαφής 

βρίσκετε σε διαρκής τάση (ηλεκτρικό πεδίο). Μόλις το στοιχείο (cell) εκτεθεί στην 

ηλιακή ακτινοβολία δέχεται έναν καταιγισµό από φωτόνια, τα οποία διεγείρουν τα 

ηλεκτρόνια των δύο ηµιαγωγών (τους προσδίδουν ενέργεια) τα οποία αρχίζουν πλέον 

να κινούνται ελεύθερα. Η κίνηση τους αυτή γίνεται εντός του ηλεκτρικού πεδίου στο 

σηµείο επαφής και έχει συγκεκριµένη κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος (DC). Η διάταξη που περιγράφει µόλις είναι ένα 

στοιχειώδες φωτοβολταϊκό κύτταρο (cell).  

 

Πέραν της τεχνολογίας της κρυσταλλικής σιλικόνης που περιγράφει στο παράδειγµα 

(και είναι αυτής που κυριαρχεί στην αγορά), υπάρχουν διαθέσιµα φωτοβολταϊκά cells 

βασισµένα σε άλλους ηµιαγωγούς όπως τα thin film (µε βάση το κάδµιο ή τον χαλκό) 

τα οποία έχουν µικρότερη προς το παρόν απόδοση όµως χαµηλότερο κόστος 

παραγωγής. Επίσης έχουν αρχίσει να εµφανίζονται τα 3ης γενιάς φωτοβολταϊκά 

(όπως π.χ. φωτοβολταϊκά βασισµένα σε οργανικά υλικά) τα οποία βασίζονται σε 

διάφορες νέες τεχνολογίες (οργανικά, TPV) ή αφορούν συνδυασµούς των πιο πάνω.  

 

 

5.4. Τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ 
 

Ένα κύτταρο µονό-κρυσταλλικής σιλικόνης διαστάσεων 15 Χ 15 εκατοστά παράγει 3 

µε 4.5 W ηλεκτρισµού. Η ισχύς αυτή κρίνετε µάλλον χαµηλή οπότε συνήθως τα 

κύτταρα ενώνονται µεταξύ τους σε σειρά και δηµιουργούν φωτοβολταϊκά πάνελ για 

κάθε χρήση. Τα πάνελ που κυριαρχούν στην αγορά σήµερα (και αφορούν συστήµατα 

συνδεδεµένα στο δίκτυο της ∆ΕΗ ή αυτόνοµα συστήµατα) αποτελούνται από 60 µε 

72 κυψέλες και έχουν ονοµαστική ισχύ µεταξύ έχουν από 120 έως 300 Wp  ( πηγή 

EPIA). Οι διαστάσεις των πλαισίων κυµαίνονται µεταξύ 1.4 και 1,7 m2  

 

 

5.5. Βάσεις Φωτοβολταϊκών Πάνελ 
 

Κάθε πάνελ θα πρέπει να τοποθετηθεί µε τρόπο τέτοιο ώστε να έχει κλίση περίπου 

31o σε σχέση µε τον κατακόρυφο άξονα (ανάλογα µε την γεωγραφική θέση) και να 

είναι στραµµένο προς τον Νότο ώστε να υπάρχει πάντοτε προσπίπτουσα ηλικιακή 

ακτινοβολία πάνω του. Επίσης, θα πρέπει να είναι επαρκώς στηριγµένο ώστε να 

αντέχει στις καιρικές συνθήκες και τους ανέµους. Για τον σκοπό αυτόν υπάρχουν 



 

50 
 

διαθέσιµες στην αγορά βάσεις για φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ) οι οποίες µάλιστα 

τοποθετούνται είτε επί του εδάφους είτε σε στέγη κάθε τύπου.  

 

Το υλικό κατασκευής θα είναι το αλουµίνιο κι αυτό για να αποφευχθούν αρνητικές 

αλληλεπιδράσεις µε το αλουµίνιο από το οποίο κατασκευάζεται το Φ/Β πάνελ (π.χ. σε 

περίπτωση χρήσης βάσης από σίδερο). Το αλουµίνιο επίσης σαν υλικό είναι 

ανοξείδωτο και πιο ελαφρύ οπότε και η επιβάρυνση της στέγης θα είναι ακόµη 

µικρότερη. 

 

 

5.6. Σύνδεση φωτοβολταϊκών πλαισίων µε βοηθητικό εξοπλισµό 
 
 

Όπως αναφέρθηκε ήδη πιο πάνω τα φωτοβολταϊκά πάνελ παράγουν συνεχές ρεύµα 

(DC) και όχι εναλλασσόµενο (AC) ρεύµα όπως αυτό που παρέχεται από το δίκτυο. 

Επίσης η τάση τους είναι χαµηλότερη από αυτήν του δικτύου (220-240 volt). Για τον 

λόγω αυτόν είναι απαραίτητη η σύνδεση των πάνελ µεταξύ τους µε τέτοιων τρόπο 

ώστε σε σειρά να αυξάνεται η τάση τους και στην συνέχεια µε την σύνδεση των 

συστοιχιών αυτών σε µετατροπής τάσης (inverters), η παραγόµενη ηλεκτρική 

ενέργεια να συσσωρεύετε και να µετατρέπεται σε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα το 

οποίο να µπορεί να αξιοποιηθεί από το δίκτυο της ∆ΕΗ.  

 

Για να επιτευχθεί η σύνδεση των πάνελ θα χρειαστούν µια σειρά από βοηθητικά 

υλικά όπως, καλώδια για συνεχές ρεύµα, καλώδια για εναλλασσόµενο ρεύµα, 

σωληνώσεις για την προστασία των καλωδίων και διάφορα ηλεκτρολογικά µικρό-

εξαρτήµατα για την συνδεσµολογία των πιο πάνω. Θα χρειαστούν επίσης 

µετατροπείς (τριφασικοί στην περίπτωση µας) οι οποίοι να έχουν διακόπτη 

αποσύνδεσης (που απαιτείται από την ∆ΕΗ) και να πληρούν το πρότυπο προστασίας 

IP 65. Για την περίπτωση έχει επιλεγεί ο τριφασικός µετατροπέας Sunny Tripower 

17000TL  της SMA  ο οποίος πλήρη τις πιο πάνω προδιαγραφές και επιπλέον 

διαθέτει την δυνατότητα σύνδεσης µέσω Bluetooth © . 
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5.7. Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 
 
 

Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν τεράστιες δυνατότητες και ήδη βρίσκονται σε 

χρήση για δεκαετίες σε ένα µεγάλο πλήθος εφαρµογών. Φωτοβολταϊκά συστήµατα 

µπορεί να εγκατασταθούν τόσο σε αποµακρυσµένες περιοχές όσο και σε οικιστικές 

περιοχές. ∆ιακρίνονται έτσι σε α) αυτόνοµα και β) σε διασυνδεµένα.  

 

Τα αυτόνοµα ή υβριδικά συστήµατα (off-grid) διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες: 

1. αυτόνοµες βιοµηχανικές εφαρµογές π.χ. σε φάρους, 

αστεροσκοπεία, δορυφόροι, σαλέ σε µεγάλο υψόµετρο, κ.α 

2. αυτόνοµες εφαρµογές ηλεκτροδότησης σε περιοχές που δεν 

φτάνει το δίκτυο της επιχείρησης ηλεκτρισµού (π.χ. της ∆ΕΗ) 

όπως συµβαίνει στην Αφρική ή σε νησιά µη συνδεδεµένα στο 

δίκτυο. 

3. καταναλωτικά προϊόντα όπως π.χ. φωτιστικά σώµατα που 

λειτουργούν µε ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά κύτταρα, κ.α 

 

Τα διασυνδεµένα (on-grid) από την άλλη αναφέρονται σε περιοχές οι οποίες έχουν 

πρόσβαση στο δίκτυο της επιχείρησης ηλεκτρισµού. Τα συστήµατα διακρίνονται σε α) 

οικιακές και εµπορικές εφαρµογές και β) βιοµηχανικές και µεγάλης κλίµακας 

εφαρµογές Και στις δύο κατηγορίες το σύστηµα είναι συνδεδεµένο µε την επιχείρηση 

ηλεκτρισµού στην οποία διαθέτει την περίσσια ηλεκτρικού ρεύµατος έναντι κάποιας 

αποζηµίωσης που έχει συµφωνηθεί. Τα συστήµατα µπορεί να είναι εγκατεστηµένα 

είτε στην στέγη, (επί της στέγης), είτε σε σκίαστρα, είτε στο έδαφος. 

 

Στον πίνακα 6-1 ακολουθεί η ταξινόµηση των συστηµάτων αυτών ανά µέγεθος και 

κατηγορία αγοράς (market segment). 
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5-3  Ταξινόµηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων ανά µέγεθος, τύπο και market segment 
(πηγή EPIA) 
 

Το υπό εξέταση σύστηµα εµπίπτει στην κατηγορία των διασυνδεµένων συστηµάτων 

(on-grid), µε βάση την παραγωγική του ικανότητα (219.96 kWp) θεωρείτε 

βιοµηχανικής κλίµακας και µε βάση τον χώρο εγκατάστασης του εµπίπτει στην 

κατηγορία «επί της στέγης» (Roof-top). Η κατηγορία αυτή στην εµπίπτει και η εν 

λόγω επένδυση αναφέρεται στην βιβλιογραφία και ως BAPV (Building Adapted 

PhotoVoltaics). Η γενική συνδεσµολογία ενός τέτοιου συστήµατος τους περιγράφεται 

γενικά στην εικόνα 4-2 (στο κεφάλαιο 4) – στο αριστερό σχεδιάγραµµα.  

 

Προκειµένου να γίνει εφικτή η εµπορική αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού φαινόµενου 

ένας µεγάλος αριθµός από πάνελ (1128 στον αριθµό) θα πρέπει να τοποθετηθεί στην 

στέγη του κτιρίου και να συνδεθεί µεταξύ του αλλά και µε τον βοηθητικό εξοπλισµό. Η 

απόδοση του συστήµατος προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την τεχνολογία 

(τύπος πυριτίου που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των κυττάρων). Η πλέον 

ευρέος διαδοµένες τεχνολογίες σήµερα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 

1. την µονοκρυσταλλική (sc-Si) 

2. την πολυκρυσταλική (mc – Si) 

3. τα “Thin films” 

 

Η πρώτη κατηγορία (µονοκρυσταλική) χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη ενεργειακή 

απόδοση µετατροπής ηλιακής ενέργειας (18% µε 22% για το κύτταρο, 13-19% για το 

πάνελ), η δεύτερη  (πολύκρυσταλλική) ακολουθεί µε περίπου (14-18% για το 

κύτταρο, 11-15% για το πάνελ) και τέλος ακολουθούν τα thin films (όπως φαίνεται 

στον πίνακα 6-2). Στον πίνακα αυτό διακρίνεται καθαρά το προβάδισµα που έχει 

σήµερα η τεχνολογία της µονοκρυσταλικής σιλικόνης τόσο σε βαθµό απόδοσης όσο 

και σε ανάγκες επιφάνειας που χρειάζονται ανά εγκατεστηµένο Kwp. 
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5-4  Απόδοση ανά διαθέσιµη τεχνολογία φωτοβολταϊκών πάνελ (πηγή EPIA) 
 
 

 

  
Figure 5-2 Κύτταρο µόνο-κρυσταλικού τύπου (αριστερά) και πολύ-κρυσταλλικού τύπου 

(δεξιά) 
   

 
Figure 5-3 Κύτταρο thin-film 
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Η συνολική ονοµαστική ισχύς του συστήµατος προσδιορίζεται από την ισχύς των 

επιµέρους πάνελ, από τον συνολικό αριθµό τους και λιγότερο από την 

συνδεσµολογία και τον βοηθητικό εξοπλισµό. Ανάµεσα στις πιο πάνω επιλογές 

(µονοκρυσταλικό, πολυκρυσταλικό, thin film). Για την επιλογή της καταλληλότερης 

τεχνολογίας θα σταθµίσουµε την απόδοση αλλά και το κόστος. Η τεχνολογία του thin 

film απορρίπτεται εκ πρώτης λόγω του ότι η επιφάνεια της στέγης είναι πεπερασµένη 

και έτσι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή σχέση κόστους – 

ωφέλειας κατά την οποία θα προέκυπτε ότι η τεχνολογία αυτή είναι η βέλτιστη. ¨Έτσι, 

µεταξύ των δύο (µονοκρυσταλλική και πολύκρυσταλική) επιλέγεται αυτή µε την 

υψηλότερη απόδοση δηλαδή η µονοκρυσταλική παρά το γεγονός του ότι είναι 

συγκριτικά λίγο ακριβότερη.  

 

 

5.8. Σύνδεση του συστήµατος στο δίκτυο 
 

Για την σύνδεση του συστήµατος στο δίκτυο της ∆ΕΗ θα χρειαστεί να κατασκευαστεί 

ένας µικρός υποσταθµός. Για τον σκοπό θα χρησιµοποιηθεί ο χώρος του υπάρχοντος 

υποσταθµού της ∆ΕΗ (εντός του κτηρίου) εντός του οποίου θα τοποθετηθεί ο 

υποσταθµός διανοµής της ΑΒΒ µοντέλο UniPack CSS 250 kVa. Ο υποσταθµός 

αποτελείτε από τον πίνακας µέσης τάσης, τον διακόπτη εισόδου και από καλώδια 

µέσης τάσης. Στον υποσταθµό αυτόν θα φτάνει το παραγόµενο ρεύµα από το 

φωτοβολταϊκό σύστηµα και µέσω αυτού θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ∆ΕΗ.  

 

 
Figure 5-4  Τυπική  συνδεσµολογία διασυνδεµένου συστήµατος (πηγή Σύνδεσµος 
Εταιρειών Φωτοβολταϊκών) 
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5.9. Αντικεραυνική προστασία 
 

Για λόγους προστασίας του συστήµατος από κεραυνούς θα εγκατασταθεί σύστηµα 

αντικεραυνικής προστασίας. Το σύστηµα αυτό αποτελείτε από µια σειρά από ακίδες, 

αγωγούς, ηλεκτρόδια και απαγωγής υπέρτασης συνεχούς και εναλλασσόµενου 

ρεύµατος.  

 

 

5.10. Έλεγχος της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας 
 
 

Για τον καθολικό έλεγχο της εγκατάστασης θα τεθεί σε λειτουργία ειδικός εξοπλισµός 

και πιο συγκεκριµένα δύο υποσυστήµατα: ένας πολυλειτουργικός καταγραφέας και 

ένας αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας προπτώσεως και θερµοκρασίας 

φωτοβολταϊκού στοιχείου. Τα υποσυστήµατα αυτά αποτελούν ουσιαστικά µια 

συνδεσµολογία τηλεµετρίας του Φ/Β σταθµού. 

 

Το πρώτο υποσύστηµα, το Sunny WebBox Bluetooth ©  της SMA είναι εφοδιασµένο 

µε σύστηµα Bluetooth © για να επικοινωνεί µε τους µετατροπείς (inverters) και να 

παρακολουθεί την κατάσταση λειτουργίας τους. ∆ιαθέτει επίσης την δυνατότητα της 

σύνδεσης στο διαδίκτυο (µέσω Ethernet, modem, ή GSM modem) ώστε να µπορεί να 

αποστέλλει e-mail ή/και SMS µήνυµα σε περίπτωσης που κάποιος µετατροπέας 

υπολειτουργεί. Ταυτόχρονα αποθηκεύει σε κάρτα µνήµης τα στοιχεία λειτουργίας και 

άλλους ποσοτικούς δείκτες για να είναι εφικτή η επεξεργασία και ανάλυση τους. Τα 

στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα και µέσω ενσωµατωµένης ιστοσελίδας (εφόσον το 

σύστηµα είναι συνδεδεµένο στο δίκτυο).  Το υποσύστηµα αυτό επιτρέπει στον 

υπεύθυνο για την λειτουργία να µπορεί να λάβει άµεσα τα απαραίτητα µέτρα 

αντιµετώπισης της κατάστασης σε κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας. Ακόµη το Sunny 

WebBox αποθηκεύει τα στοιχεία ώστε σε βάθος χρόνου να µπορούν να παραχθούν 

χρήσιµα γραφήµατα της απόδοσης. 

 

Το δεύτερο υποσύστηµα, το Sunny SensorBox επίσης της SMA τοποθετείται σε 

εξωτερικό χώρο, κοντά στα φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ) και συνδέεται µε το αυτά 

και το προηγούµενο (Sunny WebBox). Μέσω των αισθητήρων µετρά την ηλιακή 

ακτινοβολίας προπτώσεως και την θερµοκρασία των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Έτσι 
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µπορούν να εξαχθούν από απόσταση συµπεράσµατα για το εάν η απόδοση του 

συστήµατος είναι στα επίπεδα που προβλέπει ο κατασκευαστής για τα δεδοµένα 

εκάστοτε επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας. Σε περίπτωση που για παράδειγµα λόγω 

σκόνης ή κάποιας σκιάς κάποιο από το πάνελ δεν αποδίδει το µέγιστο είναι δυνατόν 

να γίνει αντιληπτή η απόκλιση αυτή και να γίνει άµεσα κάποια διορθωτική ενέργεια.  

Επιπροσθέτως, η συγκεκριµένη συσκευή καταγράφει και την θερµοκρασία 

περιβάλλοντος και την ταχύτητα του ανέµου.  

 

Και τα δύο πιο πάνω συστήµατα είναι πρόσβασιµα από απόσταση (µέσω PC ή 

ακόµη και κινητού τηλεφώνου) ενώ είναι δυνατόν να συνδεθούν µε το κλειστό 

εταιρικό δίκτυο (intranet)  

 

 

5.11. Τρόπος Απόκτησης της Τεχνολογίας 
 

Η εν λόγω τεχνολογία θα αγορασθεί µαζί µε όλα τα δικαιώµατα χρησιµοποίησης της.  

 

 

5.12. Μηχανολογικός – Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός  
 
 

Ακολουθούν οι πίνακες οι οποίοι παρουσιάζουν τον εξοπλισµό του συστήµατος. Ο 

εξοπλισµός αυτός έχει διαχωριστεί σε κατηγορίες ώστε να γίνει ευκολότερα 

κατανοητός ο ρόλος που διαδραµατίζει κάθε µέρος του εξοπλισµού.  Οι τρεις κύριες 

κατηγορίες στις οποίες έχει ταξινοµηθεί ο εξοπλισµός είναι οι εξής: 

 

Α) ο κύριος παραγωγικός εξοπλισµός,  

Β) ο βοηθητικός παραγωγικός εξοπλισµός  

Γ) ο εξοπλισµός εξυπηρέτησης. 
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5.12.1. Κύριος Παραγωγικός εξοπλισµός 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
Φωτοβολταϊκά panel Suntech STP195S-24/Ad+
Μονο-κρυσταλικό, ονοµαστική απόδοση 195 Wp 0/+5Wp 
@STC

1,128

Βάσεις στήριξης Φ/Β πλαισίων (πάνελ)
Alumil Hellios H2400 Roof

1,080

Μετατροπείς (inverters) SMA Sunny Tripower 17000TL, 
IP65, Bluetooth © RS485

13

Υποσταθµός σύνδεσης στο δίκτυο και κεντρικός πίνακας 
(ΑΒΒ, UniPack CSS 250 kVA

1

Γειώσεις – Αντικεραυνική προστασία, απαγωγής 
υπέρτασης DC (ΕΛΜΕΚΟ)

1

Απαγωγής υπέρτασης AC (Hager) 1

Προκατασκευασµένος οικίσκος Compact για την στέγαση 
του υποσταθµού και άλλων υποσυστηµατων.

1

Καλώδια DC για σύνδεση Φ/Β panel µεταξύ τους και µε 
τους inverters (Olflex)

Καλώδια AC για σύνδεση inverters µε πίνακα χαµηλής 
(Olflex)

Καλώδια AC (ΝΥΥ ή εύκαπµπτο)

Πίνακες συγκέντρωσης DC/AC (Hager)

Ασφαλειοδιακότπες (Hager)

Σωληνώσεις (Β.Τ.)

∆ιάφορα παρελκόµενα εξαρτήµατα

 
 

5-5  Ο Κύριος Παραγωγικός Εξοπλισµός του συστήµατος 
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5.12.2. Βοηθητικός Εξοπλισµός 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
SMA SunnyWebBox Bluetooth ©
Πολυλειτουργικός καταγραφέας

1

SMA Sunny SensorBox
Αισθητήρας θερµοκρασίας πλαισίου, ηλιακής ακτινοβολίας,
εξωτερικής θερµοκρασίας και ταχύτητας ανέµου.

1

 
5-6:  Ο Βοηθητικός Εξοπλισµός του συστήµατος 

 

 

5.12.3. Εξοπλισµός Εξυπηρετήσεως 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
Πυροσβεστήρες 5

 
 

5-7: Εξοπλισµός Εξυπηρέτησης 
 

 

5.13. Επιλογή Προµηθευτή Παραγωγικού Εξοπλισµού 
 
 
Η επιχείρηση είναι ήδη σε λειτουργία, έχει σε εφαρµογή σύστηµα διαχείρισης 

ποιότητας (κατά ISO 9001:2008) και εποµένως διαθέτει τεκµηριωµένο µηχανισµό 

επιλογής προµηθευτών.  Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή προµηθευτή και 

κατασκευαστή είναι κυρίως ποιοτικά, κριτήρια αξιοπιστίας και φυσικά κόστους.  

Σε γενικές γραµµές λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

• Η χώρα προέλευσης / έδρα του κατασκευαστή (προτίµηση στην EU 

ή/και την Ιαπωνία 

• Ο εξοπλισµός θα πρέπει να διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά 

(ανάλογα µε το προϊόν)  

o IEC 61215 

o IEC 61730 

o Ένδειξη CE 

o ISO 9001 



 

59 
 

o Να είναι ανακυκλώσιµα (PV Cycle) 

• Τα φωτοβολταϊκά να είναι προσφάτως κατασκευασµένα (µιας και έχουν 

συγκεκριµένη διάρκειας ζωής)  

• Εµπειρία (πόσα παρόµοια έργα έχει υλοποιήσει η εταιρεία 

συνεργάτης) 

• Κατάρτιση (πιστοποιήσεις για εγκατάσταση από εργοστάσια 

κατασκευής) για την περίπτωση της παροχής υπηρεσιών. 

• Την εταιρική φήµη.  

 

Εκπρόσωποι της εταιρείας ήρθα σε επαφή µε τρεις εταιρείες του χώρου 

(προβλέπεται εξάλλου κατ’ ελάχιστο από την σχετική διαδικασία) και µε βάση τα πιο 

πάνω κριτήρια αλλά και την τελική οικονοµική προσφορά και την γενικότερη 

εντύπωση, ολοκλήρωσαν την φάση αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της φάσης 

αυτής επιλέχθηκε µια εκ των εταιρειών µε πολλά έργα στο ενεργητικό της και 

σύνδεσης της µε µεγάλο εταιρικό όµιλο γεγονός που διασφαλίσει την βιωσιµότητα 

της.  

 

5.14. Κόστος Κύριου, Βοηθητικού και Εξοπλισµού Εξυπηρετήσεως 
 
 

Ακολουθεί, ο συγκεντρωτικός πίνακας µε το κόστος κύριου, βοηθητικού εξοπλισµό 

παραγωγής και του εξοπλισµό εξυπηρέτησης. Το πιο κάτω κόστος αφορά την αγορά 

των παγίων αλλά και την τελική εγκατάσταση τους στον προεπιλεγµένο χώρο.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ

Κύριος και Βοηθητικός Εξοπλισµός 532,603

Εξοπλισµός Εξυπηρέτησης 500

Συνολικό Κόστος Επένδυσης 533,103

Κόστος Επένδυσης

 
5-8: Συγκεντρωτικός πίνακας κόστους επένδυσης 

 

 



 

60 
 

5.15. Συντήρηση Παραγωγικού Εξοπλισµού 
 

Τη συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισµού θα αναλάβει η εταιρεία οι οποία και θα 

κατασκευάσει το έργο. Η συγκεκριµένη σύµβαση θα καλύπτεται µε συµβόλαιο το 

κόστος του οποίου αποτυπώνεται στο Κεφάλαιο 7 (Οργάνωση Μονάδας και Γενικά 

Έξοδα). Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία θα µπορεί να επικεντρωθεί στο κύριο 

αντικείµενο της – αποθήκευση και µεταφορές – και να αποφύγει τυχόν έξοδα και 

περιορισµούς όπως η απόκτηση τεχνογνωσίας, η διατήρηση αποθεµάτων, η αύξηση 

του κόστους απασχόλησης κτλ.  

 

 

5.16. Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
 

Οι κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση της µονάδας είναι 

µικρής κλίµακας. Αφορούν κυρίως τα εξής: 

• Την συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης και την πάκτωσης τους στην 

στέγη του κτηρίου 

• Την τοποθέτηση και στερέωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων πάνω στις 

βάσεις. 

• την επέµβαση αποκατάστασης της υγροµόνωσης στα σηµεία διάτρησης 

(µε ειδικά µονωτικά υλικά)  

• την εγκατάσταση και σύνδεση των inverters 

• την εγκατάσταση του συστήµατος παρακολούθησης (τηλεµετρία) 

• την εγκατάσταση του υποσταθµού: τοποθέτηση του κεντρικού πίνακα και 

των υπό-πινάκων 

• τις δοκιµές και την θέση σε λειτουργία του συστήµατος 

• την σύνδεση µε την ∆ΕΗ 

• την γενική επίβλεψη του έργου. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν θα χρειαστεί κάποιο έργο περίφραξης µιας και το σύστηµα 

θα είναι εγκατεστηµένο στην στέγη και η πρόσβαση είναι ήδη ελεγχόµενη στο σηµείο 

της στέγης. Ολόκληρο δε το κτήριο και ο περιβάλλον χώρος της αποθήκης είναι 

περιφραγµένος και φυλάσσεται από εταιρεία security 24 ώρες το 24ωρο.  

 



 

61 
 

Το κόστος των πιο πάνω συµπεριλαµβάνεται στην συνολική προσφορά που έχει 

κάνει το γραφείο που ανέλαβε την εγκατάσταση. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 0.00 €  
5-9: Κόστος έργων Πολιτικού Μηχανικού 
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6. Οργάνωση Μονάδας και Γενικά Έξοδα 

 
 

6.1. Εισαγωγικά Στοιχεία 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ένας στοιχειώδης ορισµός του πως πρέπει να 

οργανωθεί η επιχείρηση για να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή κερδοφορία από την 

παρούσα επένδυση. Η δοµή και η λειτουργία της επένδυσης θα είναι ιδιαίτερα απλή 

εµπεριέχει όµως κάποια γενικά έξοδα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

 

 

6.2. Οργανωσιακή ∆οµή 
 
 

Η οργάνωση της επιχείρησης είναι υφιστάµενη και βρίσκετε σε ισχύ. Για να 

λειτουργήσει ο οργανισµός διαθέτει ήδη εδραιωµένη οργανωσιακή δοµή και έτσι δε 

κρίνετε ότι υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις σε οργανωτικές δοµές προκειµένου να 

εξυπηρετηθεί η υπό εξέταση επένδυση (το φωτοβολταϊκό σύστηµα) . Η οργάνωση 

έχει πυραµιδοειδή µορφή και θα αποτελείται από τα εξής δύο οργανωσιακά επίπεδα. 

Το κορυφαίο αποτελείτε από την Γενική ∆ιεύθυνση η οποία έχει σαν στόχο να 

προετοιµάζει τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό, τον ετήσιο προϋπολογισµό 

καθώς και τον συντονισµό και έλεγχο των επιµέρους οργανωσιακών λειτουργιών της 

επιχείρησης.  Το δεύτερο επίπεδο προγραµµατίζει και ελέγχει καθηµερινές 

δραστηριότητες σχετικές µε τις οργανωσιακές µονάδες που βρίσκονται υπό την 

εποπτεία του και αποτελείτε από τις εξής διευθύνσεις:  

• ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων,  

• ∆ιεύθυνση Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ελέγχου,  

• ∆ιεύθυνση Παραγωγής / ∆ιακίνησης,  

• ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου Πόρων,  

• ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών  

• ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης και Επικοινωνιών  

• ∆ιεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών.  

 

Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου θα 
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βρίσκετε υπό την ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Γενικών Υπηρεσιών η οποία µεταξύ άλλων 

είναι υπεύθυνη για την συντήρηση των κτιρίων, για την φύλαξη, για την διαχείριση 

των ενοποιηµένων συστηµάτων υγείας, ασφάλειας, ποιότητας και περιβάλλοντος 

(ISO 9001/14001, OHSAS 18001).  Η ίδια διεύθυνση είναι επίσης υπεύθυνη για τον 

εταιρικό κοινωνικό απολογισµό και για την µηνιαία καταγραφή στοιχείων τα οποία 

αφορούν τους περιβαλλοντικούς δείκτες του οργανισµού – συµπεριλαµβανοµένων 

και των µηνιαίων εκποµπών «αερίων του θερµοκηπίου» (ανθρακούχες εκποµπές).  

 

Γενική 
∆ιεύθυνση

∆ιεύθυνση 
Μάρκετινγκ και 
Πωλήσεων

∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού 

Προγραµµατισµού και 

∆ιεύθυνση Παραγωγής 
& ∆ιακίνησης

∆ιεύθυνση 
Ανθρώπινου Πόρων

∆ιεύθυνση 
Εξυπηρέτησης 

Πελατών

∆ιεύθυνση 
Μηχανογράφησης και 

Επικοινωνιών

∆ιεύθυνση Γενικών 
Υπηρεσιών

Μονάδα Παραγωγής 
Πράσινης Ενέργειας 
(από φωτοβολταϊκά)

 

Figure 6-1: Το οργανόγραµµα της επιχείρησης 
 

 

Πέραν της διεύθυνσης που θα έχει και την ευθύνη για την λειτουργία της µονάδας, Οι 

διευθύνσεις που αναµένεται να εµπλακούν περισσότερο είναι η α) ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ελέγχου,  β) ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ και 

Πωλήσεων και γ) η ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης και Επικοινωνιών. 

 

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ελέγχου θα φροντίζει για την 

τήρηση ορθή αποτύπωση της επένδυσης στις λογιστικές καταστάσεις, για την 

ενηµέρωση των σχετικών λογαριασµών (σύµφωνα µε τα Ελληνικά και ∆ιεθνή 

λογιστικά πρότυπα) και για την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της επένδυσης 

σε σχέση µε τον προϋπολογισµό της. Επίσης η ίδια ∆ιεύθυνση θα τακτοποιεί 

πληρωµές σε προµηθευτές και θα φροντίζει για τις εισπράξεις από την ∆ΕΗ αλλά και 

για την λογιστική καταγραφή των παγίων κτλ.  

 

Η ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων θα εµπλακεί σε δεύτερο χρόνο και αφού η 

µονάδα αρχίζει να αποδίδει τα αναµενόµενα ευεργετικά ωφέλει για το περιβάλλον.  

Με δεδοµένη την ευαισθητοποίηση µερίδας των πελατών της επιχείρησης για το 

περιβάλλον, η διεύθυνση αυτή θα φροντίζει µέσω προωθητικών ενεργειών και µέσω 
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του κοινωνικού απολογισµού, της ιστοσελίδας και άλλων καναλιών επικοινωνίας να 

ενηµερώνει τους πελάτες για την µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 

που θα επιτυγχάνεται κάθε χρονιά τονίζοντας την διαφοροποίηση του οργανισµού 

στο σηµείο αυτό σε σχέση µε τον ανταγωνισµό.  Το γεγονός αυτό θα ενισχύσει το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης ειδικά στο συγκεκριµένο τµήµα της 

αγοράς (αυτό των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων επιχειρήσεων/καταναλωτών). 

 

Η ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Επικοινωνιών θα φροντίσει για την ασφαλής 

σύνδεση των συστηµάτων τηλεµετρίας που θα διαθέτει η µονάδα στο εταιρικό δίκτυο 

πληροφοριών και επικοινωνιών. Επιπλέον θα φροντίζει για την συντήρηση του 

σχετικού λογισµικού και για την ασφαλή διατήρηση των στατιστικών δεδοµένων που 

αφορούν την λειτουργία της µονάδας.  

 

 

6.3. Γενικά Έξοδα 
 
 

Το Άµεσο Κόστος ενός προϊόντος το οποίο αφορά το άµεσο κόστος υλικών, το άµεσο 

κόστος εργασίας και τις λεγόµενες άµεσες άλλες δαπάνες δεν είναι το µόνο κόστος 

που το συνοδεύει. Υπάρχει ως γνωστό και ένα ακόµη µέρος του κόστους - το Έµµεσο 

Κόστος ή Γενικά Έξοδα - το οποίο δεν µπορεί να καταταχθεί σε καµία κατηγορία 

άµεσου κόστους. Εκεί ταξινοµείται κόστος πόρων των οποίων η προσφορά δε µπορεί 

να ανιχνευθεί απευθείας στην ειδική εργασία ή αφορούν τόσο µικρά άµεσα έξοδα 

που είναι δύσκολο να ταξινοµηθούν επακριβώς σε κάποιο κέντρο κόστους. Πιο 

συγκεκριµένα και όσον αφορά την συγκεκριµένη επένδυση, στα γενικά έξοδα 

συµπεριλαµβάνονται τα εξής: 

 

Η συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισµού θα αναληφθεί από την εταιρεία που θα 

αναλάβει την κατασκευή του Φωτοβολταϊκού συστήµατος έναντι 1,000 € ανά έτος. Το 

συγκεκριµένο κόστος θα αφορά τόσο την τακτική προληπτική επιθεώρηση του 

συστήµατος όσο και την άµεση επέµβαση και αντικατάσταση τυχόν ανταλλακτικού 

που παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. 

 

Την ασφάλιση της επένδυση θα αναλάβει γνωστή ασφαλιστική εταιρεία η οποία 

συνεργάζεται ήδη µε τον οργανισµό. Το κόστος για την ασφάλεια ανέρχεται στο ποσό 

των 1,598 € ανά έτος. Με το ασφαλιστήριο αυτό συµβόλαιο θα καλύπτεται η 
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επένδυση για µια σειρά από κινδύνους όπως φωτιά, θεοµηνία, κλπ.  

 

Η µονάδα και συγκεκριµένα τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα πρέπει να είναι πάντοτε 

καθαρά και απαλλαγµένα από σκόνη ή άλλες ακαθαρσίες. Για τον σκοπό αυτόν θα 

επεκταθεί το ήδη υπάρχον συµβόλαιο µε την εταιρεία καθαριότητας ώστε να 

προβλέπει τον τακτικό καθαρισµό (1 φορά τον µήνα) των πάνελ που θα βρίσκονται 

εγκατεστηµένα στην στέγη. Το ετήσιο κόστος της υπηρεσίας αυτής θα είναι 1,000 € 

 

Η επένδυση καθώς είναι εξαιρετικά απλή δεν αναµένεται να προξενήσει µετρήσιµη 

αύξηση του κόστους εργασίας στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικού Προγραµµατισµού και 

Ελέγχου. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ERP και η ενσωµάτωση της συγκεκριµένης 

διεργασίας στην παραγωγή δεν θα απαιτήσει επιπλέον πόρους (οικονοµίες 

κλίµακας).  

 

Η ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Επικοινωνιών επίσης δεν πρόκειται να προβεί σε 

έξοδα καθώς η κύρια απασχόληση της θα αφορά την αρχική σύνδεση των συσκευών 

παρακολούθησης στο δίκτυο της εταιρείας το οποίο λόγω της πολύ κοντινής 

απόστασης θα έχει αµελητέο κόστος. Και εδώ δεν αναµένεται αύξηση στο κόστος 

εργασίας της διεύθυνσης αυτής καθώς οι ανάγκες είναι πολύ µικρές και µπορούν να 

καλυφθούν µε τους υπάρχοντες πόρους (οικονοµία κλίµακας). Τέλος, δεν αναµένεται 

αύξηση στο τηλεπικοινωνιακό κόστος καθώς η σύνδεση του συστήµατος θα γίνει 

κατευθείαν στο τοπικό δίκτυο χωρίς να παρεµβάλατε κάποιου άλλο τηλεπικοινωνιακό 

δίκτυο. 

 

Οµοίως δεν αναµένεται αύξηση κόστους στην ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων 

η οποία θα αξιοποίηση τα αποτελέσµατα για να ενηµερώσει τους πελάτες και άλλους 

συµµέτοχους.  

 

Έξοδα που αφορούν στην χρήση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως η ύδρευση 

έχουν συµπεριληφθεί στο κόστος των πρώτων υλών (Κεφάλαιο 4 της παρούσας 

µελέτης). Επίσης, οι αποσβέσεις του παγίου ενεργητικού και τα λοιπά 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα, όπως οι τόκοι θα εξεταστούν στο κεφάλαιο που ασχολείται 

µε τη Χρηµατοοικονοµική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης. 

 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται η ανάλυση των γενικών εξόδων που θα 

επιβαρύνουν την επένδυση κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας της. Το κόστος 

αναµένεται να παραµείνει και τα υπόλοιπα έτη και µια γενική εκτίµηση / παραδοχή 
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είναι ότι αυτό θα αυξάνεται κάθε έτος σύµφωνα µε τον εκάστοτε πληθωρισµό. 

 

Τέλος, µε σκοπό την αποτύπωση του κόστους ευκαιρίας ώστε να υπολογιστεί η 

πραγµατική προστιθέµενη αξία που αναµένεται να επιφέρει η επένδυση, έχει 

υπολογισθεί και ένα ενδεικτικό κόστος ενοικίου (αν και το κτίριο είναι ιδιόκτητο). Το 

σκεπτικό για την παραδοχή αυτή είναι η αποτύπωση του κόστους ευκαιρίας που έχει 

η επιχείρηση στο να νοικιάσει την στέγη σε κάποιον άλλο υποψήφιο παραγωγό. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ
Συντήρηση µονάδας 2,000

Ασφάλιστρα (0.3% επι αξίας) 1,598

Συνεργείο καθαρισµού 1,000

Επικοινωνίες και ταξίδια 0

Ενοίκιο στέγης 12,000

Τήρηση Βιβλίων και Λογιστικών Καταστασεων 0

Σύνολο Γενικών Εξόδων 16,598

Γενικά Εξοδα λειτουργίας της επένδυσης

 
6-1:  Γενικά Έξοδα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας 
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7. Ανθρώπινοι Πόροι 

 

7.1. Εισαγωγικά Στοιχεία 
 
Ο ανθρώπινος παράγοντας τείνει να είναι όντως καθοριστικός στις περισσότερες 

επενδύσεις και για τον σκοπό αυτόν οι περισσότερες οργανωµένες επιχειρήσεις 

διαθέτουν οργανωτικές δοµές που ασχολούνται µε την ανάπτυξη και την ενδυνάµωση 

του. Η επιχείρηση η οποία πρόκειται να κάνει την επένδυση διαθέτει ήδη τις σχετικές 

δοµές σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό, κάθε εργαζόµενος σε αυτήν έχει 

συγκεκριµένα καθήκοντα (job profile) ενώ υλοποιεί κάθε χρόνο ετήσιο πρόγραµµα 

εκπαίδευσης του προσωπικού (για κάθε βαθµίδα). Η επιχείρηση διαθέτει επίσης 

προγράµµατα επιβράβευσης, προγράµµατα ανάπτυξης του προσωπικού (πέραν της 

εκπαίδευσης) και το τµήµα προσωπικού της είναι πιστοποιηµένο από το οργανισµό 

Investor in People (IiP).  Παρόλα αυτά η παρούσα επένδυση δεν πρόκειται να 

αυξήσει το ανθρώπινο δυναµικό καθώς τα κυριότερα τµήµατα που αφορούν εργασία 

ανθρώπου θα ανατεθούν σε υπεργολάβους.  

 

 

7.2. Απαραίτητο Ανθρώπινο ∆υναµικό 
 

Η επένδυση θα χρειαστεί για την λειτουργία της ανθρώπινο δυναµικό στους εξής 

τοµείς: παρακολούθηση λειτουργίας, επισκευές συντήρηση, φύλαξη και καθαρισµός. 

Όλα τα πιο πάνω θα γίνουν από εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

 

7.3. Λειτουργική Φάση  
 

Πιο αναλυτικά στην µονάδα θα εγκατασταθεί σύστηµα τηλεµετρίας το οποίο θα είναι 

σε θέσει να διαγνώσει σε πραγµατικό χρόνο τυχόν δυσλειτουργία ή πτώση στην 

απόδοση. Πρόκειται για τα συστήµατα Sunny SensorBox και Sunny WebBox τα 

οποία παρακολουθούν διαρκώς την µονάδα και µόλις διαπιστωθεί πτώση της 

απόδοσης θα ειδοποιείται µέσω e-mail ή web (ή και SMS) ο υπεύθυνος λειτουργίας 

και ο συνεργάτης που είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της µονάδας. Για τον λόγω 

αυτόν δεν χρειάζεται η απασχόληση κάποιου αποκλειστικού ανθρώπινου πόρου για 
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την επίβλεψη του συστήµατος. 

 

Η φύλαξη του χώρου είναι µεν απαραίτητη όµως όπως έχει ήδη αναφερθεί το χώρος 

είναι περιφραγµένος, φωτίζεται την νύχτα, καλύπτεται από κλειστό κύκλωµα 

τηλεόρασης και φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο από εταιρεία Security. Εποµένως, δεν 

υπάρχει ανάγκη για επιπλέον κόστος ή ανθρώπινους πόρους λόγω της επένδυσης.  

 

Ο καθαρισµός των πάνελ θα πρέπει να γίνετε τακτικά ώστε να µην επηρεάζεται η 

απόδοση του συστήµατος. Η σκόνη θα πρέπει να αποµακρύνεται χρησιµοποιώντας 

µόνο νερό και κάποια σκούπα χωρίς να χρειάζεται κάποια χηµικά. Την εργασία αυτή 

θα αναλάβει το συνεργείο καθαρισµού (1 φορά τον µήνα). 

 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως δεν χρειάζεται η συνεχής παρουσία 

ανθρώπινου δυναµικού για την λειτουργία της µονάδας.  
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8. Τοποθεσία – Χώρος Εγκαταστάσεων – Περιβάλλον 

 
 

8.1. Εκτίµηση Συνολικών Αναγκών σε Χώρους 
 

Ο χώρος ο οποίος είναι διαθέσιµος για την επένδυση είναι συγκεκριµένος. Πρόκειται 

για την οροφή των δύο κτιρίων (τα οποία εφάπτονται µεταξύ τους) εµβαδού 3120 m2 

και 1350 m2 αντίστοιχα δηλ. συνολικά 4510 m2 . Για λόγους που αναλύονται πιο κάτω 

δεν είναι οικονοµικά συµφέρον να αξιοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου η επιφάνια αυτή αλλά 

θα χρησιµοποιηθεί µόνο το  τµήµα της µε την καλύτερη έκθεση στην ηλιακή 

ακτινοβολία. Συνολικά το πάρκο θα καταλάβει λίγο λιγότερο από την µισή στέγη του 

κτιρίου αποθήκης (1580 m2 περίπου) και σχεδόν το 80% της στέγης των γραφείων 

(περίπου 1080 m2 ) δηλ. συνολικά 2660 m2 

 

 

8.2. Τοποθεσία και Χώρος Εγκατάστασης 
 

Όπως έχει αναφερθεί ήδη ο χώρος εγκατάστασης είναι η στέγη του κτιρίου γραφείων 

και η στέγη του κτιρίου αποθήκης της εταιρείας µεταφορών που προτίθεται να κάνει 

την επένδυση. Ο χώρος βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, και πιο 

συγκεκριµένα στην βιοµηχανική ζώνη αυτού.  Με δεδοµένο το ότι ο χώρος είναι 

συγκεκριµένος, µένει να εξετάσουµε το κατά πόσο αυτός είναι και κατάλληλος µιας 

και η αποδοτικότητα της επένδυσης επηρεάζεται και από την θέση εγκατάστασης. 

 

Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να εξεταστούν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Σκίαση 

• Προσανατολισµός 

• Κλίσεις 

• Ηλιοφάνεια περιοχής 

• Πρόσβαση στο δίκτυο της ∆ΕΗ 

 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα αναπτυχθεί στην στέγη των δύο εργοστασιακών κτιρίων 

της εταιρείας. Καθώς η στέγη των κτιρίων βρίσκετε σε ύψος 9 µέτρα από το έδαφος 

και µε δεδοµένο το ότι δεν υπάρχει ψηλότερη κατασκευή ή δένδρα σε απόσταση 

πολλών εκατοντάδων µέτρων γύρω από το κτίριο (προς των παρόν το κτίριο 
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συνορεύει µε αγροτική γη) θεωρούµε ότι το σηµείο είναι ασκίαστο σε ολόκληρη την 

διάρκεια της µέρας. Ακόµη και σε περίπτωση αξιοποίησης και δόµησης των γύρω 

οικοπέδων το γεγονός του ότι το κτίριο είναι ήδη αρκετά ψηλό και απέχει από τα όρια 

του οικοπέδου περιορίζει σηµαντικά τον κίνδυνο µελλοντικής σκίασης.   

 

Για την εγκατάσταση του συστήµατος έχει επιλεγεί η στέγη των γραφείων - µε 

προσανατολισµός 31ο Ν∆ – και η νοτιοανατολική πλευρά της δίριχτης µεταλλικής 

στέγης του δεύτερου κτιρίου (αποθήκη) – µε προσανατολισµό 59ο ΝΑ. Ο 

προσανατολισµός του πρώτου κτιρίου (γραφεία) είναι µάλλον καλύτερος χωρίς αυτό 

να δηµιουργεί κάποιο ενδοιασµό για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και στο 

δεύτερο κτίριο (αποθήκη). 

 

Σχετικά µε τις κλίσεις, η πρώτη στέγη έχει κλίση 1ο και η δεύτερη 6ο ενώ δεν 

απαιτούνται δυσκολίες ή αυξηµένο κόστος εγκατάστασης λόγω των κλίσεων αυτών. 

Τα πλαίσια θα τοποθετηθούν σε ειδικά κατασκευασµένες βάσεις που διατίθενται στην 

αγορά. 

 

Το δίκτυο της ∆ΕΗ φτάνει στο κτίριο στο οποίο είναι ήδη εγκατεστηµένος υποσταθµός 

της ∆ΕΗ ισχύος 630 KVA εποµένως δεν αναµένεται επιπλέον κόστος για την 

διασύνδεση του συστήµατος. 

 

Γενικά, δεν υπάρχει κανένα θέµα αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

εγκατάσταση του εν λόγω φωτοβολταϊκού πάρκου. Η έκταση στην οποία θα 

εγκατασταθεί το έργο είναι ιδιωτική και ανήκει στην εταιρεία . Στην ευρύτερη περιοχή 

δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι οι οποίοι θα µπορούσαν να επηρεάσουν την 

εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου. Η θέση εγκατάστασης του 

έργου βρίσκεται βιοµηχανικό χώρο που ήδη λειτουργεί µε νόµιµη άδεια λειτουργίας. 

 

 

8.3. Το ηλιακό δυναµικό στη θέση της εγκατάστασης 
 

Το ηλιακό δυναµικό µιας περιοχής µπορεί να τεκµηριωθεί µε διάφορους τρόπους. Για 

τον υπολογισµό του δυναµικού αυτού οι κατασκευάστριες εταιρείες χρησιµοποιούν 

εξειδικευµένο λογισµικό το οποίο υπολογίζει σε κάθε τους προσφορά την 

αναµενόµενη απόδοση του κάθε συστήµατος. Όµως σχετικά στοιχεία υπάρχουν 

διαθέσιµα σε διάφορες πηγές ακόµη και στο διαδίκτυο οι οποίες επιτρέπουν 
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επιβεβαίωση των στοιχείων της κάθε προσφοράς. Για τον σκοπό αυτόν 

χρησιµοποιήθηκαν µετεωρολογικά στοιχεία των τελευταίων 22 ετών από την 

ιστοσελίδα του Κέντρου Επιστηµονικών Ατµοσφαιρικών ∆εδοµένων  της NASA 

(Atmospheric Science Data Center) Τα δεδοµένα αναζητούνται µε βάση το 

γεωγραφικό µήκος και πλάτος καθώς συλλέγονται από δορυφόρους της υπηρεσίας 

αυτής. 

 

 
Figure 8-1:  Χάρτης µε το ηλιακό δυναµικό της Ελλάδας 

 

 

Τα δεδοµένα που παρατίθενται αφορούν  

• την µέση ηλιοφάνεια (ώρες ανά ηµέρα) για κάθε µήνα του έτους 

(µέσος όρος 22 ετών). 

• Την ένταση της ηλιακή ακτινοβολία ανά µήνα εξεφρασµένη σε kwh/m2 

(σε οριζόντια επιφάνια, µέσος όρος 22 ετών) 
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Η περίοδος των 22 ετών αφορά την περίοδο από Ιούλιο του 1983 έως τον Ιούλιο του 

2005 ενώ οι τιµές προκύπτουν από µετρήσεις ανά τρίωρο (δηλ. ο µέσος όρος ενός 

µήνα αφορά τον µέσο όρο των τιµών των µετρήσεων ανά τρίωρο για τον 

συγκεκριµένο µήνα για τα 22 χρόνια). Οι πιο πάνω τιµές παρουσιάζονται στα 

γραφήµατα που ακολουθούν 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στην πιο κάτω απεικόνιση του χάρτη της Ελλάδας σε σχέση µε το 

δυναµικό ηλιακής ακτινοβολίας της κάθε περιοχής, προκύπτει ότι η περιοχή του 

Μαρκόπουλου είναι από τις πλέον προνοµιούχες ως προς το δυναµικό ηλιακής 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

Ώ
ρ
ες

 Η
λ
ιο
φ
ά
ν
ε
ια
ς
 (
α
ν
ά

 η
µ
έ
ρ
α

)

Μήνας

Μέση Ηλιοφάνεια (σε ώρες ανα ηµέρα) ανά µήνα για την 
περιοχή του Μαρκόπουλου

Μέσος όρος ανα ηµέρα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

kW
h/

m
2/

da
y

Μήνας

Μέση µηνιαία ένταση ηλιακής ακτινοβολίας για οριζόντια 
επιφάνεια (kWh/m2/µέρα)

Ενταση ακτινοβολίας (στο Μαρκόπουλο)



 

73 
 

ακτινοβολίας (µεταξύ 1700 και 1800 kw/m2 ανά έτος)  - Πηγή PVGIS (στοιχεία 2004-

2007)  Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα εκτιµούµε ότι η απόδοση της µονάδας θα 

κινείται σε υψηλά επίπεδα. 

 

 

8.4. Περιβαλλοντικές Προϋποθέσεις Εγκατάστασης 
 
 
Για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης λειτουργίας της µονάδος και σύµφωνα µε τον 

νόµο 3851/2010 η παρούσα µονάδα εφόσον είναι µικρότερη από 500 kWp δεν θα 

χρειαστεί Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο). Οι µόνες εξαιρέσεις στον πιο 

πάνω κανόνα (εξαίρεση Ε.Π.Ο για σταθµούς µικρότερους των 500 kWp) οι οποίες 

προβλέπονται από τον Ν. 3851/2010 είναι οι εξής: 

α) ο σταθµός εγκαθίσταται σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετηµένες 

περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από 

εκατό (100) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή 

β) γειτνιάζει, σε απόσταση µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) µέτρων, µε 

σταθµό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο γήπεδο και 

έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η 

δε συνολική ισχύς των σταθµών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόµενα όρια.  

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται πιο κάτω (8.9.3 και 8.9.4) η 

συγκεκριµένη µονάδα δεν υπάγεται στις πιο πάνω εξαιρέσεις εποµένως 

απαλλάσσεται από την έκδοση Ε.Π.Ο 

 

Αν και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα παράγουν ηλεκτρισµό από τον ήλιο µε ιδιαιτέρως 

φιλικό για το περιβάλλον τρόπο ενώ η λειτουργία τους δε µολύνει και είναι εντελώς 

αθόρυβη, ακολουθεί µια εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 

 

8.5. Περιγραφή έργου 
 
 
Το φωτοβολταϊκό σύστηµα θα τοποθετηθεί θα έχει συνολική ισχύς 219.96 Kwp, θα 

αποτελείτε από 1128 φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ) ονοµαστική ισχύς 195 Kwp 

έκαστο. Το σύστηµα θα τοποθετηθεί στην στέγη και έτσι δεν απαιτούνται επιπλέον 

οικοδοµικές ή χωµατουργικές εργασίες. Η σύνδεση του συστήµατος θα γίνει µέσω 
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του ήδη εγκατεστηµένου υποσταθµού ισχύος 630 KVA.  

 

Το έργο µάλλον απλό στην κατασκευή και αποτελείται από τα εξής βήµατα: 

• Τοποθέτηση αγωγών διέλευσης καλωδίων ισχύος και ασθενών 

ρευµάτων, τοποθέτηση καλωδίων.  

• Τοποθέτηση των ειδικών βάσεων επί της στέγης (και η αποκατάσταση 

της υγροµόνωσης) 

• Τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών (πάνελ) και σύνδεση 

αυτών 

• Τοποθέτηση των inverters (και µικρών οικίσκων για την προστασία 

τους) 

• Εγκατάσταση συστήµατος προστασίας από κεραυνούς (αλεξικέραυνο) 

• Εγκατάσταση των συστηµάτων τηλεµετρίας και µέτρησης της 

απόδοσης του συστήµατος.  

• Εγκατάσταση των σχετικών πινάκων (τοπικών και του κεντρικού) 

• Γραµµή σύνδεσης (εσωτερική) µε τον υποσταθµό του κτιρίου (και 

µέσω αυτού στο δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ) 

 

 

8.6. Γεωγραφική θέση έργου 
 
 

Η θέση έργου βρίσκετε σε απόσταση 2.9 χλµ από το κέντρο του Μαρκόπουλου (µε 

κατεύθυνση ΝΑ), στην αρχή της βιοµηχανικής περιοχής του Μαρκόπουλου, στον 

δρόµο προς το Ολυµπιακό Σκοπευτήριο.  

 

 

8.7. Οικονοµικά στοιχεία του έργου 
 

Το µέγεθος του έργου όπως περιγράφεται πιο πάνω όπως αυτό απεικονίζεται µε 

οικονοµικά στοιχεία, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
Κόστος κατασκευής 219 Kwp 532,603

Ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 16,598

Ετήσια έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύµατος (κατά
το πρώτο έτος)

98,511

Οικονοµικά στοιχεία µονάδας

 

8-1:  Οικονοµικά στοιχεία της επένδυσης 
 

8.8. Περιγραφή εναλλακτικών λύσεων 
 

Για την παραγωγή πράσινης ενέργειας θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

εναλλακτικά ανεµογεννήτριες λύση η οποία απορρίφθηκε λόγω του κόστους 

συντήρησης, του θορύβου, των παρακείµενων πυλώνων της ∆ΕΗ και την αυξηµένη 

πιθανότητα βλαβών λόγω των κινούµενων µερών. Το τελευταίο ενδέχεται να 

απαιτούσε περισσότερη διαχείριση άρα και πόρους σε σχέση µε το φωτοβολταϊκό 

σύστηµα.  Επιπλέον η τεχνογνωσία για τα φωτοβολταϊκά είναι ευρέως διαθέσιµη και 

ιδιαίτερα πιο προσιτή.   

 

Ως προς την θέση, εναλλακτική λύση για την εγκατάσταση θα σήµαινε αυτόµατα 

επένδυση σε αγορά ενοικίαση άλλου γηπέδου ή άλλου κτιρίου γεγονός που από 

µόνο του θα έκανε την επένδυση λιγότερο ελκυστική.  Σε µια τέτοια περίπτωση η 

επένδυση δεν θα απολάµβανε επίσης των οικονοµιών που προκύπτουν από την 

εγκατάσταση της στο παρόν κτίριο το οποίο έχει ήδη µια άλλη χρήση π.χ. θα 

χρειαζόταν επιπλέον κόστος για την φύλαξη του εναλλακτικού χώρου, θα υπήρχε 

τηλεπικοινωνιακό κόστος, κ.α. 

 

Η στέγη θα µπορούσε να ενοικιαστεί σε άλλον παραγωγό ηλεκτρικού ρεύµατος 

γεγονός το οποίο θα µπορούσε να αποφέρει κάποια έσοδα (έχουν υπολογισθεί στην 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση) όµως θα δηµιουργούσε µια σειρά από υποχρεώσεις 

προς τον ενοικιαστή όπως π.χ. η πρόσβαση στον φυλασσόµενο / ελεγχόµενο χώρο 

της εταιρείας. Επίσης µια τέτοια αξιοποίηση δεν θα οδηγούσε σε βελτίωση του 

ανθρακούχου αποτυπώµατος της επιχείρησης καθώς δεν θα ήταν αξιοποίηση 

«πράσινης ενέργειας» 
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8.9. Φυσικό Περιβάλλον 
 

8.9.1. Γενικά στοιχεία 

 
 
Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει στοιχεία έντονης βιοµηχανοποίησης. Αν και µε το 

κτίριο συνορεύουν σήµερα µόνο γεωργικές εκµεταλλεύσεις, στην περιοχή έχουν 

αναπτυχθεί – και συνεχίζουν να αναπτύσσονται βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Την 

στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές δεν υπάρχει σε απόσταση 150 µέτρων καµιά 

µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β ούτε και έχει εκδοθεί Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων στην ίδια ακτίνα. Η επένδυση δεν πρόκειται να αλλάξει από 

µόνη της τον χαρακτήρα της περιοχής. 

 

 

8.9.2. Ειδικές φυσικές περιοχές 
 
 
Μετά από αναζήτηση σε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και στον ιστότοπο http://natura2000.eea.europa.eu/ , 

περιηγηθήκαµε σε διαδραστικό χάρτη της περιοχής ο οποίος απεικονίζει τα όρια των 

προστατευµένων περιοχών Natura 2000. Oπως προκύπτει και από την σχετική 

απεικόνιση (δείτε εικόνα που ακολουθεί), η θέση της επένδυσης δεν βρίσκεται εντός 

των ορίων περιοχής Natura 2000 γεγονός που κρίνετε θετικά µιας και την 

απαλλάσσει από την διαδικασία έκδοσης Ε.Π.Ο  
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Figure 8-2:  Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή 
 

 

Το Natura 2000 είναι ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο περιοχών, οι οποίες 

φιλοξενούν φυσικούς οικότοπους ή/και οικοτόπους πτηνών και θεωρούνται 

σηµαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από τρεις κατηγορίες περιοχών: Τις 

«Ζώνες Ειδικής Προστασίας» για την ορνιθοπανίδα, τους «Τόπους Κοινοτικής 

Σηµασίας» και τον συνδυασµό των δύο προηγούµενων. Παρακάτω παρατίθεται 

χάρτης, ο οποίος παρουσιάζει τους «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας». Τέλος, η Αττική 

ως γνωστό δεν περιλαµβάνεται σε καµία από τις περιοχές οι οποίες προστατεύονται 

από την συνθήκη RAMSAR, οπότε και η συγκεκριµένη θέση της επένδυσης δεν 

υπόκειται σε σχετικές προβλέψεις για την ειδική της προστασία. 
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8.9.3. Προ  στατευµένες Περιοχές µε βάση την Εθνική Νοµοθεσία 
 
 
Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, η θέση της επένδυσης δεν υπάγεται εντός ορίων 

Εθνικού ∆ρυµού, κάποιου Εθνικού Πάρκου, Αισθητικού ∆άσους, τυχόν καταφυγίου 

Άγριας Ζωής, Αισθητικού ∆άσους, ∆ιατηρητέου Μνηµείου της Φύσης, Εκτροφείου 

Θηραµάτων, ούτε σε Περιοχή Προστασίας της Φύσης, Περιοχή Απόλυτης 

Προστασίας της Φύσης, το τοπίο δεν αποτελεί Προστατευόµενο Φυσικό Σχηµατισµό 

και δεν εντάσσεται σε Τοπίο ή Περιοχή Οικοανάπτυξης. 

 

 

Figure 8-3:  Απεικόνιση των πλησιέστερων περιοχών Natura 2000 (SCI και SPA) – 
πηγή http://natura2000.eea.europa.eu/ 
 

 

8.9.4. Προστατευµένες Περιοχές µε ∆ιεθνής Σηµασία 
 

Η θέση της επένδυσης δεν περιλαµβάνεται εντός των ορίων Ειδικά Προστατευµένων 

Περιοχών µε βάση το Πρωτόκολλο 4 της Σύµβασης της Βαρκελώνης. Επίσης, η 

περιοχή ή η θέση δεν έχει ανακηρυχθεί «Περιοχή Μνηµείου Παγκόσµιας 

Κληρονοµιάς» (UNESCO) και δεν υπάγεται σε περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί 

«Ευρωδίπλωµα». 
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8.10. Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής 
µελέτης 

 

Στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής συνυπάρχουν εγκαταλελειµµένοι (ή µη) 

αµπελώνες µε σύγχρονες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Ο δήµος του Μαρκόπουλου 

είναι πολύ κοντά, το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος επίσης (7 xλµ οδικός), αρκετά κοντά 

στην Αττική οδό και η λεωφόρος Λαυρίου η οποία είναι και η µεγαλύτερη πηγή 

ηχορύπανσης στην περιοχή.  Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν σπάνια ή υπό 

εξαφάνιση είδη χλωρίδας ή πανίδας 

 

8.10.1. Ανθρωπογενές περιβάλλον 
 

Η θέση στην οποία στεγάζεται η επιχείρηση είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Στη 

συγκεκριµένη περιοχή οι χρήσεις γης αφορούν γεωργικές δραστηριότητες αλλά και 

βιοµηχανικούς χώρους. Το περιβάλλον δεν είναι πυκνά δοµηµένο (δείτε δορυφορική 

φωτογραφία πιο πάνω) ενώ το σηµείο απέχει περίπου 3 χλµ από το κέντρο του 

Μαρκόπουλου. 

 

8.10.2. Πιέσεις στο περιβάλλον από άλλες ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες 

 
Οι υφιστάµενες πιέσεις στο περιβάλλον της περιοχής οι οποίες προκύπτουν από τις 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι ποικίλες και θα λέγαµε είναι και έντονες. Σε 

γενικές γραµµές αυτές αφορούν:  

1. την όχληση (θόρυβος) από την πυκνή ροή οχηµάτων στην Λεωφόρο 

Λαυρίου,  

2. την όχληση (θόρυβος) από το παρακείµενο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο 

Αθηνών - ‘Ελ. Βενιζέλος»,  

3. την µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από την χρήσης 

φυτοφαρµάκων –λιπασµάτων και ότι προκύπτει από τις γεωργικές 

δραστηριότητες 

4. την επίδραση της ανάπτυξης του ιστού της βιοµηχανικής περιοχής 

στην οποία έχει την έδρα της η επιχείρηση (κατασκευές κτιρίων, 
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δρόµων, κτλ.) 

5. την αυξηµένη επιβάρυνση των αιρουµένων σωµατιδίων (σκόνης και 

άλλων υλικών) π.χ. από την κίνηση οχηµάτων στους χωµατόδροµους, 

από το παρακείµενο νταµάρι, κτλ 

 

8.11. Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 

∆εν υπάρχει κανένα θέµα αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

εγκατάσταση του εν λόγω φωτοβολταϊκού πάρκου. Η έκταση στην οποία θα 

εγκατασταθεί το έργο είναι ιδιωτική και ανήκει στην επιχείρηση που θα υλοποίηση την 

επένδυση. Στην ευρύτερη περιοχή δεν συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν την εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου π.χ. 

αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόµενα οικοσυστήµατα, κτλ. Η θέση εγκατάστασης 

του έργου βρίσκεται βιοµηχανικό χώρο που ήδη λειτουργεί µε νόµιµη άδεια 

λειτουργίας. Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα παράγουν ηλεκτρισµό από το φως 

του ήλιου µε έναν ιδιαιτέρως φιλικό για το περιβάλλον τρόπο. Η λειτουργία τους δε 

µολύνει, είναι εντελώς αθόρυβη, δεν αναλώνει πόρους από το περιβάλλον - πλην 

κατανάλωσης ελάχιστης ποσότητας νερού, ενώ στο τέλος της ζωής τους όλα τα υλικά 

από τα οποία συντίθεται ανακυκλώνονται (πρόκειται κυρίως για γυαλί, σιλικόνη, 

αλουµίνιο, βάσεις στήριξης, κτλ). Το έργο δεν θα είναι ορατό (παρά µόνο µε πτήση 

πάνω από το κτίριο) καθώς τα πάνελ θα εφάπτονται της στέγης των κτιρίων. 

Εποµένως δεν συντρέχει καν θέµα «οπτικής ρύπανσης/επιβάρυνσης». Αντίθετα, το 

έργο αναµένεται θα έχει σηµαντικά και θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσµατα καθώς 

θα συµβάλει στον περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

 

8.12. ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 

 

Η επιχείρηση έχει σαφώς ενσωµατώσει στην κουλτούρα της έναν περιβαλλοντικό 

τρόπου σκέψης καθώς ο σεβασµός για την κοινωνία είναι τοποθετηµένος υψηλά στην 

λίστα µε τις εταιρικές αξίες. Για τον λόγω αυτό εξετάζεται άλλωστε και η επένδυση. Η 

περιβαλλοντική κουλτούρα υποστηρίζεται και από ένα εδραιωµένο σύστηµα 

διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πιστοποιηµένο κατά ISO 14001 

(integrated µε ISO 9001). Το σύστηµα αυτό φροντίζει ώστε: 
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• Η επιχείρηση να παρέχει µε συνέπεια υπηρεσίες, οι οποίες 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της και ότι συµµορφώνεται µε 

την κείµενη περιβαλλοντική  

• διασφαλίζει τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις πολιτικές 

ποιότητας,  περιβάλλοντος 

• αποδεικνύει τη συµµόρφωση της µε τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 - στο βαθµό που αυτές έχουν εφαρµογή 

στις δραστηριότητες της. 

• εξασφαλίζει την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της 

επιχείρησης, αλλά και όλων των τρίτων ενδιαφεροµένων µερών 

(γείτονες, προµηθευτές, συνεργάτες, κλπ.) µέσω της αποτελεσµατικής 

εφαρµογής του ολοκληρωµένου συστήµατος. 

• Κοινοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας σε κάθε 

ενδιαφερόµενο (µέσω κοινωνικού απολογισµού και δηµοσιεύσεων)  

Η παρούσα επένδυση θα ενταχθεί υπό την κάλυψη του πιο πάνω συστήµατος µε 

σκοπό την πρόληψη και το περιορισµό τις οποιασδήποτε αρνητικής επίδρασης στο 

περιβάλλον. 

 
 



 

82 
 

9. Προγραµµατισµός και Προϋπολογισµός 

Εκτελέσεως του Έργου 

 
 

9.1. Χρονοπρογραµµατισµός 
 
 

Ο προγραµµατισµός της εκτέλεσης ενός έργου αναφέρεται στη χρονική περίοδο που 

εκτείνεται από τη λήψη της απόφασης για την πραγµατοποίηση της επένδυσης και 

µέχρι την στιγµή που η επένδυση είναι σε θέση να ξεκινήσει την παραγωγική 

διαδικασία (να δίνει ρεύµα στο δίκτυο της ∆ΕΗ στην περίπτωση µας). Είναι 

ουσιαστικά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ολοκλήρωση της µελέτης 

σκοπιµότητας ή της οικονοµοτεχνικής µελέτης µέχρι την σύνδεση µε την ∆ΕΗ και 

περιγράφει τόσο τις εργασίες που είναι απαραίτητες για να µπει η επένδυση σε φάση 

λειτουργίας όσο και την χρονική αλληλουχία των εργασιών αυτών.  

 

Για την φάση αυτή της υλοποίησης ουσιαστικά απαιτείται ένας ρεαλιστικός 

σχεδιασµός ενός προγράµµατος δράσεων, µε όσο το δυνατόν πιο σαφή ορισµό των 

σταδίων υλοποίησης (phase), της χρονικής διάρκειας υλοποίησης κάθε σταδίου και 

των παραδοτέων κάθε φάσης. κάθε του προγράµµατος δράσης για τα διάφορα 

στάδια εκτέλεσης του έργου. Είναι επίσης απαραίτητο να αποτυπωθεί το πρόγραµµα 

µε τέτοιων τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αντίληψη της αλληλεπίδρασης των 

δράσεων µεταξύ τους ώστε να µπορούν να γίνει καλύτερη εκτίµηση για τον 

προγραµµατισµό, την ιεράρχηση και την κατανοµή των πόρων σε κάθε φάση της 

υλοποίησης. Το ρίσκο που εµπεριέχεται εδώ είναι το να µην γίνει καλός 

προγραµµατισµός και ως εκ τούτου η φάση υλοποίησης της επένδυσης να διαρκέσει 

πολύ περισσότερο από το αναµενόµενο θέτοντας σε κίνδυνο µη επίτευξης τους 

οικονοµικούς και εµπορικούς στόχους που έχουν τεθεί κατά την περίοδο της µελέτης 

σκοπιµότητας / οικονοµοτεχνικής µελέτης.  

 

Στο συγκεκριµένο έργο η φάση του χρονοπρογραµµατισµού εξακολουθεί να είναι 

αρκετά δύσκολη διαδικασία. Η δυσκολία έγκειται στον προσδιορισµό του χρόνου 

ολοκλήρωσης της κάθε φάση αδειοδότησης. Η διαδικασία αυτή έχει µεν απλοποιηθεί 

σηµαντικά µέσα από εγκυκλίους και νοµοθετικές παρεµβάσεις που έγιναν το 2010, 

όµως ο υπέρογκος αριθµός νέων αιτήσεων αλλά και αυτών που έχουν συσσωρευτεί 

από προηγούµενα χρόνια εξακολουθεί και δηµιουργεί καθυστερήσεις στον 
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µηχανισµό. Το µόνο κοµµάτι του χρονοπρογραµµατισµού που µπορούµε να 

προγραµµατίσουµε µε ακρίβεια είναι αυτό της κατασκευής µιας και αυτό είναι αρκετά 

εύκολο να υπολογισθεί µε σχετική ακρίβεια ως προς τον διεκπεραιωθεί.. 

 

 

9.2. ∆ιαδικασίες Αδειοδοτήσεων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων 
 

Η αδειοδοτικής διαδικασία για την εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπονται και καθορίζονται από τους νόµους: 

• ν.3468/2006 

• ν.3734/2009 

• ν.3851/2010 

και πιο συγκεκριµένα από τα άρθρα: 

• Άρθ.8  ν.3468/2006,       

• άρθ. 3 παρ.2 ν.3851/2010  

• Άρθ. 14 ν.3468/2006,  

• άρθ. 27 παρ.8 Α  ν.3734/2009  

• και άρθ.5 παρ.8 ν.3851/2010  

 

Η διαδικασία είναι διαφορετική για συστήµατα εγκατεστηµένες σε στέγες από ότι σε 

συστήµατα τα οποία πρόκειται να  εγκατασταθούν στο έδαφος. Γενικά ισχύει ότι η 

αδειοδοτικής διαδικασία για εγκατάσταση σε στέγες είναι πιο σύντοµη και πιο απλή 

σε σύγκριση µε την αδειοδότηση εγκαταστάσεων επί εδάφους. Επίσης τα βήµατα για 

την αδειοδότηση διαφέρουν Καθοριστική παράµετρος επίσης είναι η εγκατεστηµένη 

ονοµαστική ισχύς για την οποία ισχύει ότι όσο µεγαλύτερη είναι τόσο πιο πολύπλοκη 

και χρονοβόρα είναι η διαδικασία αδειοδότησης. Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο 

Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ, Ιανουάριος 2011) τα βήµατα για την αδειοδότηση 

διασυνδεµένων φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι τα εξής ανάλογα µε το που 

τοποθετούνται και τι ισχύ έχουν. 
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9.3. Φωτοβολταϊκά σε στέγες 
 

9.3.1. Συστήµατα <10 kWp  
 
 
Για την αδειοδότηση και λειτουργία χρειάζονται τα εξής βήµατα: 

• Αίτηση στην τοπική ∆ΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης και υπογραφή 

σύµβασης συµψηφισµού µε τη ∆ΕΗ  

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  

  

9.3.2. Συστήµατα 10-100 kWp  
 

Για την αδειοδότηση και λειτουργία χρειάζονται τα εξής βήµατα: 

• Αίτηση στην τοπική ∆ΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης  

• Υπογραφή σύµβασης αγοροπωλησίας µε ∆ΕΣΜΗΕ  

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  

   

9.3.3. Συστήµατα 100-1000 kWp  
 

Για την αδειοδότηση και λειτουργία χρειάζονται τα εξής βήµατα: 

• Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία  

• Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ∆ΕΗ για προσφορά όρων 

σύνδεσης  

• Υπογραφή σύµβασης αγοροπωλησίας µε ∆ΕΣΜΗΕ  

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  

  

9.3.4. Συστήµατα >1000 kWp  
 

Για την αδειοδότηση και λειτουργία χρειάζονται τα εξής βήµατα: 

• Αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έκδοση Άδειας 
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Παραγωγής  

• Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης  

• Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία  

• Αίτηση στον ∆ΕΣΜΗΕ για προσφορά όρων σύνδεσης  

• Υπογραφή σύµβασης αγοροπωλησίας µε ∆ΕΣΜΗΕ 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  

• Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Λειτουργίας 

 

9.4. Συστήµατα επί εδάφους  
  

9.4.1.  Συστήµατα <500 kWp  
 
 
Για την αδειοδότηση και λειτουργία χρειάζονται τα εξής βήµατα: 

• Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων – ΕΠΟ (ή έκδοση ΕΠΟ αν χρειάζεται – 

συνήθως σε προστατευόµενες περιοχές)  

• Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία  

• Αίτηση στο τοπικό (<100 kWp) ή περιφερειακό (>100 kWp) γραφείο 

της ∆ΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης  

• Υπογραφή σύµβασης αγοροπωλησίας µε ∆ΕΣΜΗΕ  

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  

  

9.4.2. Συστήµατα 500-1000 kWp  
 

Για την αδειοδότηση και λειτουργία χρειάζονται τα εξής βήµατα: 

• Αίτηση στην Περιφέρεια για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)  

• Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία  

• Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ∆ΕΗ για προσφορά όρων 

σύνδεσης  
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• Υπογραφή σύµβασης αγοροπωλησίας µε ∆ΕΣΜΗΕ 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  

 

9.4.3. Συστήµατα >1000 kWp 

  
Για την αδειοδότηση και λειτουργία χρειάζονται τα εξής βήµατα: 

• Αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έκδοση Άδειας 

Παραγωγής 

• Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης 

(περιλαµβάνει και έκδοση ΕΠΟ)  

• Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία  

• Αίτηση στον ∆ΕΣΜΗΕ για προσφορά όρων σύνδεσης  

• Υπογραφή σύµβασης αγοροπωλησίας µε ∆ΕΣΜΗΕ 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  

• Αίτηση στην Περιφέρεια για έκδοση Άδειας Λειτουργίας  

  

9.5. Η αδειοδοτικής διαδικασία για την συγκεκριµένη επένδυση 
 

Η παρούσα επένδυση υπάγεται στην κατηγορία φωτοβολταϊκών σε στέγη µε 

εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη από 100 kWp και µικρότερη από 1000 kWp. 

Εποµένως  η διαδικασία της αδειοδότησης θα απαρτίζεται από τα πιο κάτω στάδια: 

• Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία  

• Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ∆ΕΗ για προσφορά όρων 

σύνδεσης 

• Υπογραφή σύµβασης αγοροπωλησίας µε ∆ΕΣΜΗΕ  

Μόλις ολοκληρωθούν αυτά µπορεί να προχωρήσει η εγκατάσταση του 

φωτοβολταϊκού συστήµατος.  

 

Η αδειοδοτικής διαδικασία θα χωρισθεί σε 3 µέρη (φακέλους) οι οποίοι θα 

υποβληθούν στις τρεις αρµόδιες (για την αδειοδότηση) υπηρεσίες:  
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α) την Πολεοδοµία,  

β) την ∆ΕΗ  

γ) και τον ∆ΕΣΜΗΕ.  

Κάθε φάκελος αποσκοπεί στην απόκτηση συγκεκριµένου πιστοποιητικού/άδειας το 

οποίο είναι προαπαιτούµενο για την επόµενη φάση δηλ. η έγκριση εργασιών µικρής 

κλίµακας πρέπει να συµπεριληφθεί στον φάκελο που θα κατατεθεί στην ∆ΕΗ και η 

προσφορά όρων σύνδεσης της ∆ΕΗ είναι απαραίτητη για τον φάκελο που θα 

κατατεθεί στον ∆ΕΣΜΗΕ. Έτσι σε περίπτωσης µη απόκτησης ενός από τα πιο πάνω 

πιστοποιητικά η διαδικασία σταµατά οριστικά µιας και το εµπόδιο που δηµιουργείται 

δεν µπορεί να παρακαµφτεί.  

 

Η σύνταξη και κατάθεση του κάθε φάκελου θα γίνει µε ευθύνη του γραφείου που έχει 

αναλάβει την µελέτη και στην συνέχεια κατασκευή του φωτοβολταϊκού χωρίς 

επιπλέον χρέωση. Είναι εξάλλου προς όφελος του υπεύθυνου µηχανικού να 

ασχοληθεί διεξοδικά µε τον κάθε φάκελο ώστε να κάνει µια ολοκληρωµένη και άρτια 

αίτηση σε κάθε υπηρεσία ώστε να εγκριθεί το έργο και να προχωρήσει στην 

κατασκευαστική φάση.  

 

Στις ενότητες που ακολουθούν αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαρτίζουν τον 

κάθε φάκελο. 

 

 

9.5.1. Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την 
Πολεοδοµία 

 

Προκειµένου να αποκτηθεί η εν λόγω έγκριση από τη πολεοδοµία θα πρέπει να 

ετοιµαστεί ένας φάκελος και να κατατεθεί στην αρµόδια πολεοδοµία ο οποίος να 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα.  

• Αίτηση του ιδιοκτήτη 

• Αίτηση – Έντυπο για τις εργασίες που επιτρέπονται.  

• Τεχνική – Αιτιολογηµένη Έκθεση (από µηχανικό)  

• Αντίγραφο Οικοδοµικής Άδειας 

Ο φάκελος θα ετοιµαστεί και θα κατατεθεί µε ευθύνη το µηχανικού της εταιρείας που 

θα αναλάβει την κατασκευή του σταθµού.  
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9.5.2. Αίτηση στο περιφερειακό γραφείο της ∆ΕΗ για προσφορά 
όρων σύνδεσης 

 

Για την σύνδεση στο δίκτυο της ∆ΕΗ και την λήψη προσφοράς όρων σύνδεσης 

απαιτείται η συµπλήρωση συγκεκριµένης αίτησης (αντίγραφο της υπάρχει στο 

Παράρτηµα, «Αίτηση για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθµού επί κτιρίου ή 

στεγάστρου ισχύος άνω των 100 kW και έως 1 MW στο δίκτυο ΜΤ»). 

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται αρχικά από: 

• Τα τεχνικά εγχειρίδια των φωτοβολταϊκών στοιχείων 

• Τα τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά των αντιστροφέων 

• Τεχνική Περιγραφή της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ) και του υποσταθµού 

ΜΤ/ΧΤ στο χώρο του φωτοβολταϊκού σταθµού. 

• Μονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, του φωτοβολταϊκού σταθµού και του 

υποσταθµού (υπογεγραµµένα από µελετητή κατάλληλης ειδικότητας)  

• Για νοµικά πρόσωπα ισχύει επίσης ότι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής: 

o Επικυρωµένο αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η 

σύσταση της εταιρείας (για ΑΕ ή ΕΠΕ)  

o Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού όπως καταχωρήθηκε 

στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου (για ΟΕ ή ΕΕ)  

• Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης (προκειµένου 

για εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)  

• Τίτλος κυριότητας ή τίτλος νόµιµης κατοχής του γηπέδου της 

εγκατάστασης (γίνονται δεκτά και προσύµφωνα αγοράς ή µίσθωσης)  

o για εγκατάσταση του σταθµού σε ιδιόκτητο χώρο, από τον κύριο 

του χώρου: τίτλος κυριότητας (αντίγραφο της συµβολαιογραφικής 

πράξης αγοράς οικοπέδου και πιστοποιητικού µεταγραφής της στο 

υποθηκοφυλακείο) 

o για εγκατάσταση του σταθµού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην 

του ιδιοκτήτη: τίτλος νόµιµης κατοχής (αντίγραφο σφραγισµένο 

από την ∆ΟΥ του ιδιωτικού συµφωνητικού µακροχρόνιας 

µίσθωσης. Εναλλακτικά γίνονται δεκτά και αντίγραφα της 

συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης και του πιστοποιητικού 

µεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο.  

• Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για την εγκατάσταση 
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φωτοβολταϊκού σταθµού από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία.  

 

 

9.5.3. Υπογραφή σύµβασης αγοροπωλησίας µε ∆ΕΣΜΗΕ 
 

Προκειµένου να υπογραφή η σύµβαση αγοραπωλησίας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ θα χρειαστεί 

να κατατεθούν «Αίτηση για την υπογραφή σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

µε τον ∆ΕΣΜΗΕ», η οποία να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Υπογεγραµµένη από τον αιτούντα συνοδευτική επιστολή 

(διαβιβαστικό/αίτηση) προς το ∆ΕΣΜΗΕ (Κάστορος 72 - 18545 Πειραιάς) 

όπου θα αναφέρονται : 

• Θέση και ισχύς του σταθµού 

• Επωνυµία αιτούντα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-

mail κλπ) 

• Τα συνηµµένα έγγραφα που υποβάλλονται 

2. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κατέχει ο Παραγωγός, (ή την 

απόφαση µε την οποία χορηγήθηκε εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης 

άδειας παραγωγής ή τυχόν άλλη προβλεπόµενη έγκριση ή το γεγονός ότι ο 

παραγωγός απαλλάσσεται από την έκδοση άδειας παραγωγής ή άλλης 

διαπιστωτικής απόφασης, κατά περίπτωση). 

3. ∆εσµευτική Προσφορά Όρων Σύνδεσης (από ∆ΕΗ, προκύπτει από το 

προηγούµενο βήµα). 

4. Βεβαίωση απαλλαγής από την Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) 

από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας.  

 

Ο νόµος 3851/2010 προβλέπει σαφώς ότι η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής 

πρέπει να γίνεται «εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 

αρµόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας, µετά την άπρακτη παρέλευση 

της οποίας θεωρείται αυτή χορηγηθείσα». Έτσι ο ∆ΕΣΜΗΕ ζητά σε περίπτωση που 

δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ, για να διαπιστώνεται βεβαιωµένα η 

παρέλευση εικοσαηµέρου από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος να 

υποβάλλεται α) ακριβές αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής αίτησης προς την 

αρµόδια ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ, και  β) 

Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) που να δηλώνει ότι δεν εκδόθηκε η 

βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ µετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου από την 

ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος προς την αρµόδια ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ, και ότι δεν έχει 
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λάβει εν τω µεταξύ αρνητική απάντηση επί του αιτήµατός του για χορήγηση 

βεβαίωσης απαλλαγής. 

 

 

9.6. Κατασκευαστική φάση 
 
 
Η κατασκευαστική φάση θα υλοποιηθεί εξολοκλήρου από την ανάδοχο τεχνική 

εταιρεία η οποία έχει κάνει και τις σχετικές µελέτες.  Η φάση αυτή θα ξεκινήσει µετά 

την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και θα γίνει µε ευθύνη και υπό την 

γενική επίβλεψη των µηχανικών της αναδόχου του έργου. Οι δράσεις που 

περιλαµβάνονται αφορούν την απόκτηση, µεταφορά και εγκατάσταση του 

εξοπλισµού καθώς επίσης και τις δοκιµές που πρέπει να γίνουν για να βεβαιωθεί ότι 

ο σταθµός αποδίδει τα αναµενόµενα και λειτουργεί κανονικά και µε ασφάλεια. Πιο 

αναλυτικά τα βήµατα περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 ενότητα 20.  

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός του ότι οι περισσότερες από τις 

εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στην στέγη του κτιρίου οπότε θα πρέπει να ληφθούν 

τα σχετικά µέτρα προστασίας των εργαζοµένων. Επίσης στον χώρο εργασίας κατά 

την διάρκεια της κατασκευής θα υπάρχουν φορτία ηλεκτρικού ρεύµατος χαµηλής 

τάσης τα οποία είναι επικίνδυνα και για τον σκοπό αυτό θα απασχοληθεί µονάχα 

εξουσιοδοτηµένο και ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.  

 

 

9.7. Σύνδεση στο δίκτυο της ∆ΕΗ  
 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και εφόσον ολοκληρωθούν και οι σχετικές 

δοκιµές, ακολουθεί η σύνδεση του υποσταθµού του Φ/Β συστήµατος µε τον 

υποσταθµό της ∆ΕΗ ο οποίος είναι ήδη εγκατεστηµένος στο κτίριο.  Για την φάση 

αυτή απαιτείται επικοινωνία και συντονισµός µε συνεργεία της ∆ΕΗ ενώ 

περιλαµβάνει και κάποια τυπικά γραφειοκρατικά σηµεία όπως η προσκόµιση στην 

∆ΕΗ των πιο κάτω εγγράφων: 

• Η αντίγραφο της σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ 

Παραγωγού και ∆ΕΣΜΗΕ 

• Υπεύθυνη δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.∆.Ε.) για την 

συνολική εγκατάσταση, µε συνηµµένο µονογραµµικό ηλεκτρολογικό 
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σχέδιο  της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ) 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο παραγωγός θα 

αναφέρει τις ρυθµίσεις των προστασιών των ορίων τάσεως και 

συχνότητας του αυτόµατου διακόπτη διασύνδεσης (Α∆∆) σύµφωνα µε 

τις υποδείξεις της ∆ΕΗ 

 

Μετά από την σύνδεση ο σταθµός πλέον θα έχει εισέλθει στην παραγωγική φάση της 

λειτουργίας του και το έργο θα θεωρείται παραδοµένο και ολοκληρωµένο.  

 

  

9.8. Μεθοδολογία για τον Προγραµµατισµό του Έργου 
 

 

Για πολλά χρόνια, οι δύο πιο δηµοφιλής προσεγγίσεις για τη διαχείριση ενός έργου 

ήταν και είναι η µέθοδος CPM (Critical Path Method) και η Evaluation and Review 

Technique (PERT) .  Η τελευταία έχει χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για τη διαχείριση 

έργων (project management) για πάνω από τέσσερις δεκαετίες (N. E. Mouhoub, A. 

Benhocine, H. Belouadah, 2011). Η µέθοδος αυτή αποτελείται από τον 

προγραµµατισµό, το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας σειράς δραστηριοτήτων για 

την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου ή εργασίας.  Η πρώτη µέθοδος (CPM) 

αναπτύχθηκε από τους Kelly (Remington-Rand) και Walter (Dupont) στη δεκαετία του 

1950 µε σκοπό να βοηθήσουν τον προγραµµατισµό των εργασιών συντήρησης των 

µηχανών στην γραµµή παραγωγής της χηµικής βιοµηχανίας µεταποίησης. Η 

µέθοδος PERT αναπτύχθηκε λίγο µετά από το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ από την 

ανάγκη να διαχειριστούν την ανάπτυξη των πυραύλων “Polaris” (Haga and O’Keefe, 

2001).  Οι αρχικές εκδόσεις των µεθόδων PERT και CPM είχαν κάποιες σηµαντικές 

διαφορές. Είχαν όµως και πάρα πολλά κοινά. Έτσι µε τα χρόνια οι δύο τεχνικές 

σταδιακά συγχωνεύθηκαν. Έτσι οι επαγγελµατίες σήµερα συνήθως χρησιµοποιούν 

τα δύο ονόµατα εναλλακτικά, ή τα συνδυάσουν σε ένα ενιαίο αρκτικόλεξο: 

PERT/CPM. 

 

Σύµφωνα µε τους Lacomme et al., το πρώτο βήµα της CPM αποτελείται από τη 

δηµιουργία ενός δικτύου που ονοµάζεται PERT ή αµερικανικό δίκτυο ή 

∆ραστηριότητες σε Τόξα (Activities on Arcs) δηλ. κατευθυνόµενα τόξα τα οποία 

συνθέτουν µη κυκλικά γραφήµατα. Τα «τόξα» αυτά αντιπροσωπεύουν την σχέση 

διαδοχής µεταξύ των δραστηριοτήτων οι οποία µεταφράζεται ως εξής: η 
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δραστηριότητα b είναι διάδοχός της α, αν και µόνο αν υπάρχει στο δίκτυο ένα 

µονοπάτι σύµφωνα µε το οποίο η πρώτη άκρη του τόξου είναι το α και η τελευταία 

είναι το b. Είναι δυνατόν π.χ. κατά την εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων οι οποίες να 

έχουν κάποια σχέση διαδοχής µε κάποια προηγούµενη δραστηριότητα, να εισαχθούν 

«εικονικά τόξα» δηλ. τόξα µε µηδενική διάρκεια.  

 

Αν και υπάρχουν εναλλακτικές µέθοδοι, όπως η MPM (αναπτύχθηκε στην Γαλλία 

από τον Roy), οι ειδικοί προτιµούν να εργάζονται µε το δίκτυο PERT. Σύµφωνα µε 

τους Fink και Fourier, αυτό συµβαίνει γιατί η PERT/CPM είναι πιο συνοπτική σαν 

µέθοδοι ενώ σύµφωνα µε τους Hendrickson και Au, η PERT / CPM είναι πιο κοντά 

στο διάσηµο διάγραµµα Gantt, το οποίο χρησιµοποιείται για να παρουσιάσει την 

εξέλιξη των δραστηριοτήτων ως προς τον χρόνο υλοποίησης τους. 

 

 

9.9. Ανάλυση µε την Μεθόδου PERT 
 

Όπως επισηµαίνουν οι S.M. Ramirez Campos, S. Fierro και A.P. Solis η µια από τις 

βασικές διαφορές της µεθόδου PERT σε σχέση µε την µέθοδο CPM είναι το γεγονός 

του ότι η πρώτη χρησιµοποιεί στοχαστικούς χρόνους και όχι ντετερµινιστικούς (CPM). 

Αυτό δίνει στην µέθοδο PERT ευελιξία και περιορισµό της υποκειµενικότητας στις 

εκτιµήσεις της διάρκειας κάθε επιµέρους δραστηριότητας. Η µέθοδος λαµβάνει 

υπόψη της την αβεβαιότητας που περιέχουν οι επιµέρους δράσεις η οποία µπορεί να 

οφείλεται είτε σε απρόβλεπτα γεγονότα είτε στο γεγονός του ότι κάποιες εργασίες δεν 

είναι γνωστό πως θα επιλυθούν και πρέπει να εξευρεθεί λύση τους κατά την 

υλοποίηση – ως εκ τούτου δεν υπάρχει σαφήνεια ως προς το πότε θα 

ολοκληρωθούν.  Προκειµένου να άρει την αβεβαιότητα η µέθοδος PERT απαιτεί 3 

εκτιµήσεις για την συνολική διάρκεια της κάθε δραστηριότητας:  

• Μια αισιόδοξη εκτίµηση που αφορά τον χρόνο υλοποίησης σε 

περίπτωση που η συγκεκριµένη δραστηριότητα υλοποιείται χωρίς 

καµία καθυστέρηση 

• Μια εκτίµηση ως προς τον αναµενόµενο χρόνο / διάρκεια 

• Μια απαισιόδοξη εκτίµηση, η οποία αφορά τον µέγιστο εκτιµώµενο  

χρόνο για την υλοποίηση της δραστηριότητας σε περίπτωση που 

παρουσιαστούν προβλήµατα και καθυστερήσεις που δεν είχαν 

προβλεφθεί αρχικά 
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Σύµφωνα µε την µέθοδο, η αναµενόµενη χρονική διάρκεια για την κάθε επιµέρους 

εργασία είναι δυνατόν να υπολογιστεί προσεγγιστικά από την εξής σχέση: 

 

Αναµενόµενος Χρόνος =  [Αισιόδοξη Πρόβλεψη+(4*Αναµενόµενη Πρόβλεψη) 

+  Απαισιόδοξη Πρόβλεψη] / 6 

 

Με βάση τα πιο πάνω έχει γίνει η εκτίµηση της διάρκειας κάθε δραστηριότητας στον 

πίνακα που ακολουθεί. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, το έργο θα διαρκέσει 

περίπου 5.5 µήνες – µε δεδοµένο το ότι η αδειοδοτικής διαδικασία θα διαρκέσει 

λογικό χρονικό διάστηµα: 

 

 
 

9-1:  Εκτίµηση διάρκειας κάθε δραστηριότητας 
 

Ακολουθεί η αποτύπωση των επιµέρους δραστηριοτήτων του έργου µε την µορφή 

διαγράµµατος Gantt 



 

94 
 

 

9-2:  ∆ιάγραµµα Gantt το οποίο αποτυπώνει την αναµενόµενη εξέλιξη του έργου
 

 

9.10. Κόστος Εκτέλεσης του Επενδυτικού Προγράµµατος 
(Προϋπολογισµός) 

 

Το κόστος υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος έχει ήδη αναφερθεί στα 

προηγούµενα κεφάλαια. Η προσφορά που έχει κάνει η ανάδοχος εταιρεία είναι µε το 

«κλειδί στο χέρι» και σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται η αγορά των φωτοβολταϊκών 

σήµερα.  ∆εν υπάρχουν ούτε κόστος µεταφορών ή εγκατάστασης που να µην έχει 

συµπεριληφθεί στην αρχική προσφορά.  
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10. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αξιολόγηση της 

Επένδυσης 

 
 

10.1. Γενικά 
 
 
Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνεται η χρηµατοοικονοµική ανάλυση και η αξιολόγηση 

του επενδυτικού σχεδίου µε βάση µια σειρά από δείκτες και εργαλεία τα οποία σαν 

στόχο έχουν να 1) υπολογίσουν τα  χρηµατοοικονοµικά ωφέλει και 2)  να δώσουν µια 

εικόνα για πιθανούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Το παρόν σχέδιο αφορά µια 

επένδυση (υπό την µακροοικονοµική έννοια του όρου) καθώς θα αγοραστούν αγαθά 

και υπηρεσίες (αγορά και εγκατάστασης του κύριου και βοηθητικού εξοπλισµού για 

την λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθµού) µε σκοπό την µελλοντική τους χρήση 

(για 20 χρόνια όσο και η διάρκεια του συµβολαίου µε την ∆ΕΗ) - (Μανκιν, Principles 

of Economics).  

 

H χρηµατοοικονοµική ανάλυση προαπαιτεί τον υπολογισµό εισροών (κυρίως αρχικό 

κεφάλαιο επένδυσης, γη, έσοδα από ∆ΕΗ στην συγκεκριµένη περίπτωση), καθώς και 

των προβλεπόµενων εκροών που συνδέονται µε την επένδυσης (έξοδα λειτουργίας 

κυρίως). Στην περίπτωση που εξετάζουµε ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας ή µη 

είναι το κατά πόσο καλά θα µεταφραστούν οι πόροι που θα δεσµευθούν σε 

ρευστότητα από την χρήση του ενεργητικού (πάγιες επενδύσεις και καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης).  

 

Για να γίνει η αξιολόγηση της επένδυσης θα χρησιµοποιηθούν µια σειρά από δείκτες 

όπως π.χ. η Καθαρή Παρούσα Αξία του επενδυτικού σχεδίου αλλά και κλασικά 

εργαλεία όπως ο ισολογισµός έτσι ώστε να αποκτήσουµε µια συνολική εικόνα και να 

οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα για το κατά πόσο η επένδυση θα παράγει 

αξία για την επιχείρηση. 

 

 

10.2. Ανάλυση Κόστους Επένδυσης 
 
Η αξιολόγηση επένδυσης προϋποθέτει την συγκέντρωση των εκτιµήσεων για το 

κόστος όπως αυτές έχουν αναλυθεί, περιγράφει και αιτιολογηθεί στα προηγούµενα 
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κεφάλαια και αφορούν την προ-επενδυτική φάση. Στην περίπτωση µας το Συνολικό 

Κόστος Επένδυσης ισούται σχεδόν µε το Πάγιο Ενεργητικό της επένδυσης µιας και οι 

απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης είναι ελάχιστες.  

 

 

10.3. Πάγιο Ενεργητικό 
 

Όπως αναφέρθηκε, το Πάγιο Ενεργητικό αποτελείται από την πάγια επένδυση για 

την αγορά και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθµού (Συνολικό Κόστος 

Επένδυσης). Το γραφείο που θα αναλάβει την εγκατάσταση έχει αναλάβει και την 

αδειοδότηση του σταθµού καθώς και τις προκαταρκτικές µελέτες χωρίς επιπλέον 

κόστος ενώ αναλαµβάνει και όλες τις προβλεπόµενες δοκιµές που προβλέπει ο 

∆ΕΣΜΗΕ και η ∆ΕΗ έτσι ώστε να παραδώσει το έργο σε πλήρως λειτουργική 

κατάσταση και έτοιµο για την παραγωγική διαδικασία. Στο συνολικό κόστος της 

επένδυσης δεν εµφανίζεται επίσης κάποιο κόστος για το οικόπεδο διότι αυτό 

βρίσκεται ήδη στην κατοχή της επιχείρησης.  

 

 

10.4. Συνολικό Κόστος Επένδυσης 
 
 
Το συνολικό κόστος της επένδυσης το οποίο αποτελείται από το άθροισµα του 

κόστους που έχει ήδη αναλυθεί και αναφερθεί στα προηγούµενα κεφάλαια. Το κόστος 

αυτό αφορά όλες τις δαπάνες που γίνονται προτού να µπει η επένδυση στην 

παραγωγή και περιλαµβάνει από τις δαπάνες κτήσης των παγίων µέχρι και τις 

δαπάνες των µελετών (0 στην περίπτωση µας) . Το συνολικό κόστος επένδυσης 

ανέρχεται σε  € και αναλύεται στον πιο κάτω πίνακα:  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ 

(€)
Κύριος και Βοηθητικός Εξοπλισµός 6 532,603

Εξοπλισµός Εξυπηρέτησης 6 500

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 6 0

Μελέτη σκοπιµότητας 3 0

Μελέτες υποστήριξης 3 0

Γενικό Σύνολο 533,103

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

 

10-1:  Συνολικό Κόστος Επένδυσης 

 

10.5. Κεφάλαιο Κίνησης 
 
 
Το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης αντιστοιχεί στους πόρους που χρειάζονται για να 

λειτουργήσει η µονάδα. Ο τύπος υπολογισµού του όπως προκύπτει από την 

βιβλιογραφία είναι ο εξής: 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης = Τρέχον Ενεργητικό ―― Τρέχον Παθητικό 

Το Τρέχον Ενεργητικό αφορά αποθέµατα (π.χ. πρώτες ύλες) , εισπρακτέα ποσά και 

µετρητά ενώ το Τρέχον Παθητικό αφορά κυρίως πληρωτέους λογαριασµούς 

(πιστωτές). Η επένδυση από την φύση της αποτελείται κυρίως από στοιχεία 

ενεργητικού (τα οποία µάλιστα στην συντριπτική πλειοψηφία τους προκύπτουν στην 

προ-επενδυτική φάση). Έτσι, υπάρχει µια ελάχιστη ανάγκη για µετρητά στα ταµείο 

ώστε να καλύπτονται οι λιγοστές λειτουργικές ανάγκες του σταθµού. Με βάση τα πιο 

πάνω θεωρούµε ότι το κεφάλαιο κίνησης είναι αµελητέο. 

 

10.6. Κόστος Αποσβεσθέντων Παγίων 
 
 
Επόµενο στοιχείο για την διαµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων και την 

αξιολόγηση της επένδυσης είναι ο υπολογισµός των αποσβέσεων για τα πάγια που 

την αφορούν. Για τον υπολογισµό τους θα ακολουθήσουµε την σταθερή µέθοδο (ως 

προς το ποσοστό) ενώ για τον για το ύψος αυτού θα ανατρέξουµε στην σχετική 

φορολογική νοµοθεσία. Το κάθε πάγιο στοιχείο πρόκειται να αποσβεστεί µε 
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διαφορετικό συντελεστή όπως προβλέπει η σχετική νοµοθεσία. Στην περίπτωση µας 

το κύριο στοιχείο εδώ είναι «Κύριος και Βοηθητικός Εξοπλισµός» για τον οποίο θα 

επιλέξουµε τον συντελεστή του 7%. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το δεδοµένο έχουν 

υπολογιστεί οι αποσβέσεις ανά έτος και ανά κατηγορία παγίου οι οποίες και 

παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί στην επόµενη σελίδα. 

 

10.7. Τοκοχρεωλυτικές Υποχρεώσεις 
 
 
Για την επένδυση η επιχείρηση θα χρησιµοποιηθούν ιδία κεφάλαια που θα αντληθούν 

από την µητρική εταιρεία η οποία είναι εισηγµένη σε διεθνή χρηµατιστήρια. 

Εποµένως δεν θα υπάρξει ανάγκη για υπολογισµό τοκοχρεωλυτικών δόσεων για την 

παρούσα επένδυση.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Περιγραφή Παγίου Αξία (€)
Ετήσιος 
Ρυθµός 

Απόσβεση

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Κύριος και Βοηθητικός 
Εξοπλισµός

532,603 7% 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 10,652

Εξοπλισµός 
Εξυπηρέτησης

500 20% 100 100 100 100 100

ΣΥΝΟΛΟ 533,103 - 37,382 37,382 37,382 37,382 37,382 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 37,282 10,652

 

10-2:  Πίνακας αποσβέσεων 
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10.8. Συνολικό Κόστος Παραγωγής 
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ακολουθεί ο υπολογισµός του Κόστος Παραγωγής 

για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας (2012): 

Στοιχεία Κόστους Κεφάλαιο Κόστος (€)

Α.     ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ € 414

1. Εισροές Υλικών 5 € 414

2. Κόστος Εργασίας 8 € 0

Β. Γενικά Έξοδα Μονάδας 7 € 16,598

Γ. Γενικά ∆ιοικητικά Έξοδα 7 € 0

∆.      ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Α+Β+Γ) € 17,012

Ε.      Κόστος Αποσβέσεων 11 € 37,382

Ζ.      Χρηµατοοικονοµικό Κόστος (Τόκοι) 11 € 0

Η.      ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆+Ε+Ζ) € 54,394

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

10-3 Ανάλυση των στοιχείων του κόστους παραγωγής 
 
 

Για τα υπόλοιπα έτη το κόστος παραγωγής θα διαµορφώνεται όπως καταγράφεται 

στον πιο κάτω πίνακα. Για τον πρόβλεψη υπολογισµού αυτών θεωρούµε ότι θα 

υπάρχει µια αύξηση 2.5% τον χρόνο στα Γενικά Έξοδα (πληθωρισµός). Τέλος, µε 

βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα «Κόστος ανά παραγόµενη kwh» 

για την παρούσα επένδυση το κόστος ανά παραγόµενη kWh θα είναι 0.190 € 

(σταθµικός µέσος όρος 20ετίας). Επίσης, θα ισχύει ότι το κόστος εγκατάστασης θα 

κυµαίνεται στα 2.36 € / wp (ή 2360 € / kWp) 
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Έτος
Λειτουργικό 
Κόστος

Αποσβέσεις
Κόστος 

Παραγωγής

2012 € 17,012 € 37,382 € 54,394

2013 € 17,437 € 37,382 € 54,819

2014 € 17,873 € 37,382 € 55,255

2015 € 18,320 € 37,382 € 55,702

2016 € 18,778 € 37,382 € 56,160

2017 € 19,247 € 37,282 € 56,529

2018 € 19,728 € 37,282 € 57,010

2019 € 20,221 € 37,282 € 57,504

2020 € 20,727 € 37,282 € 58,009

2021 € 21,245 € 37,282 € 58,527

2022 € 21,776 € 37,282 € 59,059

2023 € 22,321 € 37,282 € 59,603

2024 € 22,879 € 37,282 € 60,161

2025 € 23,451 € 37,282 € 60,733

2026 € 24,037 € 10,652 € 34,689

2027 € 24,638 € 0 € 24,638

2028 € 25,254 € 0 € 25,254

2029 € 25,885 € 0 € 25,885

2030 € 26,532 € 0 € 26,532

2031 € 27,196 € 0 € 27,196  

10-4: Το κόστος παραγωγής ανά έτος- από το πρώτο έτος λειτουργίας µέχρι το 20ο 
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Έτος

Ετήσια 
Παραγωγή 

(KWh)
Κοστος € / kWh

2012 280,650 54,394 0.194
2013 277,844 54,819 0.197
2014 275,037 55,255 0.201
2015 272,231 55,702 0.205
2016 269,424 56,160 0.208
2017 266,618 56,529 0.212
2018 263,811 57,010 0.216
2019 261,005 57,504 0.220
2020 258,198 58,009 0.225
2021 255,392 58,527 0.229
2022 252,585 59,059 0.234
2023 249,779 59,603 0.239
2024 246,972 60,161 0.244
2025 244,166 60,733 0.249
2026 241,359 34,689 0.144
2027 238,553 24,638 0.103
2028 235,746 25,254 0.107
2029 232,940 25,885 0.111
2030 230,133 26,532 0.115
2031 227,327 27,196 0.120

Total 5,079,765 967,659 0.190  

10-5: Κόστος ανά παραγόµενη kWh 
 

 

10.9. Έσοδα από τη πώληση ηλεκτρικού ρεύµατος 
 
 
Τα έσοδα πωλήσεων προκύπτουν εάν πολλαπλασιάσουµε την προβλεπόµενη 

παραγωγή (σε KWh) την οποία και υπολογίσαµε στο κεφάλαιο 6 επί την τιµή αγοράς 

της κάθε KWh (Feed in tariff) από τη ∆ΕΗ. Η τιµή αυτή θα είναι 0.35101 για τον 

πρώτο χρόνο και θα αναπροσαρµόζεται κατά το 25% του ετήσιου πληθωρισµού. Για 

χάριν των υπολογισµών θεωρούµε ότι αυτή η αναπροσαρµογή θα οδηγεί σε αύξηση 

της τιµής κατά 1% κάθε χρόνο. Έτσι τα έσοδα των πωλήσεων αναµένονται να 

διαµορφωθούν ως εξής για τα επόµενα 20 χρόνια: 
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Έτος

Έσοδα από 
Πωλήσεις 

(€)

Τιµή πώλησης 
(€/KWh)

2012 98,511 0.35101
2013 98,501 0.35452
2014 98,481 0.35807
2015 98,451 0.36165
2016 98,410 0.36526
2017 98,359 0.36892
2018 98,297 0.37260
2019 98,224 0.37633
2020 98,139 0.38009
2021 98,043 0.38389
2022 97,936 0.38773
2023 97,816 0.39161
2024 97,684 0.39553
2025 97,540 0.39948
2026 97,383 0.40348
2027 97,213 0.40751
2028 97,030 0.41159
2029 96,834 0.41570
2030 96,624 0.41986
2031 96,400 0.42406

Σύνολο 1,955,876 0.38503  

10-6: Έσοδα από Πωλήσεις για τα πρώτα 20 χρόνια 
 

Η µέση σταθµική τιµή πώλησης της κάθε kWh θα διαµορφωθεί για την 20ετία στα 

0.38503 € .  

 

 

10.10. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, Ισολογισµός και 
Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω µπορούµε να προχωρήσουµε στην σύνταξη των 

στοιχειωδών λογιστικών καταστάσεων που απαιτούνται για να αξιολογηθεί η 

επένδυση και η επίδραση της στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης. Οι 

καταστάσεις αυτές είναι οι εξής: 

• Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης (για τα πρώτα 10 έτη της 

επένδυσης, πως θα επηρεάσει δηλ. η επένδυση την αντίστοιχη 

κατάσταση της επιχείρησης). 

• Ισολογισµός (ή το πώς θα επηρεάσει η επένδυση τον ισολογισµό της 
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επιχείρησης) 

• Κατάσταση Ταµειακών Ροών (ή το πώς θα επηρεάσει η επένδυση τις 

ταµειακές ανάγκες της επιχείρησης) 

 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως είναι µια λογιστική κατάσταση η οποία 

παρουσιάζει το εάν µια οικονοµική µονάδα (ή µια επένδυση) κατά τη διάρκεια µιας 

περιόδου παρουσίασε (καθαρό κέρδος) ή έλλειµµα (ζηµιά). Τα αποτελέσµατα δεν 

πρόκειται να δηµοσιευθούν αυτόνοµα άλλα θα ενσωµατώνονται στις ετήσιες 

δηµοσιεύσεις οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. Από ότι φαίνεται στον 

πίνακα η επίδραση της επένδυσης στα αποτελέσµατα της επιχείρησης θα είναι 

θετική.  

 

Οµοίως, η σύνταξη ενός υποτυπώδους ισολογισµού που παρουσιάζεται πιο κάτω 

δείχνει το πώς θα επηρεάσει η επένδυση τον Ισολογισµό της επιχείρησης. Η 

κυριότερη µεταβολή εδώ είναι η αύξηση του Παγίου Ενεργητικού (κατά το ποσό ίσο 

µε αυτό του κόστους εγκατάστασης και κτήσης του φωτοβολταϊκού σταθµού µε ποσά 

που προέρχονται από το µετοχικό κεφάλαιο. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. Έσοδα Πωλήσεων 98,511 98,501 98,481 98,451 98,410 98,359 98,297 98,224 98,139 98,043 97,936 97,816 97,684 97,540 97,383 97,213 97,030 96,834 96,624 96,400
B. Κόστος Παραγωγής 54,394 54,819 55,255 55,702 56,160 56,529 57,010 57,504 58,009 58,527 59,059 59,603 60,161 60,733 34,689 24,638 25,254 25,885 26,532 27,196
Γ.Φορολογητέο Κέρδος (Α-Β) 44,117 43,682 43,226 42,749 42,251 41,830 41,287 40,720 40,130 39,516 38,877 38,213 37,523 36,807 62,694 72,575 71,776 70,948 70,091 69,204

∆.Φόροι (25%) 11,029 10,920 10,807 10,687 10,563 10,457 10,322 10,180 10,033 9,879 9,719 9,553 9,381 9,202 15,673 18,144 17,944 17,737 17,523 17,301
Ε.Καθαρό Κέρδος (Γ-∆) 33,088 32,761 32,420 32,062 31,688 31,372 30,965 30,540 30,098 29,637 29,158 28,660 28,142 27,605 47,020 54,431 53,832 53,211 52,568 51,903

Μικτό Κέρδος/Πωλήσεις (%) 45% 44% 44% 43% 43% 43% 42% 41% 41% 40% 40% 39% 38% 38% 64% 75% 74% 73% 73% 72%

Καθαρό Κέρδος/Πωλήσεις 
(%)

34% 33% 33% 33% 32% 32% 32% 31% 31% 30% 30% 29% 29% 28% 48% 56% 55% 55% 54% 54%

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης (2012-2031)

 

10-7: Πίνακας µε Αποτελέσµατα Χρήσεων από 2012 έως 2021 
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0.0 533.1

Σύνολο 0.0 Σύνολο 533.1

0.0

532.6
0.5 0.0

Σύνολο 533.1

533.1 533.1ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κτίρια & Τεχνικά Έργα

Σύνολο

Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις 
& Λοιπός Εξοπλισµός
Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης Mετοχικό Κεφάλαιο

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

10-8: Ενδεικτικός Ισολογισµός 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Περίοδος 
Κατασκευής 
Φ/Β σταθµού

1η Χρήση 2η Χρήση 3η Χρήση 4η Χρήση 5η Χρήση 6η Χρήση 7η Χρήση 8η Χρήση 9η Χρήση
10η 

Χρήση

11η 
Χρήση

12η 
Χρήση

13η 
Χρήση

14η 
Χρήση

15η 
Χρήση

16η 
Χρήση

17η 
Χρήση

18η 
Χρήση

19η 
Χρήση

20η 
Χρήση

1. ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 533,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 98,511 98,501 98,481 98,451 98,410 98,359 98,297 98,224 98,139 98,043 97,936 97,816 97,684 97,540 97,383 97,213 97,030 96,834 96,624 96,400

Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ

533,103 98,511 98,501 98,481 98,451 98,410 98,359 98,297 98,224 98,139 98,043 97,936 97,816 97,684 97,540 97,383 97,213 97,030 96,834 96,624 96,400

1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 533,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0 54,394 54,819 55,255 55,702 56,160 56,529 57,010 57,504 58,009 58,527 59,059 59,603 60,161 60,733 34,689 24,638 25,254 25,885 26,532 27,196
3. ΦΟΡΟΣ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 0 11,029 10,920 10,807 10,687 10,563 10,457 10,322 10,180 10,033 9,879 9,719 9,553 9,381 9,202 15,673 18,144 17,944 17,737 17,523 17,301
4. ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0 331 328 324 321 317 314 310 305 301 296 292 287 281 276 470 544 538 532 526 519
6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ

533,103 65,754 66,067 66,386 66,710 67,039 67,300 67,642 67,989 68,343 68,703 69,069 69,443 69,823 70,211 50,833 43,326 43,736 44,154 44,581 45,016

Γ. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (Α ― Β) 0 32,757 32,434 32,095 31,741 31,371 31,059 30,655 30,235 29,797 29,341 28,866 28,373 27,861 27,329 46,550 53,887 53,294 52,679 52,043 51,384

∆. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

0 32,757 65,191 97,286 129,028 160,399 191,457 222,113 252,347 282,144 311,485 340,351 368,724 396,585 423,914 470,464 524,351 577,645 630,324 682,367 733,751

 
10-9: Κατάσταση Ταµειακών Ροών
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10.11. Χρηµατοοικονοµική Αξιολόγηση 
 
 

10.11.1. Μέθοδος Επανείσπραξης του Κόστους Επένδυσης 
 
 
Με την µέθοδο αυτήν (payback period method) µπορούµε να υπολογίσουµε τον αριθµό 

των ετών που απαιτούνται για να επανεισπραχθεί το κόστος του κεφαλαίου της αρχικής 

επένδυσης, µέσω των καθαρών ταµειακών ροών του προγράµµατος. Η µέθοδος 

παρέχει µια ένδειξη του κινδύνου και της ρευστότητας της επένδυσης και γενικά ισχύει 

ότι όσο συντοµότερη είναι η περίοδος επανείσπραξης τόσο περισσότερο προτιµητέα 

είναι η επένδυση. Η µέθοδος αν και είναι πολύ χρήσιµη δεν αρκεί από µόνη της για να 

βγουν ασφαλής συµπεράσµατα για την πραγµατοποίηση ή όχι της επένδυσης. Αυτό 

συµβαίνει γιατί τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι παραπλανητικά καθώς η µέθοδος 

αγνοεί τη διαχρονική αξία του χρήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι δίνει το ίδιο βάρος σε όλες 

τις ταµειακές ροές µέχρι την ηµεροµηνία επανείσπραξης και δεν δίνει σηµασία στις 

ταµειακές ροές που θα συνεχίσουν να προκύπτουν µετά από αυτήν (Brealey και Myers 

2003). Έτσι, η µέθοδος τείνει να «ευνοεί» σαφώς τα βραχύβια έργα και ειδικά αυτά µε 

µικρή αρχική επένδυσης. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το µακροπρόθεσµο στόχο κάθε 

εταιρείας / οργανισµού για δηµιουργία πλούτου (και αξίας). Ως εκ τούτου, η µέθοδος 

αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µόνη της ως εργαλείο για την αποδοχή ή την 

απορρίψει µιας επένδυσης  (Ross, et al. 2008). 

 

Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να υπολογίσουµε τις ετήσιες καθαρές ταµειακές ροές που 

εκτιµούµε ότι θα εµφανίσει η υπό µελέτη επένδυση. Η ΚΤΡ της επένδυσης για κάθε 

εξεταζόµενο έτος ορίζεται ως εξής: 

 

Καθαρή Ταµειακή Ροή = Ταµειακές Εισροές ― Ταµειακές Εκροές 

ή 

Καθαρή Ταµειακή Ροή = Καθαρά Κέρδη + Αποσβέσεις 

 
 
Οι Ταµειακές Εισροές περιλαµβάνουν τα τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύµατος στην ∆ΕΗ, 

ενώ στις Ταµειακές Εκροές περιλαµβάνεται κάθε ταµειακή εκροή που πραγµατοποιείται 

κατά τη διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου (λειτουργικά έξοδα).  
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ΕΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡ∆Η

 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΡ
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ 

ΚΤΡ

2012 33,088 37,382 70,470 70,470
2013 32,761 37,382 70,144 140,614
2014 32,420 37,382 69,802 210,416
2015 32,062 37,382 69,444 279,860
2016 31,688 37,382 69,070 348,930
2017 31,372 37,282 68,655 417,585
2018 30,965 37,282 68,247 485,832
2019 30,540 37,282 67,822 553,654
2020 30,098 37,282 67,380 621,034
2021 29,637 37,282 66,919 687,953
2022 29,158 37,282 66,440 754,393
2023 28,660 37,282 65,942 820,335
2024 28,142 37,282 65,425 885,760
2025 27,605 37,282 64,887 950,647
2026 47,020 10,652 57,672 1,008,319
2027 54,431 54,431 1,062,751
2028 53,832 53,832 1,116,583
2029 53,211 53,211 1,169,794
2030 52,568 52,568 1,222,363
2031 51,903 51,903 1,274,266

 
 

10-10: Καθαρές Ταµειακές Ροές για 20 έτη 
 
 

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει πως τα 533,103 € της επένδυσης θα 

επανεισαχθούν σε 7.5 χρόνια (7 χρόνια και 7 µήνες). Η περίοδος αυτή  δεν είναι 

ιδιαίτερα µικρή ώστε να καθιστά την επένδυση ιδιαίτερα ελκυστική. Το χαρακτηριστικό 

αυτό δεν παρουσιάζεται µόνο σε αυτήν την επένδυση αλλά είναι γενικό για όλες τις 

επενδύσεις φωτοβολταϊκών πάρκων. Ακριβώς για αυτόν τον λόγω ο νοµοθέτης 

προβλέπει 20ετή συµβόλαια µε την ∆ΕΗ ώστε να υπάρχει κίνητρο για τους επενδυτές 

που θα δεσµεύσουν κεφάλαια για τόσα πολλά χρόνια. 

 

 

10.11.2. Καθαρή Πα ρούσα Αξία 
 
 
Οι µέθοδοι αξιολόγησης που στηρίζονται στην προεξόφληση των µελλοντικών καθαρών 

ταµειακών ροών λαµβάνουν υπόψη τόσο το µέγεθός, όσο και το χρόνο 

πραγµατοποίησής τους, για όλη τη διάρκεια προβλεπόµενης ζωής του επενδυτικού 

σχεδίου. Ως εκ τούτου, οι µέθοδοι αυτές είναι περισσότερο αντικειµενικές από την  
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προηγούµενη. 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (net present value 

method), όλες οι καθαρές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στο παρόν (χρόνος 0), µε 

συντελεστή προεξόφλησης την ελάχιστη αποδεκτή απόδοση (µέσο σταθµικό κόστος 

κεφαλαίου). Πρόκειται για µια τεχνική εκτίµησης της επένδυσης που καθορίζει το κατά 

πόσον ένα έργο µπορεί να προσφέρει προστιθέµενη αξία για την επιχείρηση. Ρυθµίζει 

τις µελλοντικές ταµειακές ροές ως προς την διαχρονική αξία του χρήµατος, 

χρησιµοποιώντας συνήθως το κόστος του κεφαλαίου για να αποµειώση τις ταµειακές 

ροές ώστε να τις συγκρίνει µε την αρχική εκροή κεφαλαίων. Κάθε µη αρνητική τιµή της 

(ακόµη και 0) σηµαίνει ότι το έργο είναι σύµφωνο µε τον στόχο των επιχειρήσεων / 

µετοχών για µεγιστοποίηση του πλούτου (Myddelton 2000) (Brealey και Myers 2003) 

(Ross, et al. 2008). 

 

Πιο συγκεκριµένα, για τον υπολογισµό της καθαρής παρούσας αξίας ισχύουν τα εξής:  

                     ν 

ΚΠΑ = ∑ [ΚΤΡτ / (1+ κ)τ ] ― ΚΕ 
                   τ=1 

 

Όπου: ΚΠΑ   = Καθαρή Παρούσα Αξία 

   ΚΤΡΤ  = Καθαρή Ταµειακή Ροή στην περίοδο Τ 

   ΚΕ  = Κόστος Επένδυσης 

    κ =      Μέσο Σταθµικό Κόστος Κεφαλαίου 

    ν  =     Αριθµός Περιόδων 

 

Όταν, προκύπτουν άνισες µελλοντικές ετήσιες καθαρές ταµειακές ροές, η εξίσωση της 

καθαρής παρούσας αξίας διατυπώνεται ως εξής: 

 

ΚΠΑ = ∑ [ΚΤΡτ (ΣΠΑκ,ν) ] ― ΚΕ 

 

Όπου  ΣΠΑκ,ν είναι ο συντελεστής παρούσας αξίας, (προκύπτει από ειδικούς πίνακες) 

και δίδεται από τον τύπο: 

ΣΠΑκ,ν  = 1 / (1+ κ)ν 
 

Όπως αναφέρθηκε, όταν η καθαρή παρούσα αξία, είναι τουλάχιστον ίση µε ή 

µεγαλύτερη από το µηδέν, η πρόταση της επένδυσης θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.  

Εφαρµόζοντας τα παραπάνω, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας υπολογισµού της 

καθαρής παρούσας αξίας, για τον οποίο χρησιµοποιήθηκε συντελεστής προεξόφλησης 
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10.0%: 

 

ΚΤΡ ΣΠΑ 10%,v
Παρούσα 

Αξία

(1) (2) (1) Χ (2)
2012 70,470 0.909 64,064

2013 70,144 0.826 57,970

2014 69,802 0.751 52,443

2015 69,444 0.683 47,431

2016 69,070 0.621 42,887

2017 68,655 0.564 38,754

2018 68,247 0.513 35,022

2019 67,822 0.467 31,640

2020 67,380 0.424 28,576

2021 66,919 0.386 25,800

2022 66,440 0.350 23,287

2023 65,942 0.319 21,011

2024 65,425 0.290 18,951

2025 64,887 0.263 17,087

2026 57,672 0.239 13,806

2027 54,431 0.218 11,846

2028 53,832 0.198 10,650

2029 53,211 0.180 9,571

2030 52,568 0.164 8,595

2031 51,903 0.149 7,715

567,106

ΕΤΟΣ

Συνολική Παρούσα Αξία
 

 
10-11: Συνολική Παρούσα Αξία των Καθαρών Ταµειακών Ροών µε συντελεστή 

προεξόφλησης 10% 
 
 
Από τον οποίο προκύπτει ότι: 
 

ΚΠΑ = Συνολική ΠΑ ― ΚΕ => ΚΠΑ = 567,106 ― 533,103 => 

ΚΠΑ = 34,003 > 0 

 

Η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι θετική, εποµένως η αποδοτικότητα των ταµειακών ροών 

της επένδυσης εµφανίζεται υψηλότερη από την ελάχιστη αποδεκτή (δηλ. 10.0%). 

Εποµένως, η επένδυση είναι αποδεκτή. 
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10.11.3. Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (Internal Rate of 
Return-IRR) 

 
 
Πρόκειται για µια δηµοφιλής εναλλακτική µέθοδος της ΚΠΑ, καθώς εκφράζει το επιτόκιο 

(ή την απόδοση) κατά την οποία µηδενίζεται η τιµή της καθαρής παρούσας αξίας. Με 

άλλα λόγια, µπορεί να θεωρηθεί ως το µέγιστο κόστος του κεφαλαίου το οποίο η 

επιχείρηση είναι πρόθυµη να υποστηρίξει (Brown 2006). O Εσωτερικός Συντελεστής 

Απόδοσης (internal rate of return). Στην πράξη η µέθοδος αξιολόγησης µε τον IRR 

δηλαδή του εσωτερικό συντελεστή απόδοσης αναφέρεται στο επιτόκιο εκείνο µε το 

οποίο η παρούσα αξία των ταµειακών εισροών της επιχείρησης ισούται µε την 

παρούσα αξία των ταµειακών της εκροών. Στη µαθηµατική σχέση που περιγράφει τον 

IRR είναι ο εξής τύπος: 

 
  ν                 ν 

ΚΠΑ = ∑ [ΚΤΡτ (ΣΠΑκ,ν) ] ― ΚΕ = 0  ή  ∑ [ΚΤΡτ (ΣΠΑκ,ν) ] = ΚΕ 
                  τ=1                τ=1 

 

Για να υπολογιστεί ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: 

1. Υπολογίζονται οι καθαρές ταµειακές ροές της επιχείρησης. 

2. Γίνεται η προεξόφληση των καθαρών ταµειακών ροών στο παρόν, όχι µόνο 

µε τον συντελεστή προεξόφλησης (στην περίπτωση µας 10.0%)  αλλά και µε 

άλλα 2 επιτόκια (ένα υψηλό: IRR1 και ένα χαµηλό: IRR2). 

3. Εντοπίζεται ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης βάσει του τύπου: 

 

IRR = IRR1 + [ΘΚΠΑ*(IRR2 ― IRR1) / ΘΚΠΑ + ΑΚΠΑ] 

 

Όπου: ΘΚΠΑ  = η θετική ΚΠΑ (στο χαµηλότερο επιτόκιο προεξόφλησης) 

 AKΠΑ   = η αρνητική ΚΠΑ (στο ψηλότερο επιτόκιο προεξόφλησης) 

 

Βάσει των παραπάνω, κατασκευάζεται ο ακόλουθος πίνακας εκτίµησης του εσωτερικού 

συντελεστή απόδοσης, χρησιµοποιώντας τα τρία επιτόκια προεξόφλησης κεφαλαίου 

(Κ=10.0%, ΙRR1=9% και ΙRR2=16%): 
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ΚΤΡ
ΣΠΑ 

10%,v
ΣΠΑ 
9%,v

ΣΠΑ 
16%,v

Παρούσα 
Αξία

Παρούσα 
Αξία

Παρούσα 
Αξία

(1) (2) (3) (4) (1) Χ (2) (1) Χ (3) (1) Χ (4)
2012 70,470 0.909 0.917 0.862 64,064 64,651 60,750

2013 70,144 0.826 0.842 0.743 57,970 59,039 52,128

2014 69,802 0.751 0.772 0.641 52,443 53,900 44,719

2015 69,444 0.683 0.708 0.552 47,431 49,196 38,353

2016 69,070 0.621 0.650 0.476 42,887 44,891 32,885

2017 68,655 0.564 0.596 0.410 38,754 40,937 28,179

2018 68,247 0.513 0.547 0.354 35,022 37,334 24,148

2019 67,822 0.467 0.502 0.305 31,640 34,038 20,688

2020 67,380 0.424 0.460 0.263 28,576 31,024 17,718

2021 66,919 0.386 0.422 0.227 25,800 28,267 15,169

2022 66,440 0.350 0.388 0.195 23,287 25,748 12,984

2023 65,942 0.319 0.356 0.168 21,011 23,445 11,109

2024 65,425 0.290 0.326 0.145 18,951 21,340 9,501

2025 64,887 0.263 0.299 0.125 17,087 19,417 8,124

2026 57,672 0.239 0.275 0.108 13,806 15,833 6,224

2027 54,431 0.218 0.252 0.093 11,846 13,710 5,064

2028 53,832 0.198 0.231 0.080 10,650 12,439 4,318

2029 53,211 0.180 0.212 0.069 9,571 11,280 3,679

2030 52,568 0.164 0.194 0.060 8,595 10,224 3,133

2031 51,903 0.149 0.178 0.051 7,715 9,261 2,667

567,106 605,973 401,541

ΕΤΟΣ

Συνολική Παρούσα Αξία
 

10-12: Υπολογισµός Παρούσας αξίας µε εναλλακτικούς συντελεστές προεξόφλησης 
 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

 

Για ΙRR1 = 9% => ΚΠΑ =  605,973 -  533,103  = 72,870  =>  ΚΠΑ = > 0 

και ΘΚΠΑ = 72,870 

 

Για ΙRR2= 16%  => ΚΠΑ = 401,541 - 533,103  =  -131,562 => ΚΠΑ = < 0 

και ΑΚΠΑ = -131,562 

 

Εποµένως εφαρµόζοντας τον τύπο: 

  

IRR = IRR1 + [ΘΚΠΑ*(IRR2 ― IRR1) / ΘΚΠΑ + ΑΚΠΑ] 

= 9% + [(72,870 * (16%-9%)) / (72,870 -131,562)] 

  = 9% + (5,101 / 204,432 ) 

  = 9% + 2.50% 

  = 11.50% 
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Εποµένως ο IRR είναι 11.50%, άρα η επένδυση είναι αποδεκτή και µε αυτήν την 

µέθοδο. Μια ερµηνεία του IRR είναι ότι η επιχείρηση δεν θα διακινδυνέψει να χάσει τα 

χρήµατα που διέθεσε για την επένδυση, ακόµα και αν υποτεθεί ότι τα δανειστεί µε 

ποσοστό 11.50% 

 

 

10.12. Αξιολόγηση της Επένδυσης από Εθνικής και Κοινωνικής 
Άποψης 

 
 
Η χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου στοχεύει κατά κύριο λόγω 

στην εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής σκοπιµότητάς και σε κάποια εκτίµηση του 

κινδύνου (ρίσκο). Ωστόσο, µια επένδυση δεν είναι µόνο το τι θα επιστρέψει στον 

επενδυτή αλλά πρέπει να εξετάζουµε και την κοινωνική – περιβαλλοντική της πλευρά 

αλλά και την επίδραση της στην Εθνική οικονοµία. Όπως ήδη έχει σε γενικές γραµµές 

αναφερθεί:  

1. Μετά το 2013, η χώρα θα πρέπει να καταβάλλει 1,2 ∆ις Ευρώ τον χρόνο για 

την αγορά δικαιωµάτων εκποµπής CO2 από την  ηλεκτροπαραγωγή. Ο 

µόνος τρόπος να αποφευχθεί κάτι τέτοιο είναι να αυξηθεί η εγκατεστηµένη 

ισχύς έργων ΑΠΕ (άρα και Φ/Β) και να επιτευχθούν οι σχετικοί εθνικοί 

στόχοι (20% διείσδυση ΑΠΕ).  

2. Σε περίπτωση µη επίτευξης του πιο πάνω στόχου, η τιµή διάθεση της 

ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα µας θα µπορούσε αυξηθεί έως και 52% 

(Γεωργακέλος, 2009)  

3. Τα Φ/Β συνεισφέρουν στην ενεργειακής απεξάρτηση από το πετρέλαιο η 

τιµή του οποίου απειλή σήµερα και πάλι να περιορίσει σηµαντικά την 

παγκόσµια ανάπτυξη.  

4. Τα Φ/Β συστήµατα είναι συµπληρωµατικές επενδύσεις µε τις τουριστικές 

µονάδες. Κάθε τουριστική µονάδα π.χ. κάθε ξενοδοχείο θα µπορούσε να τα 

χρησιµοποιήσει µιας και είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον και 

εντελώς αθόρυβα. 

5. Η ραγδαία εξάπλωσή τους έχει δηµιουργήσει ήδη έναν κλάδο στον οποίο οι 

επιχειρήσεις γνωρίζουν σηµαντική ανάπτυξη.  Στον κλάδο αυτόν 

εντάσσονται εταιρείες εµπορίας, εργοστάσια κατασκευής, συνεργεία 
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εγκαταστάσεων και συντήρησης κτλ. και έτσι δηµιουργούνται προοπτικές για 

εξαγωγές.  

6. Τα φωτοβολταϊκά είναι εξαιρετικά φιλικά προς το περιβάλλον και τον 

άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι γενικά αποδεκτή από την κοινωνία. 

7. Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια εξαιρετικά χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών 

συµβάλλοντας έτσι στην µείωση των εκλύσεων αέριων του θερµοκηπίου 

(GHG) αλλά και άλλων ρύπων (καθώς περιορίζουν την ανάγκη για µεγάλες 

µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) συµβάλλοντας έτσι στην 

ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος. 

Ειδικά υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες (Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση και 

Κρίση Χρέους στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές οικονοµίες) δεν θα έπρεπε να µείνει 

ούτε µια στέγη στην Ελλάδα η οποία να µην έχει εγκατεστηµένα Φωτοβολταϊκά 

συστήµατα. Είναι σίγουρο το ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να βρίσκετε σε ακόµη 

υψηλότερη θέση στην παγκόσµια κατάταξη ηλεκτροπαραγωγών χωρών (από Φ/Β) 

καθώς βρίσκετε σε ιδιαίτερα προνοµιούχο γεωγραφικό µήκος και πλάτος και ως εκ 

τούτου έχει ιδανικές συνθήκες ηλιοφάνειας και θερµοκρασίας. 

 

Μετά τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις που δηµιουργούνται στην αγορά ενέργεια 

(κοινωνική αναταραχή και στρατιωτικές επιχειρήσεις στα βόρεια παράλια της Αφρικής) 

και την Νέα Ενεργειακή Στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 αλλά και το 

γεγονός ότι έχει συµπεριληφθεί ειδικό κεφαλαίο για την ενέργεια στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας σηµαίνει ότι υπάρχει πλέον σταθερή νοµική βάση για την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών στον ενεργειακό τοµέα οι οποίες ερείδονται στη βιωσιµότητα, την 

ασφάλεια του εφοδιασµού, τη διασύνδεση των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 

µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα σε ψήφισµα του στις 25 

Νοεµβρίου του 2010 το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την επίτευξη των στόχων της Ένωσης που σχετίζονται µε τον περιορισµό των 

ανθρακούχων εκποµπών (20-20-20) την δηµιουργία σύγχρονων ολοκληρωµένων 

δικτύων µεταφοράς ενέργειας. Στο ψήφισµα του αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

τονίζει µε έµφαση ότι «κάθε καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ευφυούς 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο 

τις φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει έως το 2020 τους στόχους 20-20-20 για την ενέργεια 

και το κλίµα και να εκπληρωθούν οι στόχοι ΕΕ 2050…» (Ψήφισµα Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 25/11/2010 - EP: INI/2010/2108). Στο ίδιο ψήφισµα τονίζεται επίσης ότι 

«…µόνο ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας που αγνοεί τα σύνορα των κρατών µελών 

θα καταστήσει δυνατή την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· θεωρεί 
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επείγουσα ανάγκη να συγκροτηθούν και να εφαρµοσθούν πλήρως οι νοµοθετικοί και 

χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί που προβλέπονται δυνάµει της Συνθήκης και του 

παράγωγου δικαίου, µε στόχο την άµεση αντιστάθµιση σε περίπτωση µη ανάληψης 

δράσης όσον αφορά κενά ή ελλείψεις στη διασφάλιση των συνδέσεων του 

διευρωπαϊκού δικτύου στον τοµέα της ενέργειας· τονίζει ότι, αν εξασφαλισθεί η 

χρησιµοποίηση της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής ενέργειας µε βέλτιστο τρόπο, θα 

µειωθεί η ανάγκη για εισαγωγές…»· 

 

Μπορούµε ασφαλώς λοιπόν να συµπεράνουµε ότι στα επόµενα χρόνια θα έχουν 

δηµιουργηθεί συνθήκες για επαρκής διασύνδεση των ευρωπαϊκών δικτύων 

µεταφοράς ενέργειας άρα και για εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (και 

φωτοβολταϊκά) προς οποιαδήποτε χώρα εντός EU στην οποία υπάρχει ζήτηση. Με 

αυτόν τον τρόπο µελλοντικά η επένδυση αυτή µπορεί να συµβάλει ακόµη και στις 

εξαγωγές του τόπου µας. 

 

Επίσης είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη το επιπλέον (κρυµµένο) κόστος που 

προκύπτει για την κοινωνία από την καύση ορυκτών καυσίµων δηλ .δαπάνες οι οποίες 

προκύπτουν π.χ. για την αποκατάσταση της υγείας των κατοίκων µιας περιοχής στην 

οποία λειτουργούν σταθµοί παραγωγής που µολύνουν το περιβάλλον. Το κόστος αυτό 

έχει έµµεσα την σηµασία του σε σχέση µε την αειφορία της επιχείρησης αλλά και της 

οικονοµίας στην οποία αυτή δραστηριοποιείται. Εποµένως, και αυτή η παράµετρος 

συνηγορεί στην θετική αξιολόγηση της επένδυσης ως προς την επίδραση της στην 

κοινωνία και την εθνική οικονοµία.  

 

 

10.12.1. Η Επιδότηση της τιµής και η πιθανή ανταποδοτικότητα 
της για την πολιτεία 

 
 
Τα πιο πάνω εξηγούν το γεγονός του ότι οι επενδύσεις αυτού του τύπου επιδοτούνται 

µέσω της τιµής πώλησης (feed in tariff) από την Ελληνική πολιτεία. Εάν λάβουµε 

υπόψη την τιµή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στους καταναλωτές (τιµολόγιο Γ1 

της ∆ΕΗ, για κατανάλωση από 801 έως 1000 kwh το τετράµηνο) που είναι 0.079 € ανά 

κιλοβατώρα µε την τιµή που αγοράζει η ∆ΕΗ την kWh από Φ/Β (και είναι 0.35101 € ανά 

Kwh) τότε η επιδότηση ανά Kwh σήµερα είναι 0.27201 € / kwh  
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Με την παραδοχή του ότι η τιµή του πιο πάνω τιµολογίου θα αυξηθεί κατά 5% το 2013, 

κατά ακόµη 5% το 2014 και στην συνέχεια µε 1% κάθε χρόνο (µέχρι να συµπληρωθεί 

20 ετία) µπορούµε να υπολογίσουµε πως διαµορφώνεται η «επιδότηση» αυτή (στην 

τιµή) για τα επόµενα χρόνια. Έτσι υπολογίζουµε ότι στα επόµενα 20 έτη η επιδότηση 

της τιµής θα ανέλθει στα 1,482,823 €. Γνωρίζουµε επίσης ότι η επιχείρηση θα 

αποδώσει στο κράτος φόρους ύψους 247,054 €. Λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία 

µπορούµε να υπολογίσουµε την προεξοφλήσουµε την επιδότηση αυτήν µε ένα επιτόκιο 

5% άρα και να υπολογίσουµε το κόστος που αυτή θα έχει για το κράτος.  

Έτος
Επιδότηση 

(€)

Τιµή Πώλησης 
Ηλεκτρικού Ρευµατος 

σε οικιακούς 
καταναλωτές

(€/KWh)

Τιµή αγοράς 
ηλεκτρικού 

ρεύµατος από 
Φ/Β

Επιδότηση 
ανά Kwh 
(€/KWh)

2012 76,340 0.07900 0.35101 0.27201
2013 75,454 0.08295 0.35452 0.27157
2014 74,526 0.08710 0.35807 0.27097
2015 74,503 0.08797 0.36165 0.27368
2016 74,473 0.08885 0.36526 0.27641
2017 74,434 0.08974 0.36892 0.27918
2018 74,387 0.09063 0.37260 0.28197
2019 74,331 0.09154 0.37633 0.28479
2020 74,267 0.09246 0.38009 0.28764
2021 74,195 0.09338 0.38389 0.29051
2022 74,113 0.09431 0.38773 0.29342
2023 74,023 0.09526 0.39161 0.29635
2024 73,923 0.09621 0.39553 0.29932
2025 73,814 0.09717 0.39948 0.30231
2026 73,695 0.09814 0.40348 0.30533
2027 73,566 0.09913 0.40751 0.30839
2028 73,428 0.10012 0.41159 0.31147
2029 73,279 0.10112 0.41570 0.31459
2030 73,120 0.10213 0.41986 0.31773
2031 72,951 0.10315 0.42406 0.32091

Σύνολο 1,482,823 0.29191  

10-13: Υπολογισµός της «επιδότησης» ανά Kwh για τα επόµενα 20 έτη 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνετε ο υπολογισµός της σηµερινής αξίας της επιδότησης 

για επιτόκιο 5% η οποία διαµορφώνεται στα  779,907 €  Το ερώτηµα λοιπόν που 

προκύπτει είναι το κατά πόσο θα µπορούσε το κράτος να πάρει πίσω ένα µέρος της 

επένδυσης αυτής (της «επιδότησης»).   

 

Έχοντας λάβει υπόψη τα δεδοµένα που έχει δηµιουργήσει η συνθήκη του Κιότο αλλά 

και τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί σε προηγούµενα κεφάλαια για τις επιζήµιες 
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επιπτώσεις που έχει η κλιµατική αλλαγή,  κάποιος θα µπορούσε να αναζητήσει εκεί 

πιθανές ευκαιρίες για ανταποδοτικά οφέλη που προκύπτουν για την πολιτεία από την 

πιο πάνω επένδυση / επιδότηση. 

ΚΤΡ ΣΠΑ 5%,v
Παρούσα 

Αξία

(1) (2) (1) Χ (2)
2012 65,310 0.952 62,200

2013 64,533 0.907 58,534

2014 63,720 0.864 55,043

2015 63,816 0.823 52,502

2016 63,910 0.784 50,075

2017 63,976 0.746 47,740

2018 64,065 0.711 45,530

2019 64,151 0.677 43,420

2020 64,235 0.645 41,406

2021 64,316 0.614 39,484

2022 64,394 0.585 37,650

2023 64,469 0.557 35,899

2024 64,542 0.530 34,228

2025 64,612 0.505 32,633

2026 58,021 0.481 27,909

2027 55,423 0.458 25,390

2028 55,484 0.436 24,207

2029 55,542 0.416 23,079

2030 55,598 0.396 22,002

2031 55,650 0.377 20,974

779,907

ΕΤΟΣ

Συνολική Παρούσα Αξία
 

10-14: Η παρούσα αξία της επιδότησης µε συντελεστή προεξόφλησης 5% 
 

 

10.12.1.1. Έσοδα από πώληση CO2 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σήµερα το CO2 είναι αγαθό και πωλείται σε αγορές σαν 

τέτοιο. Την στιγµή που γράφονταν αυτές οι γραµµές, η τιµή του κυµαίνεται µεταξύ 17 

και 19 ευρώ. Μεσοπρόθεσµα η τιµή πώλησής του αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά. 

Σύµφωνα µε στοιχεία από το European Pollutant Emission Register (EPER) και την 

βάση δεδοµένων του http://eper.cec.eu.int (Γεωργακελος, 2010) γνωρίζουµε την 

διάρθρωση της σηµερινή ετήσια ηλεκτροπαραγωγής της χώρας αλλά και την ετήσια 

έκλυση CO2: 
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Mwh CO2
Λιγνητικές Μονάδες 36,014,301 44,250,000

Μονάδες Φυσικού αερίου 9,825,956 4,862,000
Μονάδες Πετρελαίου 4,189,445 3,277,000

50,029,702 52,389,000

1.04716 t CO2 / Mwh
0.00104716 t/CO2 / Kwh  

 

Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι για κάθε Kwh που παράγεται στην χώρα 

εκλύεται 0.001047158 tn CO2. Έτσι για κάθε kwh η οποία παράγεται από 

φωτοβολταϊκά µπορούµε να θεωρήσουµε ότι θα οδηγήσει  στην µη έκλυση της ίδια 

ποσότητας CO2. Οι ποσότητες αυτές µεταφράζονται σε δικαιώµατα έκλυσης και 

µπορούν να πωληθούν από την ∆ΕΗ ή το κράτος σε διεθνή χρηµατιστήρια όπως 

συµβαίνει µε άλλα αγαθά (commodities). Με βάση τον συλλογισµό αυτόν η παρούσα 

επένδυση «παράγει» κατά µέσο όρο περίπου 266 tn CO2 τον χρόνο (υπό την µορφή 

δικαιωµάτων εκποµπής) τα οποία το κράτος ή η ∆ΕΗ θα µπορεί να µετατρέψει σε 

έσοδα (έστω µε σταθερή τιµή 19 € ανά τόνο).  Τα έσοδα αυτά υπολογίζονται στον πιο 

κάτω πίνακα (10-16) και θα ανέρχονταν στα 101,067 €  

 

 

10.12.1.2. Αποφυγή µελλοντικών ζηµιών – Εξωτερικό κόστος  
 

Σύµφωνα µε πολλές πηγές, κάθε ενέργεια περιορισµού της εκποµπής Αερίων του 

Θερµοκηπίου (GHGs) άρα και κατά κύριο λόγο CO2 οδηγεί στην αποφυγή µελλοντικού 

κόστους το οποίο είναι µε δύσκολο να αποτιµηθεί αλλά σε καµία περίπτωση δεν είναι 

αµελητέο. Στο συµπέρασµα αυτό φαίνεται να συµφωνούν όλες οι µελέτες (Stern 

Review, EPIA, Greenpeace, Γεωργακέλος κ.α.) όµως η κάθε µια καταλήγει σε 

διαφορετικό ύψος του κόστους αυτού. Από τις πιο πάνω µελέτες η 2 πρώτες 

αναφέρονται σε παγκόσµιες συνέπειες ενώ η τελευταία κάνει µια προσπάθεια 

ανάλυσης του προβλήµατος µε βάση πρόσφατα Ελληνικά δεδοµένα.  
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10-15: Εξωτερικό κόστος συνδεδεµένο µε την έκλυση CO2 (Georgakellos, 2010) 

 
 

Έτσι, προκύπτει ο πιο πίνακας 10-16 στον οποίο υπολογίζεται το εξωτερικό κόστος το  

οποίο είναι συνδεδεµένο µε την εκποµπή CO2 στην ατµόσφαιρα το οποίο  ανέρχεται 

στην περίπτωση της Ελλάδας στα 19.91 € ανά Mwh ή 0.01991 ανά kwh. 

 

Έτος

Παραγώµενα 
δικαιώµατα 
εκποµπής

(t/CO2)

Έσοδα από πώληση CO2 µε 
τιµή πώλησης 19 € / tCO2

 (€)

2012 294 5,584
2013 291 5,528
2014 288 5,472
2015 285 5,416
2016 282 5,360
2017 279 5,305
2018 276 5,249
2019 273 5,193
2020 270 5,137
2021 267 5,081
2022 264 5,025
2023 262 4,970
2024 259 4,914
2025 256 4,858
2026 253 4,802
2027 250 4,746
2028 247 4,690
2029 244 4,635
2030 241 4,579
2031 238 4,523

5,319 101,067  
10-16: Υπολογισµός των εσόδων του κράτους από την πώληση δικαιωµάτων εκποµπής 

CO2  
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Στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται το εξωτερικό αυτό κόστος που θα µπορούσε 

να αποφευχθεί λόγω της λειτουργίας της παρούσας επένδυσης µε το ανάλογο όφελος 

για την κοινωνία το οποίο υπολογίζετε να είναι 101,138 € για την 20ετία. 

 

Έτος Kwh
Εξωτερικό 

κόστος @ 0.02 / 
kWh

2012 280,650 5,588
2013 277,844 5,532
2014 275,037 5,476
2015 272,231 5,420
2016 269,424 5,364
2017 266,618 5,308
2018 263,811 5,252
2019 261,005 5,197
2020 258,198 5,141
2021 255,392 5,085
2022 252,585 5,029
2023 249,779 4,973
2024 246,972 4,917
2025 244,166 4,861
2026 241,359 4,805
2027 238,553 4,750
2028 235,746 4,694
2029 232,940 4,638
2030 230,133 4,582
2031 227,327 4,526

5,079,765 101,138  
10-17: Υπολογισµός του εξωτερικού κόστους (το οποίο θα αποφευχθεί) 

 
 

 

10.12.1.3. Συµπεράσµατα ως προς την δυνατότητα 
ανταποδοτικότητας για την πολιτεία µέσω των 
δικαιωµάτων εκποµπής CO2 και την αποφυγή 
εξωτερικού κόστους 

 

Εάν προσθέσουµε τα έσοδα του κράτους ή της ∆ΕΗ από την πώληση δικαιωµάτων 

εκποµπής CO2 µαζί µε το κόστος που θα αποφευχθεί λόγω της µη έκλυσης CO2 και 

στην συνέχεια τα προεξοφλήσουµε µε το ίδιο επιτόκιο που χρησιµοποιήσαµε για την 

επιδότηση στην τιµή προκύπτει ο πιο κάτω πίνακας και µια σηµερινή αξία της τάξης 

των 128,509 € 
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ΚΤΡ ΣΠΑ 5%,v
Παρούσα 

Αξία

(1) (2) (1) Χ (2)
2012 11,197 0.952 10,664

2013 11,085 0.907 10,054

2014 10,973 0.864 9,479

2015 10,861 0.823 8,935

2016 10,749 0.784 8,422

2017 10,637 0.746 7,937

2018 10,525 0.711 7,480

2019 10,413 0.677 7,048

2020 10,301 0.645 6,640

2021 10,189 0.614 6,255

2022 10,077 0.585 5,892

2023 9,965 0.557 5,549

2024 9,853 0.530 5,225

2025 9,741 0.505 4,920

2026 9,629 0.481 4,632

2027 9,517 0.458 4,360

2028 9,405 0.436 4,104

2029 9,293 0.416 3,862

2030 9,181 0.396 3,633

2031 9,069 0.377 3,418

128,509

ΕΤΟΣ

Συνολική Παρούσα Αξία
 

10-18: 
10-19 Προεξόφληση των εσόδων από πώληση δικαιωµάτων CO2 και της αποφυγής του 

εξωτερικού κόστους 
 

 

Λαµβάνοντας υπόψη το ότι η επιδότηση της πολιτείας ανήλθε στα 779,907 € τότε 

αφαιρώντας το πιο πάνω «άµεσο» όφελος του κράτους από την επένδυση (128,509 €) 

βλέπουµε ότι τελικά η πραγµατική επιδότηση είναι 651,397. Εάν µάλιστα από αυτό το 

ποσό αφαιρέσουµε και το γεγονός του ότι το κράτος θα εισπράξει ΦΠΑ  λόγω της 

επένδυσης ύψους 122,614 € τότε η πραγµατική επιδότηση της πολιτείας θα είναι 

528,784 €.   

 

Είναι προφανές ότι η επιδότηση είναι αρκετά υψηλή. Ακόµη και εάν η τιµή πώλησης του 

CO2 ήταν διπλάσια και εάν το εξωτερικό κόστος ήταν τριπλάσιο τότε και πάλι η 

επιδότηση του κράτους δεν θα ήταν λιγότερη από 384.000 € ή 0.0756 € / kwh (ανά 

kWh που θα παράγει η µονάδα στην 20ετία).  Εποµένως, εκ πρώτης δεν προκύπτει ότι 

το κράτος θα έχει επαρκεί οικονοµική ανταποδοτικότητα από την επιδότηση του σε 
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αυτόν τον τύπο επένδυσης (φωτοβολταϊκά) όπως συµβαίνει άλλωστε και σε άλλου 

είδους επενδύσεις του δηµοσίου π.χ. πλατείες, επαρχιακοί δρόµοι κτλ. Πιθανόν να 

αξίζει βέβαια µια επιπλέον και βαθύτερη αναζήτηση άλλων ανταποδοτικών πηγών της 

(για το κράτος) καθώς είναι προφανές ότι το θέµα δεν εξαντλήθηκε στην παρούσα 

καθώς ξεφεύγει από το κύριο αντικείµενο της.    

 

10.13. Συµπεράσµατα Αξιολόγησης της Επένδυσης 
 

Η επένδυση είναι µε τα σηµερινά δεδοµένα αρκετά απλή υπόθεση και µια δοκιµασµένη 

λύση ώστε η επιχείρηση να προβεί σε άµεση και σηµαντική µείωση του ανθρακούχου 

αποτυπώµατος. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 15άδα των πιο ανεπτυγµένων χωρών ως 

προς την εγκατεστηµένη ισχύ φωτοβολταϊκών συστηµάτων και αν συνεχίσει έτσι θα 

καταφέρει να έχει µια ηγετική θέση στον κλάδο αυτό των ΑΠΕ. Τα έσοδα της επένδυσης 

στηρίζονται στην παρούσα ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

χώρας µας ενώ είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένη µε την εταιρική πολιτική. Η παρούσα 

συγκυρία δίνει την ευκαιρία για πώληση ηλεκτρικού ρεύµατος στην τιµή 0.35101 € ανά 

kWh – τιµή µάλιστα εγγυηµένη και αναπροσαρµοζόµενη ετησίως κατά το 25% του 

ετήσιου πληθωρισµού.  

 

Έτσι τα έσοδα της επένδυσης είναι σε µεγάλο βαθµό σταθερά, δεν επιβαρύνονται µε 

κόστος πωλήσεων ούτε χρειάζονται ιδιαίτερη προσπάθεια προκειµένου να 

επιτευχθούν. Για τον λόγω αυτό µπορούν να υπολογισθούν µε αρκετή ασφάλεια από 

την προ-επενδυτική φάση του επενδυτικού προγράµµατος. Συνεπώς, η επένδυση είναι 

χαµηλού ρίσκου και µάλλον χαµηλής απόδοσης οπότε ταιριάζει σε επενδυτές οι οποίοι 

δεν επιθυµούν να αναλάβουν µεγάλο ρίσκο, αλλά επιθυµούν ένα σταθερό εισόδηµα για 

αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα ή όπως στην περίπτωση µας έχουν περιβαλλοντικά 

κίνητρα τα οποία αντισταθµίζουν την χαµηλή χρηµατοοικονοµική απόδοση. 

 

10.14. Παραδοχές 
 
 
Η επιχείρηση τηρεί βιβλία 3ης κατηγορίας, εκδίδει ισολογισµό και καταστάσεις 

αποτελεσµάτων χρήσης µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά και το Ελληνικό 

Λογιστικό Σχέδιο και τα δεδοµένα της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης παρουσιάσθηκαν 

ανάλογα γεγονός που εξυπηρέτησε και τον εκπαιδευτικό / ακαδηµαϊκό ρόλο της ανά 

χείρας µελέτης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ∆.Ε.Η ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΕΠΙ ΣΤΕΓΗΣ Η ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ:  
«Αίτηση για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθµού επί κτιρίου ή στεγάστρου ισχύος άνω 
των 100 kW και έως 1 MW στο δίκτυο ΜΤ» 
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