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Θέμα : Παράταση ισχύος τρεχουσών ΤΑ στα φωτοβολταϊκά και νέες τιμές για το 2023.  
 
 
Αξιότιμε κε Υπουργέ, κα Γενική Γραμματέα και κε Γενικέ Διευθυντή  
 
Το κόστος κατασκευής των φωτοβολταϊκών σταθμών έχει το τελευταίο διάστημα αυξηθεί δραματικά, 
μεσοσταθμικά κατά τουλάχιστον 15%, σύμφωνα με αναλύσεις μας όπως είδαν και το φως της 
δημοσιότητας πρόσφατα.  Η αύξηση αυτή δεν εστιάζεται μόνο στην ανατίμηση των πάνελς κατά ~30% 
σε σχέση με πέρυσι, αλλά στην αύξηση του κόστους και των υπολοίπων στοιχείων εξοπλισμού και 
υλικών που υπεισέρχονται, ένεκα της διεθνούς ανατίμησης των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 
ιδίως χαλκού και χάλυβα.  Στα πλαίσια μάλιστα ενός παραγωγικού διαλόγου για το θέμα με τις 
υπηρεσίες σας, εστάλησαν και πρωτογενή στοιχεία τεκμηρίωσης των μεταβολών αυτών ανά κέντρο 
κόστους στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του Υπουργείου.   
 
Σύμφωνα λοιπόν με τις αναλύσεις μας αυτές, για ένα μέσο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 400 kW επί 
αγρού η συνολική αύξηση στο κόστος κατασκευής για πλήρεις προδιαγραφές φθάνει σε εύρος 
τουλάχιστον τις 45 – 50,000 ευρώ, χωρίς εδώ να προσμετράται και η αύξηση του κόστους των Όρων 
Σύνδεσης που εκδίδει ο ΔΕΔΔΗΕ και οι οποίοι καθίστανται προϋπολογιστικά ολοένα και ακριβότεροι 
από τον διαχειριστή λόγω των ενισχύσεων και επεκτάσεων των δικτύων που περιλαμβάνουν.  Ο ΔΕΔΔΗΕ 
μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις Όρων Σύνδεσης περιλαμβάνει επιπλέον την απαίτηση προμήθειας με 
δαπάνη του παραγωγού και ενός τριφασικού διακόπτη απομόνωσης (3-Φ Δ/Α) που τιμάται σε κόστος 
περί τις 10,000 ευρώ.  Τέλος ο διαχειριστής δύναται απολογιστικά να τιμολογήσει «over and above» και 
επιπλέον ποσά σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό των Όρων Σύνδεσης που εξέδωσε, λόγω των 
αυξήσεων στο κόστος των υλικών που χρησιμοποίησε και που και αυτά επηρεάζονται από την 
ανατίμηση των πρώτων υλών διεθνώς.   
 
Προς αντιμετώπιση της ασφυκτικής κατάστασης αυτής, έστω στοιχειωδώς, αιτούμαστε όπως με 
νομοθετική ρύθμιση ανάλογη του άρθρου 93, παρ. γ του ν. 4796/2021, η έναρξη εφαρμογής των 
τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30974/1190/26.3.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις κατηγορίες 29α, 29β, του Πίνακα 1 της περ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 τεθεί σε ισχύ από την 1.1.2023 αντί της 1.3.2022 που ισχύει 
τώρα.  Κάτι τέτοιο θα σημαίνει πως μικρομεσαία Φ/Β έργα ιδιωτών εκτός διαγωνισμών με δήλωση 
ετοιμότητας / ηλέκτριση εντός του 2022 θα κλειδώνουν ΤΑ στα 65.74 ευρώ/MWh αντί 63 ευρώ/MWh.    
 
Σημειώνεται πως με την εισηγούμενη  αυτή ρύθμιση και πάλι δεν αποσβένεται στην 20ετία πλήρως η 
αύξηση κόστους των 45 με 50 χιλιάδων ευρώ που προαναφέρθηκε.  Αναλυτικότερα, για ετήσια 
παραγωγή 600 MWh ανά πάρκο των 400 kW, το 20ετές μη αποπληθωρισμένο πρόσθετο έσοδο αν 
διατηρηθεί για φέτος η ΤΑ των 65.74 ευρώ/MWh θα φθάσει σε ονομαστικές τιμές μόλις τις 20 x 600 x 
(65.74 – 63) = 32,880 ευρώ, ήτοι στα 2/3 της αύξησης κόστους, η οποία αύξηση κόστους επιβαρύνει τους 
παραγωγούς στο χρόνο μηδέν δηλαδή σε όρους Net Present Value.  Όλα αυτά την ώρα που οι μονάδες 
φυσικού αερίου ανακτούν ποσά της τάξης των 200+ ευρώ/MWh από την αγορά, που οι τιμές 
εκκαθάρισης στην προημερήσια αγορά θα ήταν ακόμη υψηλότερες αν δεν υπήρχαν τα φωτοβολταϊκά 
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και οι υπόλοιπες ΑΠΕ και που οι καθετοποιημένοι και στην προμήθεια (λιανική) μεγάλοι παραγωγοί 
έχουν την δυνατότητα να ανακτούν τέτοιες τιμές και για την ανανεώσιμη παραγωγή τους σε αντίθεση 
με τους μικρομεσαίους ιδιώτες.    
 
Τέλος, λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης στα κόστη κατασκευής των επαγγελματικών 
φωτοβολταϊκών μονάδων που ανωτέρω περιγράψαμε, αιτούμαστε όπως το υπουργείο σας δεν 
μεταβάλει προς τα κάτω με νέα Υ.Α. εντός του α’ 3μήνου του τρέχοντος έτους τις τιμές αναφοράς στις 
κατηγορίες 29α, 29β, του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 για δηλώσεις 
ετοιμότητας / ηλεκτρίσεις μονάδων εντός του 2023, ήτοι όπως παραμείνει για το έτος αυτό η ΤΑ των 
63 ευρώ/MWh.  
 
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 
 
Για τον ΣΠΕΦ, με εκτίμηση 
 
Δρ. Στέλιος Λουμάκης - Πρόεδρος  
Γιώργος Σαμαράς – Γεν. Γραμματέας 


