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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Καηά ηα πξνζερή έηε, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ θσηνβνιηατθψλ (ΦΒ)
αλακέλεηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθνχ
ζπκςεθηζκνχ (net metering). Δλ ηνχηνηο, ζπρλά εγείξνληαη εξσηεκαηηθά ζε ζρέζε
κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θσηνβνιηατθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζε ζρέζε κε ην
ππάξρνλ ζχζηεκα (θπξίσο απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο).
ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε
ησλ ΦΒ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Κξήηε κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε
ηνπ ηνκέα ησλ ΦΒ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ επίδξαζε ζην ππάξρνλ δίθηπν
απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΦΒ πάλσ ζε απηφ.
Ζ αμηνιφγεζε απηή γίλεηαη αμηνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ αλεγκέλνπ
θφζηνπο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – ΑΚΖΔ - (Levelized Cost Of
Electricity). ηελ έξεπλα απηή αλαιχνληαη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη θαζψο
θαη ζρεηηδφκελεο κε ην δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. θνπφο, κε ηε βνήζεηα ηεο
αλάιπζεο είλαη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηζνηηκίαο ζην δίθηπν θαζψο θαη ν
ππνινγηζκφο ηεο σθέιεηαο απφ ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΦΒ ζηελ Κξήηε.
Με ηνλ φξν "ηζνηηκία" πξνζδηνξίδεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ
παξαγσγήο ζε ζρέζε κε άιιεο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πιαηζίνπ
αλάπηπμεο πξνζδηνξηδφκελνπ απφ ηελ ακθίδξνκε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη
(Παξαγσγνί-Γίθηπν).
ην ηέινο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγνχληαη ζελάξηα πνπ ζα αμηνινγνχλ ηα ΦΒ
ζπζηήκαηα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πάλσ ζην δίθηπν θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο
πνιηηηθέο πνπ κπνξνχλ λα ραξαρζνχλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο.
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ABSTRACT
Over the coming years, the installed capacity of photovoltaic (PV) systems is
expected to increase further through the net metering systems. However,
questions are raised in relation to the competitiveness of PV power compared to
the existing system (mainly from conventional sources).
The aim of this research project is the analysis and evaluation of PV power plants
in Crete for the sustainable development of the PV sector, taking into account the
impact of the existing grid of the PV operation on it.
The evaluation is done by utilizing the method of the Levelized cost of electricity
(LCOE). In this research various economic parameters and parameters related to
the transmission and distribution are analyzed. The purpose, with the help of the
analysis, is to quantify the so called „Grid parity‟, as well as the benefit from the
investments in PV sector in Crete.
By the term „parity‟ the competitiveness of PV systems output compared to other
sources of electricity is defined, in order to ensure the orderly development of the
sector, by developing frameworks determined by the bidirectional benefits
resulting (Producers- Electrical grid)
At the end of this research various scenarios are generated to assess systems in
different situation on the grid as well as alternative policies that can be developed
for their sustainable development.
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1. Δηζαγσγή
ήκεξα είλαη αδηακθηζβήηεηνο ν ξφινο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
(ΑΠΔ), γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ. Πιένλ είλαη
ηερληθά εθηθηφ, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ηερλνινγίεο ησλ ΑΠΔ λα
ππνθαηαζηήζνπλ ελ κέξεη ή αθφκε εμ νινθιήξνπ ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θαχζηκα. Ωζηφζν, νη νηθνλνκηθνί θξαγκνί
παξακέλνπλ ηα θχξηα εκπφδηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κία „θνηλσλία βηψζηκεο
ελέξγεηαο‟.
Ζ ειηαθή θσηνβνιηατθή (ΦΒ) ηερλνινγία, ε νπνία κεηαηξέπεη ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία απεπζείαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, είλαη κία απφ ηηο πην γξήγνξα
αλαπηπζζφκελεο ΑΠΔ. Θεσξείηαη σο θαζαξή, βηψζηκε, αλαλεψζηκε ηερλνινγία
κεηαηξνπήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ
αλαγθψλ ηνπ απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε, κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο
αξλεηηθέο αλζξσπνγελείο επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ.
ηελ Διιάδα έρνληαο ήδε νινθιεξσζεί έλαο θχθινο έληνλεο αλάπηπμεο ησλ ΦΒ,
πξνθχπηνπλ ήδε εξσηήκαηα γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ηνκέα, θαη ζπλεπψο ε
αλάγθε γηα ηελ δηακφξθσζε κίαο λέαο ζχλζεηεο πνιηηηθήο ε νπνία ζα θαηαζηήζεη
βηψζηκε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ΑΠΔ θαζψο θαη ηελ αλάγθε ηνπ
δηθηχνπ γηα σθέιηκε δηνρέηεπζε ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζε απηφ.
Ζ νηθνλνκηθή ζθνπηά ελφο ζρεδίνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο κπνξεί λα αμηνινγεζεί
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο κεηξήζεηο, θαζψο θαη δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο
αμηνιφγεζεο, φπσο ην Αλεγκέλν Κφζηνο παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(ΑΚΖΔ). Σν ΑΚΖΔ, είλαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο νηθνλνκηθφο ζπληειεζηήο γηα
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ηε ζχγθξηζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο
παξαγσγήο ή γηα ηελ εμέηαζε ηεο ηζνηηκίαο δηθηχνπ γηα ηηο αλαδπφκελεο
ηερλνινγίεο φπσο απηή ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο. Γπζηπρψο ε κέζνδνο
αλάιπζεο κέζσ ηνπ Αλεγκέλνπ Κφζηνπο παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(ΑΚΖΔ), ππνζάιπεη δηάθνξνπο θηλδχλνπο θαζφηη πξφθεηηαη γηα κία απιή κέζνδν
αλάιπζεο. Σα ζελάξηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαζψο θαη νη κεηαβιεηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θξίλνπλ ην βάζνο θαη ην κέγεζνο ηεο αλάιπζεο. Ζ ηδέα ηεο
Ηζνηηκίαο δηθηχνπ γηα ηελ ΦΒ ελέξγεηα αληηπξνζσπεχεη κηα ζχλζεηε ζρέζε κεηαμχ
ησλ ηηκψλ ηεο ζπκβαηηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ηηκή ηεο παξαγφκελεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο, ηνλ
πξνκεζεπηή ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη πιεζψξα δηαθφξσλ
κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα, αλάινγα κε ηελ αλάιπζε πνπ
αθνινπζείηαη.
Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα ελζσκάησζεο ηνπ θφζηνπο θαη ε πιεζψξα ππνζέζεσλ
ζε δηάθνξεο ηερλνινγίεο νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθά έμνδα. Δπηπιένλ, ε ηάζε γηα
εμάιεηςε πεξηηηψλ επηβαξχλζεσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαζψο θαη νη
επηβαξχλζεηο ηνπ πειάηε κπνξεί λα ζπγθαιχςνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ
ζπκβαηηθψλ ηερλνινγηψλ ζε ζρέζε κε απηφ ησλ ΑΠΔ.
Ζ ππνβνιή εθζέζεσλ ιαλζαζκέλσλ ηηκψλ ΑΚΖΔ γηα ηηο ηερλνινγίεο κπνξεί λα
νδεγήζεη φρη κφλν ζε κε βέιηηζηεο απνθάζεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν , αιιά
κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη παξαπιαλεηηθέο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε
ηνπηθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν. ηελ ειηαθή πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα ,
εμαθνινπζεί λα είλαη κηα θνηλή παξεξκελεία φηη ε ειηαθή ηερλνινγία έρεη κηα
ζχληνκε δηάξθεηα δσήο θαη είλαη ζπλεπψο εμαηξεηηθά αθξηβή. Ωζηφζν, αλάινγα κε
ηελ ηνπνζεζία, ην θφζηνο ηεο ειηαθήο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο έρεη ήδε πέζεη
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θάησ απφ απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ, φπσο παξαηεξείηαη θαη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γηα ηελ Κξήηε. (επίηεπμε ηζνηηκίαο δηθηχνπ)
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε απηή ηεο
ζπκβαηηθήο, κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο ιεγφκελεο Ηζνηηκίαο
δηθηχνπ κε ηελ ζχγθξηζε ησλ ππνινγηζκψλ κεηαμχ ΑΚΖΔ θαη ηεο ηηκνιφγεζεο ηεο
ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο ή ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ΑΚΖΔ θαη θφζηνπο θαπζίκνπ ηεο
ζπκβαηηθήο, θαζψο θαη ε αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ επελδχζεσλ ζην νπνίν απηή ηελ
ζηηγκή βξίζθεηαη ε ΦΒ ηερλνινγία.
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απαληεζνχλ ηα εμήο εξσηήκαηα.


πνην είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο ζηελ
Κξήηε ;



είλαη αληαγσληζηηθή ε θσηνβνιηατθή ελέξγεηα ;



πφηε ζα είλαη ;



πνηα ζα είλαη ε ακθίδξνκε σθέιεηα παξαγσγνχ- δηθηχνπ απφ ηελ
παξαγσγή θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο ;



Ση ρξεηάδεηαη γηα ηελ ράξαμε κίαο „‟πξάζηλεο‟‟ πνιηηηθήο γηα ηελ
ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ζηελ Κξήηε ;

2. Η αγνξά ηεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα
Ζ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Ζ-Δ) ζηελ Διιάδα ζπκπεξηθέξεηαη σο εμήο:


Οη παξαγσγνί θαη εηζαγσγείο πσινχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηνλ ΑΓΜΖΔ.
(αλεμάξηεηνο δηαρεηξηζηήο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο)
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Ο ΑΓΜΖΔ κε ηε ζεηξά ηνπ πσιεί ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηνπο πξνκεζεπηέο
(ΓΔΖ θ.α.)



Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο πσινχλ ζηνπο πειάηεο ελψ ε ΓΔΖ κε ηε
δηαλνκή ηεο δηνρεηεχεη ελέξγεηα ζηνπο δεζκεπκέλνπο, κηθξνχο θαηαλαισηέο.



Οη πξνκεζεπηέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζπκβφιαηα πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο κε
ηνπο εθάζηνηε πειάηεο.



Οη Δηζάγνληεο ζην δίθηπν Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα (Παξαγσγνί θαη Δηζαγσγείο)
ππνβάιινπλ ζην Γηαρεηξηζηή γηα θάζε ψξα πξνζθνξέο, νη νπνίεο
αληηζηνηρνχλ ζε έλα δεχγνο πνζφηεηαο θαη ηηκήο. Οη πξνζθνξέο απηέο
θαηαηάζζνληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά ζρεκαηίδνληαο ηελ ζπλνιηθή θακπχιε
ησλ πξνζθνξψλ.



Απφ ηελ άιιε, νη Δμάγνληεο Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα (Πξνκεζεπηέο, Δμαγσγείο)
αγνξάδνπλ ηελ ελέξγεηα ζηελ νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο (ΟΣ), ηελ ηειεπηαία
πξνζθνξά ησλ εηζαγφλησλ, θαη αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο (ζηελ
Ληαλεκπνξηθή αγνξά) επηδηψθνληαο λα πξνζειθχζνπλ ηειηθνχο
θαηαλαισηέο κε ηελ πξνζθνξά πξνο απηνχο ειθπζηηθψλ ηηκνινγίσλ

2.1

Η Οξηαθή ηηκή πζηήκαηνο (ΟΣ)

Ζ ηηκή εθθαζάξηζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νλνκάδεηαη Οξηαθή Σηκή
πζηήκαηνο (ΟΣ) θαη είλαη εθείλε ε ηηκή ζηελ νπνία εηζπξάηηνπλ απηνί πνπ
πξνκεζεχνπλ ζην ζχζηεκα ελέξγεηα αιιά παξάιιεια θαη απηνί νη νπνίνη δεηνχλ
ελέξγεηα απφ απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΟΣ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αχμνπζα
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα θαη απνηειεί ηελ
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ηειεπηαία ηηκή πνπ εληάζζεηαη πξηλ ην θιείζηκν ηεο δηαδηθαζίαο. Οπζηαζηηθά
αληηπξνζσπεχεη ηελ πςειφηεξε πξνζθνξά πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο δήηεζεο ηνπ
δηθηχνπ.
Ο ππνινγηζκφο γηα ηελ ΟΣ έρεη σο εμήο:


Ο δηαρεηξηζηήο αζξνίδεη ηελ ηζρχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηηο θαηαηάζζεη αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
ζε αχμνπζα ζεηξά, αξρίδνληαο απφ απηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή.



ην ζεκείν θαηά ην νπνίν νη πνζφηεηεο ελέξγεηαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο
εμππεξεηνχλ ην θνξηίν δήηεζεο, ζηακαηάεη ε δηαδηθαζία θαη ε ηηκή ηεο
ηειεπηαίαο κνλάδαο παξαγσγήο πνπ έρεη εηζαρζεί ζην δίθηπν είλαη ε
ιεγφκελε ΟΣ

Οη κνλάδεο παξαγσγήο ΑΠΔ εηζάγνληαη πξψηεο ζηελ θαηάηαμε θαη ν ιφγνο είλαη
φηη ν δηαρεηξηζηήο απαηηεί άκεζα ηελ απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο
αλεμαξηήησο ηεο ηηκήο πνπ πξνζθέξεηαη .
Γηα ιφγνπο δηακφξθσζεο πγηνχο αληαγσληζκνχ αιιά παξάιιεια θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, έρεη ηεζεί ζαλ αλψηεξν φξην ηεο ΟΣ ηα 150 €/MWh
θαζψο θαη ζαλ θαηψηαην απηφ ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο θάζε
κνλάδαο, έηζη ψζηε νη παξαγσγνί λα κελ δεκηψλνληαη απφ ηελ παξαγσγή
ελέξγεηαο.
Ζ ΟΣ απνηειεί ηελ ηηκή θαηά ηελ νπνία ακείβνληαη νη παξαγσγνί θαη πιεξψλνπλ
νη πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο ή αιιηψο ε ηηκή θαηά ηελ νπνία βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία
ε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (πξνζθνξά- δήηεζε). Βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο
ΟΣ νη παξαγσγνί θαηαζέηνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε
πξνζθνξά ηνπο είλαη κεγαιχηεξε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαξπψλνληαη ηελ
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δηαθνξά κεηαμχ πξνζθνξάο θαη ΟΣ πνπ είλαη πξαθηηθά ην θέξδνο απφ ηελ
παξαγσγή ελέξγεηαο.
Άμην αλαθνξάο είλαη φηη νξηζκέλεο πνζφηεηεο πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα
πξνζθέξνληαη δίρσο αληίηηκν έηζη ψζηε λα είλαη ζίγνπξν φηη ζα εληαρζνχλ ζην
ζχζηεκα(Με Σηκνινγνχκελεο Πξνζθνξέο – ΜΣΠ). Απηέο ζπλήζσο είλαη
πνζφηεηεο απφ ΑΠΔ, Τδξνειεθηξηθά αιιά θαη δηαθφξνπο εηζαγσγείο.
Βαζηθή αξρή γηα ηελ ιεηηνπξγία κίαο πξαγκαηηθά απειεπζεξσκέλεο αγνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία δηαηίζεηαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πξνο
ηνπο πξνκεζεπηέο λα είλαη ζπκβαηή κε ην θφζηνο παξαγσγήο, έηζη ψζηε ε ίδηα ε
αγνξά λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί ζε έλα βηψζηκν πεξηβάιινλ. ην θφζηνο
παξαγσγήο ζα πξέπεη αλάινγα κε ηελ κνλάδα παξαγσγήο λα ππνινγίδνληαη θαη
νη δηάθνξνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξαγσγή
φπσο ην θφζηνο CO2 θ.α.. Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλήο κία αχμεζε ηεο
ηηκήο ηεο ΟΣ ζην άκεζν κέιινλ. (ΡΑΔ, 2014)

2.2

Σα ππνδείγκαηα απνδεκίσζεο ηεο ΦΒ ελέξγεηαο

Ζ ηδέα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλαλεψζηκνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο
είλαη ππφζεζε ε νπνία απαζρνιεί ην έζλνο εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 2 δεθαεηίεο κε ηελ
αξρή λα γίλεηαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 90.
χκθσλα κε ηνλ λφκν λ.2244/94 κε ηίηιν «Ρχζκηζε ζεκάησλ Ζιεθηξνπαξαγσγήο
απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο
δηαηάμεηο» μεθηλά λα θαζνξίδεηαη νπζηαζηηθά ην ζεζκηθφ πιαίζην αλάπηπμεο απφ
ΑΠΔ ζηελ Διιάδα. Ο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ήηαλ ε πξνψζεζε θαη ε
δεκηνπξγία ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ κε
ηαπηφρξνλε πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ.
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Ζ θαηεχζπλζε ηνπ λφκνπ είλαη ε ελαξκφληζε κε ηα κέηξα θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ
ηζρχνπλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην.
Σα θχξηα ζεκεία ηνπ λ. 2244/94 κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα παξαθάησ:


Δπηηξέπεηαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ
αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο (ΑΠ) εθ‟ φζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ΑΠΔ.



Δπηβάιιεηαη ζηε ΓΔΖ ε ππνρξέσζε λα αγνξάδεη ηελ ελέξγεηα πνπ
παξάγεηαη απφ αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο.



Πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο θαη ζρεηηθά ζηαζεξέο ηηκέο ζηνπο ΑΠ
απφ ΑΠΔ πνπ ζπλδένληαη κε ηα ηηκνιφγηα ησλ θαηαλαισηψλ.



Παξέρεηαη ζηαζεξφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηε ζχλαςε
καθξνρξφλησλ (10εηψλ) ζπκβνιαίσλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

χκθσλα κε ηνλ λφκν λ.2773/99 κε ηίηιν «Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο- ξχζκηζε ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,
θαζνξίδεη ην βαζηθφ πιαίζην ξχζκηζεο ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ ζα αξρίζεη λα ηζρχεη απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2001 ζχκθσλα κε
ηελ Οδεγία 96/92 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ο λφκνο απηφο πξνβιέπεη:


Σε ζχζηαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) σο αλεμάξηεηεο θαη
απηνηεινχο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Αλάπηπμεο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο.



Σε ζχζηαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Ζιεθηξηθνχ πζηήκαηνο πνπ ζα
επνπηεχεηαη απφ ηελ ΡΑΔ
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Σελ απειεπζέξσζε ηεο παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ, πκπαξαγσγή αιιά θαη απφ ζπκβαηηθά
θαχζηκα



Σελ κεηαηξνπή ηεο ΓΔΖ ζε Αλψλπκε Δηαηξεία.

(ΡΑΔ, 2014)

2.2.1 Σν ππόδεηγκα ησλ εγγπεκέλσλ ηηκώλ
Σν πξψην ρξνλνινγηθά ππφδεηγκα απνδεκίσζεο ηεο παξαγφκελεο ΦΒ ελέξγεηαο
πνπ εηζήιζε ζηελ ρψξα είλαη απηφ ησλ εγγπεκέλσλ ηηκψλ. Οη εγγπεκέλεο ηηκέο
απνηεινχλ κία θξαηηθή επηδφηεζε ηεο παξαγφκελεο ειηαθήο θηινβαηψξαο, θαη
απνζθνπνχλ ζηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο θσηνβνιηατθήο
ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν κνληέιν απηφ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2000
ζηελ Γεξκαλία θαη απνηέιεζε ην απνηειεζκαηηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ θιάδνπ δηεζλψο κέρξη θαη ζήκεξα θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζαλ
κέηξν: ε παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ηα θσηνβνιηατθά επηδνηείηαη κέρξη ην ζεκείν
ζην νπνίν ε ηερλνινγία ζεσξείηαη αληαγσληζηηθή θαη αξθεηά ψξηκε. Σν ζεκείν
απηφ απνηειεί ηνλ απψηεξν ζηφρν ηεο ηερλνινγίαο, ηελ ιεγφκελε Ηζνηηκία δηθηχνπ
(grid parity), θαηά ηνλ νπνίν ε παξαγσγή απφ θσηνβνιηατθά ζα είλαη
αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζπκβαηηθή. Ζ
αγνξά ζην ζεκείν απηφ ζα είλαη αξθεηά ψξηκε θαη πιήξσο αλεμάξηεηε απφ
νπνηαδήπνηε επηδφηεζε θαη έηζη ε θσηνβνιηατθή ηερλνινγία ζα απνηειεί απφ
κφλε ηεο έλαλ ξπζκηζηή ηεο αγνξάο ιφγσ ηεο κεγάιεο εθθαζάξηζεο ελέξγεηαο.
(heleco, 2012)
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ηελ Διιάδα πξσηνεκθαλίδεηαη κε ηνλ λφκν λ.2244/1994 φπνπ ην χςνο ηεο
εγγπεκέλεο ηηκήο ήηαλ εληαίν γηα φιεο ηηο ηερλνινγίεο θαη νξηδφηαλ γηα ην κελ
Γηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα σο ην 90% ηνπ ηηκνινγίνπ γεληθήο ρξήζεο ζηε Μέζε
Σάζε θαη γηα ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα σο ην 90% ηνπ ηηκνινγίνπ ρξήζεο ζηε
Υακειή Σάζε.
χκθσλα κε ηνλ λφκν λ.3468/2006 «Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ
Αλαλεψζηµεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο
Τςειήο Απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» εηζέξρεηαη ζην Διιεληθφ θξάηνο ε
ηηκνιφγεζε κέζσ ησλ εγγπεκέλσλ ηηκψλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
απφ ΑΠΔ γηα θάζε ηερλνινγία μερσξηζηά φπσο θαη γηα ηελ ΦΒ(θεθάιαην Γ‟
άξζξν13). θνπφο φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ λφκν είλαη «πξναγσγή ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ
εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο” θαη αθ‟ εηέξνπ πξνσζείηαη, θαηά
πξνηεξαηφηεηα, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, µε θαλφλεο θαη
αξρέο, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηµεο Πεγέο Δλέξγεηαο
(ΑΠΔ) θαη κνλάδεο πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο
Απφδνζεο(ΤΘΖΑ).» θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο κέζσ ηεο πξνψζεζεο
κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λ3468/2006 νξίδεηαη ε παξαγσγή
θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο απφ απηφλνκνπο παξαγσγνχο αιιά θαη απφ
απηνπαξαγσγνχο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14Α „ ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν
6 παξ.2 ηνπ λφκνπ λ.4203/2013. H ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
παξάγεηαη απφ ΦΒ ζηαζκνχο πιελ απηψλ ηεο πεξίπησζεο (γ) ηνπ πίλαθα ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξ. 13 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, θαζνξίζηεθε απφ ην άξζξ. 1
ηεο ππ‟ αξίζκ. Τ.Α.Π.Δ./Φ1/νηθ.2262/31.1.2012 (ΦΔΚ 97/Β΄/31.1.2012), ζηε
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ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξ. 1 ηεο ππ‟αξίζκ.Τ.Α.Π.Δ./Φ1/2301/νηθ.16933
(ΦΔΚ 2317/Β΄/10.08.2012)θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξ. 1 ηεο ππ‟
αξίζκ. Τ.Α.Π.Δ./Φ1/1288/9011 (ΦΔΚ 1103/Β΄/2.5.2013)κε εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρχνο ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2013 θαη γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα
ζε €/MWh: (πίλαθαο 1)

Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν

Α

Με Γηαζπλδεδεκέλν

Β

Γ
(αλεμαξηήησο ηζρχνο)

>100kW

≤100kW

2013 Φεβξνπάξηνο

95,00

120,00

100,00

2013 Αχγνπζηνο

95,00

120,00

100,00

2014 Φεβξνπάξηνο

90,00

115,00

95,00

2014Αχγνπζηνο

90,00

115,00

95,00

1,1xκΟΣλ-1

1,2 xκΟΣλ-1

1,1 xκΟΣλ-1

Γηα θάζε έηνο λ απφ
ην 2015 θαη κεηά

Πίνακασ 1: Αποζημίωςη ΦΒ ενέργειασ ςύμφωνα με το υπόδειγμα
εγγυημένων τιμών
Όπνπ :xκΟΣλ-1: Μέζε Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο λ-1.
Καηά ην έηνο 2009 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ΦΒ ζηαζκψλ ζε
ζηέγεο θαη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ην νπνίν αθνξνχζε ζπζηήκαηα ηζρχνο κέρξη
10kW. Σέζεθε ζε ηζρχ κε ηελ ΚΤΑ 12323/ΓΓ175/4.6.2009 (ΦΔΚ 1079/Β΄/4.6.2009)
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ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ΄ αξίζκ. Α.Τ./Φ1/νηθ.18513 (ΦΔΚ 1557/Β΄/22.9.2010) θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ‟ αξίζκ. Τ.Α.Π.Δ./Φ1/νηθ.2266 (ΦΔΚ 97/Β΄/31.12.2012)
θαη Τ.Α.Π.Δ./Φ1/2302/16934 ΦΔΚ 2317/Β΄/10.8.2012, θαζνξίδνληαο θαη ηελ ηηκή
ηεο παξαγφκελεο απφ ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
εγρέεηαη ζην δίθηπν. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ αξίζκ.
Τ.Α.Π.Δ./Φ1/1288/9011 (ΦΔΚ 1103/Β΄/2.5.2013) γηα λενεηζειζφληεο ζην
πξφγξακκα ζηαζκνχο παξαγσγήο κε έλαξμε ηελ 1ε Ηνπλίνπ ηνπ 2013 εκπίπηεη ε
εμήο ηηκνιφγεζε: (Πίλαθαο 2)
Μήλαο / Έηνο

Σηκή (€)

Φεβξνπάξηνο 2013

125

Αχγνπζηνο 2013

125

Φεβξνπάξηνο 2014

120

Αχγνπζηνο 2014

120

Φεβξνπάξηνο 2015

115

Αχγνπζηνο 2015

115

Φεβξνπάξηνο 2016

110

Αχγνπζηνο 2016

110

Φεβξνπάξηνο 2017

105

Αχγνπζη95νο 2017

100

Φεβξν85πάξηνο 2018

95

Αχγνπζηνο 2018

90

Φεβξνπάξηνο 2019

85
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Αχγνπζηνο 2019

80

Πίνακασ 2: Αποζημίωςη ΦΒ ενέργειασ ςύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξησ
ςε ςτέγεσ
(helapco, 2014)

2.2.2 Σν ππόδεηγκα ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπκςεθηζκνύ
χκθσλα κε ηνλ λφκν λ.4203/2013 θαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ.4254/2014
ζεζκνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα ησλ παξαγσγψλ λα θάλνπλ ρξήζε
ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ (net-metering).
Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο-θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο απνηειεί έλα απφ ηα
εξγαιεία πξνψζεζεο ηεο απηνπαξαγσγήο-ηδηνθαηαλάισζεο κε ΑΠΔ θαη
εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο, θπξίσο γηα εγθαηαζηάζεηο ΦΒ. Σν net-metering
επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα θαιχςεη έλα κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ηεο
θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ηνπ θαη παξάιιεια λα ρξεζηκνπνηεί ην δίθηπν ζαλ
κέζν απνζήθεπζεο. Ζ ηηκνιφγεζε ηεο ελέξγεηαο γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηνλ φξν
„‟net‟‟ ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην θαζαξφ ηζνδχγην κεηαμχ παξαγφκελεο θαη
θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζην νπνίν γίλεηαη κε ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο
ε ρξέσζε. ε πεξηπηψζεηο πεξίζζεηαο έγρπζεο σο πξνο ην δίθηπν ζχκθσλα κε
ηνλ λφκν δελ ππάξρεη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηεο ελέξγεηαο. Όηαλ ε πεξίζζεηα
ηηκνινγείηαη έλαληη θάπνηνπ ηηκήκαηνο ππάξρεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη θάπνην
θφζηνο ρξήζεο δηθηχνπ γηα ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ ρξήζε έκκεζεο απνζήθεπζεο
πνπ πξνζθέξεη ην δίθηπν. ηνλ αληίπνδα δηάθνξεο ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, γηα
ιφγνπο πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ, δελ επηηξέπνπλ ζηνπο Γηαρεηξηζηέο λα επηβάιινπλ
ηέηνηα ηέιε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη δελ
απαηηνχληαη πεξηηηά έμνδα ζηνλ παξαγσγφ (βι. ρξήζε ελφο ακθίδξνκνπ κεηξεηή)
θαζηζηά ην net-metering έλα λέν ηαρέσο αλαπηπζζφκελν κνληέιν παξαγσγήο
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ελέξγεηαο. Σν κφλν κέρξη ηψξα εξσηεκαηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ είλαη
πνηα ζα είλαη ε αλαθνξά ηηκνιφγεζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο απφ ην δίθηπν
ελέξγεηαο (απιή ηηκή θηινβαηψξαο/ ξπζκηδφκελεο ρξεψζεηο) θαζψο θαη πνηα ζα
είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία ζα πξνζθέξεηαη ζηνλ παξαγσγφ. ηελ ζπλέρεηα
ηεο εξγαζίαο ζα απαληεζνχλ κε βάζεη ζελάξηα ηα νπνία ζα δεκηνπξγεζνχλ γηα ην
κνληέιν ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ.

εικόνα 1 : Σσημαηοποίηζη ζςζηήμαηορ ενεπγειακού ζςμτηθιζμού Πηγή:
pvnetmetering.eu

Όπσο παξαηεξείηαη (εηθφλα 1) ε ηειηθή ηηκνινγήζηκε ελέξγεηα πξνθχπηεη απφ ηελ
δηαθνξά εηζεξρφκελεο – εμεξρφκελεο απφ ην δίθηπν ελέξγεηαο. ε απηή ηελ
δηαθνξά ελέξγεηαο βαζίδεηαη ην θέξδνο ηνπ παξαγσγνχ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ
δηθηχνπ. (pvnetmetering, 2014)
Απφ ηηο 30/7/2014 έρεη ηεζεί ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε απφ ηελ ΡΑΔ ην λνκνζρέδην
γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ κνληέινπ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ ζηελ Διιεληθή
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αγνξά ελέξγεηαο. Ο ζθνπφο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνχ, φπσο απηφο
αλαθέξεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ην ζπλνδεχεη, είλαη ε απνζαθήληζε
ηεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο
ζε θνξεζκέλα δίθηπα κηθξψλ ζηαζκψλ ΦΒ θαη αλεκνγελλεηξηψλ κε ζηφρν ηελ
απηνπαξαγσγή κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ππεξαπνδεκηψζεσλ ζηελ παξαγφκελε
απφ ΑΠΔ ελέξγεηαο θαη ζπλεπψο ηελ απνθπγή αλαίηηαο επηβάξπλζεο ηνπ
θαηαλαισηή. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά άξζξν 1 παξ.1 «Καηαξηίδεηαη Δηδηθφ
Πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο κέρξη 10 kWp,
απφ απηνπαξαγσγνχο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ.3468/2006, εθεμήο πξφγξακκα, γηα ηελ θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ ηνπο κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ» ρεηηθά κε ηελ δηελέξγεηα ελεξγεηαθνχ
ζπκςεθηζκνχ αλαθέξεηαη άξζξν 2 παξ. 1 «Ο ελεξγεηαθφο ζπκςεθηζκφο
δηελεξγείηαη ζηνπο εθθαζαξηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ εθδίδεη ν Πξνκεζεπηήο κε ηνλ νπνίν έρεη ζπκβιεζεί ν
απηνπαξαγσγφο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ εγθαηάζηαζε
θαηαλάισζεο ηνπ, βάζεη πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαηακέηξεζεο πνπ παξέρνληαη
απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ.» θαη άξζξν 2 παξ.5 «Οη ρξεψζεηο γηα ηηο
Τπεξεζίεο θνηλήο Ωθέιεηαο θαζψο θαη νη ρξεψζεηο ηνπ Δηδηθνχ ηέινπο Μείσζεο
Δθπνκπψλ Αεξίσλ Ρχπσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο
θαηαλάισζεο ηεο εγθαηάζηαζεο»… « Οη ινηπέο ξπζκηδφκελεο κνλνπσιηαθέο
ρξεψζεηο ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο απνξξνθεζείζαο απφ ην δίθηπν ελέξγεηαο θαηά
ηελ πεξίνδν θαηακέηξεζεο. Οη ινηπέο ρξεψζεηο (ΔΦΚ, Δηδηθφ ηέινο, ΦΠΑ)
ππνινγίδνληαη φπσο θάζε θνξά νξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.»
(hellenicparliament, 2014)
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2.3

Σν ΜΓ δίθηπν ηεο Κξήηεο

Ζ Κξήηε είλαη ζε έθηαζε ην 4ν κεγαιχηεξν λεζί ηεο Μεζνγείνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηελ εληνλφηαηε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεζηνχ, ζπλεπάγνληαο ηελ
ηδηαίηεξε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Δλεξγεηαθά πξφθεηηαη γηα απηφλνκν
ζχζηεκα, φπνπ θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ε ειεθηξνπαξαγσγή ζηεξίδεηαη
ζε έλα ζπκβαηηθφ δίθηπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κνλάδεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νξπθηά θαχζηκα (ληίδει, καδνχη). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε
ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΖ ΑΔ) πεξηιακβάλεη:
3 ζεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ηζρχνο 817 MW, 39 αηνιηθά πάξθα
ηζρχνο 186 MW, ΦΒ ζηαζκνχο ηζρχνο 78 MW θαη 2 ΤΖ ηζρχνο 0,6 MW
(ΓΔΓΓΖΔ, 2014). Δλδεηθηηθά ε θαηαλνκή ηζρχνο θαη ην πιήζνο ησλ απηφλνκσλ
κνλάδσλ παξαγσγήο ΦΒ ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε αλά λνκφ παξνπζηάδνληαη ζηνπο
παξαθάησ πίλαθεο(Πίλαθεο 3-4)
ΗΥΤ Φ/Β (kWp)
Ν.ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
32.364,98

Ν.ΛΑΗΘΗΟΤ

Ν.ΥΑΝΗΩΝ

Ν.ΡΔΘΤΜΝΖ

ΤΝΟΛΟ

19.574,45

11.246,4

14.822,69

78.008,52

Πίνακασ 3: Κατανομή ιςχύοσ ΦΒ ςυςτημάτων ανά νομό Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ,2014
ΠΛΖΘΟ Φ/Β
Ν.ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
444

Ν.ΛΑΗΘΗΟΤ

Ν.ΥΑΝΗΩΝ

Ν.ΡΔΘΤΜΝΖ

ΤΝΟΛΟ

259

147

194

1044

Πίνακασ 4: Κατανομή πλήθουσ ΦΒ ςυςτημάτων ανά νομό Πηγή:
ΔΕΔΔΗΕ,2014
Δμαηηίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ λεζηνχ, αθφκα θαη ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο χθεζεο ηεο Διιάδαο(2009), φηαλ ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα
παξαηεξείηαη κείσζε ηεο δήηεζεο ζην ΜΓ δίθηπν Κξήηεο παξαηεξήζεθε αχμεζε
0.5%. Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ απηφλνκνπ δηθηχνπ
ηεο Κξήηεο θαη ε εχξεζε βέιηηζησλ ιχζεσλ γηα ηελ παξαγσγή. (ΓΔΓΓΖΔ, 2014)
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Γεληθά ζην απηφλνκν ζχζηεκα ηεο Κξήηεο ε παξαγφκελε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα
θαιχπηεη θάζε ζηηγκή ηελ απμαλφκελε δήηεζε. Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηνπ
ΜΓ δηθηχνπ Κξήηεο είλαη :


Ζ κεγάιε ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ νξπθηά θαχζηκα



Οη πςεινί ξπζκνί αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ



Σν πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ νινέλα ζα
απμάλεηαη ζην κέιινλ ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ζηα νξπθηά θαχζηκα αιιά
θαη ζηελ ππεξιεηηνπξγία ησλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο

εκαληηθφ ξφιν ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην δίθηπν θαινχληαη λα
παίμνπλ νη κνλάδεο παξαγσγήο ΑΠΔ θαη ζπγθεθξηκέλα νη κνλάδεο θσηνβνιηατθήο
ειεθηξνπαξαγσγήο ιφγσ ηεο πςειήο παξαγσγήο ζηηο πεξηφδνπο πςειήο
δήηεζεο ηνπ δηθηχνπ (θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ). Οη κνλάδεο παξαγσγήο κπνξνχλ
λα ζπκβάιινπλ ζηελ απμαλφκελε δήηεζε, ζηελ εμνηθνλφκεζε κεγάινπ κέξνπο ηεο
θαηαλάισζεο θαζψο θαη ζηελ κείσζε ηνπ πςεινχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ
πθηζηάκελσλ κνλάδσλ παξαγσγήο.
Λφγσ ηνπ πινχζηνπ δπλακηθνχ ΑΠΔ ηνπ λεζηνχ αιιά θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο
παξαγσγήο απφ ζπκβαηηθέο κνλάδεο, ε Κξήηε θαζίζηαηαη σο έλα ηδαληθφ ζχζηεκα
κειέηεο. ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο, εμεηάδεηαη ε βησζηκφηεηα
ηεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο ζην λεζί θαζψο θαη ε έξεπλα γηα ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα απηήο ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή.
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3. Γηεζλήο επηζηεκνληθή εκπεηξία
Ζ δηεζλήο επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία αλαδεηήζεθε ζε ειεθηξνληθνχο
επηζηεκνληθνχο νίθνπο ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη πξφζβαζε απφ ην Πνιπηερλείν
Κξήηεο πάλσ ζε δηεζλείο δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
έξεπλαο. Ζ αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε δχν (2) ππιψλεο γηα ηελ
πξνζέγγηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΦΒ. Α) ηε κεζνδνινγία εχξεζεο ηνπ
ΑΚΖΔ θαη Β) ηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο
έλλνηαο ηεο Ηζνηηκίαο.

3.1

Μέζνδνο ππνινγηζκνύ ΑΚΗΔ

Οη [Hernandes et al., 2013] θάλνπλ κία πην ιεπηνκεξή αλάιπζε σο πξνο ηελ
κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ ΑΚΖΔ. Πεξηιακβάλνληαη πξφζζεηεο κεηαβιεηέο πνπ
αθνξνχλ παξάιιεια θαη ηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία(Κ.Π.Α.) ηνπ θφζηνπο ηνπ
έξγνπ αιιά θαη ηελ Κ.Π.Α. ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. αλ θχξηα εμίζσζε
ππνινγηζκνχ ηνπ ΑΚΖΔ παξνπζηάδεηαη ε εμήο:

𝑁

𝐿𝐶𝑂𝐸 = (𝐶 + 𝐿 +
𝑛 =1

(𝑂𝑃𝐸𝑋 + 𝐼) × 𝐶)
/
(1 + 𝑟)n

Όπνπ:
€

C: Κφζηνο ζπζηήκαηνο (W )
€

L: Κφζηνο αγνξάο γεο (W )
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𝑁

𝑛=1

𝑆 × 𝑇𝐹 × 𝜂 × (1 − 𝑑)n
(1 + 𝑟)n

OPEX: Λεηηνπξγηθά έμνδα επέλδπζεο (%)
I: εηήζηνο ξπζκφο αζθάιηζεο (%)
S: Ζιηαθφ δπλακηθφ (kWh/m2/year)
TF: (αδηάζηαηε)
n: ζπληειεζηήο απφδνζεο
d: ζπληειεζηήο απνδφκεζεο
r: πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο απηήο ππεηζέξρνληαη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ
αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηνπ ΑΚΖΔ θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ελφο ζπζηήκαηνο κέζν
κίαο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ηνπ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Μεηαβιεηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απηέο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο
ζηνλ ηνκέα ησλ ΦΒ φπσο ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θαζψο θαη ε δήηεζε ηνπ δηθηχνπ.
[Hernandes et al., 2013]

Οη [Talavera et al., 2014] ζην ππφδεηγκα πνπ δεκηνπξγνχλ εηζάγνπλ λέεο
νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, φπσο ην πξαγκαηηθφ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ πιεζσξηζκνχ, ν ζπληειεζηήο WACC
δειαδή ην κέζν ζηαζκηζκέλν θφζηνο θεθαιαίσλ θαη ν εηήζηνο ξπζκφο θιηκάθσζεο
ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.
Γεληθά ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ΑΚΖΔ,
αθνινπζεί κηα πην νηθνλνκνηερληθή πιεπξά ιακβάλνληαο ππφςε πεξηζζφηεξνπο
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νηθνλνκηθνχο ζπληειεζηέο ψζηε λα δνζεί έλα αλαιπηηθφηεξν νηθνλνκηθφ
απνηέιεζκα.
[Talavera et al., 2014]

Οη [Ameli et al., 2014] ην ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ίδην κε απηφ ηνπ
PvParity κε κφλε δηαθνξά ζην ηέινο ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδεηαη ν ζπληειεζηήο
FiT (Feed-in Tariff), ε ηηκή δειαδή πνπ δίδεηαη ζηνπο παξαγσγνχο πνπ ππάξρεη
ζε νξηζκέλεο ρψξεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΦΒ, θαη πψο
απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηζνηηκία ζην δίθηπν.

[Ameli et al., 2014]
Γεληθφηεξα απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή εκπεηξία αιιά
θαη απφ ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία πάλσ ζην ζέκα είλαη ην εμήο: Όπσο
γλσξίδνπκε ην ΑΚΖΔ είλαη έλαο νηθνλνκηθφο δείθηεο. ηνπο φξνπο ηεο νηθνλνκίαο
νη δείθηεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ αλάινγα κε ηνλ ζηφρν
πνπ εμππεξεηνχλ. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ηνπ
εθάζηνηε ζπγγξαθέα θαη αλάινγα κε ην βάζνο ηεο αλάιπζεο πνπ παξνπζηάδνληαη
ζε θάζε εξγαζία, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείθηε.
Γηα ην ιφγν απηφ ζαλ θαλφλαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ηνπ ΑΚΖΔ είλαη ε
ζρέζε:
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𝜜𝜥𝜢𝜠 =

𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶𝜾𝜶𝜿έ𝝇 𝜟𝜶𝝅ά𝝂𝜺𝝇 + 𝜥. 𝜫. 𝜜. 𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ώ𝝂 𝜺𝝃ό𝜹𝝎𝝂
𝜥. 𝜫. 𝜜. 𝜠𝝂έ𝝆𝜸𝜺𝜾𝜶𝝇

Ο ζηφρνο πνπ ζα ζέζεη ν εθάζηνηε αλαιπηήο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ, ζα νξίζεη ηηο
κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κνληέιν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.

3.2

Μεζνδνινγία γηα ηελ έλλνηα ηεο Ιζνηηκίαο

πλήζεηο κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο Ηζνηηκίαο είλαη νη αθφινπζεο ηξεηο (3):
1. Γπλακηθή Ηζνηηκία κε ελζσκαησκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά δηθηχνπ
2. Γπλακηθή αληαγσληζηηθφηεηα ζε ηηκέο ρνλδξηθήο
3. Ηζνηηκία θαπζίκνπ ( ε πεξίπησζε λήζσλ )

Ζ Γπλακηθή Ηζνηηκία δηθηχνπ αθνξά εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ κεξηθψο ε
νιηθψο λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ην ζχζηεκα αληαγσλίδεηαη ηελ ηηκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ
θαηαλαισηή. Οη „‟νδεγνί‟‟ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νπζηαζηηθά είλαη νη ινγαξηαζκνί
ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε ηηκή πψιεζεο ηεο φπνηαο
πεξίζζεηαο ελέξγεηαο παξάγεηαη. πλήζσο αθνξά ΦΒ κηθξήο θιίκαθαο
εγθαηεζηεκέλα πάλσ ζε ζηέγεο.
Ζ δπλακηθή αληαγσληζηηθφηεηα ζε ηηκέο ρνλδξηθήο αθνξά εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο
αληηζηαζκίδνπλ κηθξέο ε θαζφινπ θαηαλαιψζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ην ζχζηεκα αληαγσλίδεηαη ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο πψιεζεο ηεο αγνξάο.
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Αθνξά απζηεξά κεγάια βηνκεραληθά ζπζηήκαηα κε ρακειή ηνπηθή θαηαλάισζε ή
ειεχζεξα κεγάια ζπζηήκαηα ηνπνζεηεκέλα ζην έδαθνο.
Ζ ηζνηηκία θαπζίκνπ (λήζσλ) αθνξά εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη κε
κία κφλν πεγή παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά δελ κπνξνχλ λα ηελ
αληηθαηαζηήζνπλ.(π.ρ. παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θαχζηκν, ρσξίο
ζχλδεζε κε θάπνην άιιν δίθηπν). Αθνξνχλ πεξηνρέο ζηηο φπνηεο γελλήηξηεο
θαπζίκσλ παξέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε έλα
απνκνλσκέλν ζχζηεκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζχζηεκα αληαγσλίδεηαη ην
ΑΚΖΔ ηνπ δηθηχνπ ζπκβαηηθήο παξαγσγήο.

(pvparity, 2013)

4. Μεζνδνινγία
ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ε κεζνδνινγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θσηνβνιηατθψλ βαζίδεηαη ζε 3 θχξηνπο ππιψλεο:


ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ ΑΚΖΔ ησλ θσηνβνιηατθψλ
ζπζηεκάησλ ηεο Κξήηεο



ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Ηζνηηκίαο κεηαμχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη Φ/Β
ζπζηήκαηνο θαη ηέινο



ηνλ ππνινγηζκφ σθέιεηαο πνπ πξνθχπηεη ακθίδξνκα κεηαμχ παξαγσγψλ
ηεο ΦΒ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δηθηχνπ δηαλνκήο.

ηελ ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηφρνο είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ε
απνζαθήληζε ηεο νξζήο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο γηα ηελ
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κειέηε ζην απηφλνκν δίθηπν ηεο Κξήηεο, φπνπ ειάρηζηεο έσο κεδακηλέο κειέηεο
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζηηγκήο.

4.1

Αλαζθόπεζε θόζηνπο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ΑΚΗΔ

Μία ζαθήο θαηαλφεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη
ζθνπηκφηεηαο ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ είλαη
πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θαη
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε θάζε έζλνο.
Ζ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ην νξηαθφ θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο θαη παξάιιεια
θαηά θαλφλα, κε βάζε ηελ αγνξά ελέξγεηαο αιιά θαη δηάθνξα θαλνληζηηθά κέηξα.
Όζνλ αθνξά ηελ Διιεληθή δηαρείξηζε ελέξγεηαο ε ηηκή θαζνξίδεηαη θαηά βάζε απφ
ηελ Οξηαθή ηηκή ηνπ πζηήκαηνο (ΟΣ), ηηο δηακνξθψζεηο ηεο αγνξάο κέζσ ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο δήηεζεο, αιιά παξάιιεια θαη απφ ηα φξηα ηα νπνία κπαίλνπλ
ζηελ παξαγσγή απφ ηξίηνπο (βι. ΦΒ), δειαδή νη εγγπεκέλεο ηηκέο (ηαξίθεο) νη
νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην ππάξρνλ πιαίζην πνπ έρεη εθαξκνζηεί ή ην
πιαίζην ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ πνπ πιένλ αξρίδεη λα εηζρσξεί ζαλ ππφδεηγκα
ζηελ αγνξά θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο.
Γηαθνξεηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αληαγσλίδνληαη ηηο
πξνζθνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο θαη ε ηηκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο
πξνκεζεπηέο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ απνδεθηή πξνζθνξά θαη κε ηελ ηερλνινγία.
Ζ αζηάζεηα απηή πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, δεκηνπξγεί ηελ δηαθνξά
κεηαμχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηειηθήο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
Γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε δηαθφξσλ επελδχζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη
νηθνλνκηθνί δείθηεο κε ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο λα είλαη: ε θαζαξή παξνχζα αμία
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(ΚΠΑ), ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο (ΔΒΑ), ε έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο
(ΔΠΑ) θαη ην αλεγκέλν θφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΑΚΖΔ).
Ζ κεζνδνινγία ηνπ ΑΚΖΔ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο
ή ζηελ αλάιπζε-ζχγθξηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο –
απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Ο δείθηεο
ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο ελέξγεηαο νπζηαζηηθά νξίδεη ηελ ηηκή πνπ ζα πξέπεη λα
απνδεκησζεί ε παξαγφκελε ελέξγεηα, ψζηε λα απνπιεξψζεη ηνλ επελδπηή γηα ην
ζπλνιηθφ ηνπ θφζηνο θαη ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ θφζηνπο θαζ‟ φιε ηελ
νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο ηεο επέλδπζεο (total lifetime expenses) πξνο ηε
παξαγσγή ελέξγεηαο ηεο κνλάδαο, εθθξαζκέλα ζε φξνπο παξνχζαο αμίαο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΑΚΖΔ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη παξάκεηξνη φπσο, ην
θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ή επηηφθην
αλαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εθφζνλ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη σο πξνο ην ζχλνιν
ηεο επέλδπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνλ ξπζκφ ππνβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΦΒ,
ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα ηνθνρξενιχζηα.
Αλαιφγσο κε ην κέγεζνο θαη ην ζηφρν ηεο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο
παξάκεηξνη φπσο, θφξνο εηζνδήκαηνο, θφξνο επέλδπζεο, ππνιεηκκαηηθή αμία
επέλδπζεο θ.α.
Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπλήζσο δελ πεξηιακβάλεη θηλδχλνπο πνπ έγθεηληαη ζηηο
δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο
ηερλνινγίεο. Γηα παξάδεηγκα ηηο ηαξίθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ηηκήο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα. ε
φιεο ηηο ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ίδηα νηθνλνκηθή αλάιπζε κε
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ηηο κφλεο δηαθνξέο λα είλαη ην θφζηνο, ηελ δηάξθεηα δσήο θαη ηελ παξαγφκελε
ελέξγεηα.
Αλαγλσξίδνληαο φηη ην ΑΚΖΔ είλαη εξγαιείν ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ππάξρεη
κεγάιε επαηζζεζία ζηηο παξαδνρέο πνπ γίλνληαη, εηδηθά φηαλ δεκηνπξγείηαη
πξφβιεςε γηα πνιιά ρξφληα ζην κέιινλ. Έηζη, εάλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηάδεη
ηηο πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο, νη ππνζέζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αθξηβείο φζν ην
δπλαηφλ, κε ηηο αληίζηνηρεο αλαιχζεηο επαηζζεζίαο θαη αηηηνινγήζεηο. πλήζσο, ην
ΑΚΖΔ είλαη έλα ζηαηηθφ κέηξν πνπ κνηάδεη κε έλα ζηηγκηφηππν θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο αλά παξαγφκελε ελέξγεηα, ελψ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο
αγνξάο είλαη δπλακηθέο.
Βειηηψζεηο ζην ΑΚΖΔ γηα ηελ θσηνβνιηατθή ελέξγεηα κπνξνχλ λα γίλνπλ φηαλ
ιακβάλνληαη ππφςε ξεαιηζηηθέο ππνζέζεηο, πξαγκαηηθέο ηηκέο ρξεκαηνδφηεζεο,
θαζψο θαη ζσζηή εμέηαζε ησλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο. Καηαλνψληαο ην
πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο ελεξγεηαθέο πξνδηαγξαθέο ζα
βειηηψλεηαη ε κέζνδνο ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

4.2

Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ αλεγκέλνπ θόζηνπο

Ο ππνινγηζκφο ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην θφζηνο ηνπ
ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ
δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξάζρεη ηηκή θφζηνπο εθθξαζκέλε ζε
€

(𝑘𝑊ℎ−𝑀𝑊ℎ ). Οη κεηαβιεηέο θαη ηα δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλεγκέλνπ
θφζηνπο αλαιχνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηηθψλ θχιισλ
Microsoft Office Excel θαη ηειηθά εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ
Ηζνηηκία κεηαμχ παξαγσγήο θαη δηθηχνπ.
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Γεληθά ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο έρεη παξαηεξεζεί φηη είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε ̇ θαη ε επζηνρία ηεο αλάιπζεο βαζίδεηαη ζηηο κεηαβιεηέο θαη
ηελ πιεζψξα ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ.
Ζ γεληθή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ινηπφλ κπνξεί λα εθθξαζηεί απφ ηελ παξαθάησ
εμίζσζε:

𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 +𝑂𝑃𝐸𝑋
𝐸𝑃

(1)

Όπνπ CAPEX: Οη θεθαιαηαθέο δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο
OPEX: Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο
EP: Ζ παξαγφκελε ελέξγεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Όηαλ ε κέζνδνο ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
Ηζνηηκίαο κεηαμχ ζπζηήκαηνο – δηθηχνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ λα γίλεηαη ζχγθξηζε κε
ηηο ηηκέο ηνπ δηθηχνπ, είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ φζν είλαη δπλαηφλ ππφςε φιεο νη
κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηα νπνηνδήπνηε θφζηε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ
θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ελφο ζπζηήκαηνο. (PvParity, 2013)

4.2.1 Δπηινγή κεηαβιεηώλ ηεο κεζνδνινγίαο.
Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ζηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο έρεη σο ζηφρν ηε βαζχηεξε
αλάιπζε αιιά θαη ηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο. Οη κεηαβιεηέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλήθνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:


Μεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ην θφζηνο αγνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο



Μεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο



Οηθνλνκηθέο παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηνλ θχθιν δσήο κίαο επέλδπζεο



Μεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο
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Οη θχξηεο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΑΚΖΔ είλαη ε
επηινγή ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ(%), ε κέζε ηηκή αγνξάο ηνπ
€

ζπζηήκαηνο(𝑊 ), ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο(Έηε) θαη ε ππνβάζκηζε ηεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο(%).
Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη ην επηηφθην πνπ ρξεψλεηαη ζηα δάλεηα απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα πξνο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη άιια ηδξχκαηα θαηαζέζεσλ
θαη νπζηαζηηθά είλαη ην επηηφθην απηφ πνπ εμππεξεηεί ην θφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ
ηεο επέλδπζεο. Ζ επηινγή ηεο ηηκήο ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ είλαη δχζθνιε
δηφηη ε ηηκή απηή πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε ηελ ζέζε θαη ηελ εμεηαδφκελε
ρξνληθή πεξίνδν. Δπηπιένλ νξηζκέλνη επελδπηέο επηιέγνπλ δηαθνξεηηθφ
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε επέλδπζε ψζηε λα αληηκεησπίδεη
ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο θαηά ηνλ θχθιν δσήο ηεο . Ζ επηινγή ηνπ
πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηεο ελεξγεηαθέο
ηερλνινγίεο πνπ είλαη ζρεηηθά πην αληαγσληζηηθέο.
Ζ κέζε ηηκή αγνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κία θπκαηλφκελε ηηκή γηα ηελ αγνξά ηνπ
ζπζηήκαηνο. Αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο θαη αλαθέξεηαη σο θφζηνο αλά
W.
Ζ δηάξθεηα δσήο ελφο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο είλαη ε κέζε ηηκή
δσήο κίαο θσηνβνιηατθήο ζπζηνηρίαο.
Ζ ππνβάζκηζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο είλαη ε ηηκή πνπ πξνθχπηεη θαηά θχξην
ιφγν απφ ηνλ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή ελφο θσηνβνιηατθνχ πάλει θαη αλαθέξεηαη
ζηελ κεηαβνιή ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ελφο ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ
ρξφλν.
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Ζ ηειηθή εμίζσζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλεγκέλνπ
θφζηνπο ειεθηξηζκνχ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εμίζσζε (1), ζα είλαη ε εμήο:
(εμίζσζε 2)

𝛬𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅𝛼 𝛦𝜉𝜊𝛿𝛼
𝑌𝐴
−
𝑛
(1 + 𝜋𝜀)
(1 + 𝜋𝜀)𝑛
𝑛
𝑁 𝛦𝜏𝜂𝜍𝜄𝛼 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾𝜂 𝛨. 𝛦.∗ (1 − 𝜍𝛼)
𝑛
𝑛=1
(1 + 𝜋𝜀)

𝛫𝜊𝜍𝜏𝜊𝜎 𝛴𝜐𝜍𝜏𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜎 +
𝛢𝛫𝛨𝛦 =

𝑁 𝛦𝜏𝜂𝜍𝜄𝛼
𝑛=1

Εξίςωςη 1: Εξίςωςη Υπολογιςμών ΑΚΗΕ

Όπνπ: ΤΑ: Τπνιεηκκαηηθή αμία επέλδπζεο
ΠΔ: Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Α: πληειεζηήο απνδφκεζεο ηνπ ΦΒ.


Σν θφζηνο ζπζηήκαηνο ππνινγίδεηαη σο εμήο:
𝛫ό𝜍𝜏𝜊𝜎 = 𝛫ό𝜍𝜏𝜊𝜎 𝛼𝜈ά 𝑊 ∗ 𝜇έ𝛾𝜀𝜃𝜊𝜎 𝜍𝜐𝜍𝜏ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜎



Σα εηήζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα επεηδή είλαη αξθεηά δχζθνιν λα δνζνχλ
αθξηβψο γηα κία επέλδπζε κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο αληηζηνηρνχλ ζε έλα
πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο (ηππηθέο ηηκέο
βηβιηνγξαθίαο 1-2%).



Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία κίαο επέλδπζεο ραξαθηεξίδεη ην ππφινηπν
ηεο αμίαο ελφο αγαζνχ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα απνκείσζε ηεο αξρηθήο
αμίαο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξα είδε
θζνξάο, θαη πνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή έθηαθηα, ε αμία δειαδή ηνπ
ζπζηήκαηνο ζην ηέινο ηεο επέλδπζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επεηδή ε
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δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεγάιε κπνξεί λα ζεσξεζεί πιεζίνλ
ηνπ κεδελφο.


Ζ εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε

𝛦𝜏ή𝜍𝜄𝛼 𝛱. 𝛦. =

𝛴𝜐𝜈𝜏𝜀𝜆𝜀𝜍𝜏ή𝜎 𝛼𝜋ό𝛿𝜊𝜍𝜂𝜎 ∗ 365 ∗ 24 ∗ 𝛭έ𝛾𝜀𝜃𝜊𝜎 𝜍𝜐𝜍𝜏ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜎
1000

,φκσο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
λήζνπ Κξήηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί
απφ πξαγκαηηθέο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαλεψζηκσλ
θαη Βηψζηκσλ Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ. (Εαβφο, 2013)


Ο ζπληειεζηήο απνδφκεζεο πξνθχπηεη απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο
πξνδηαγξαθέο ελφο θσηνβνιηατθνχ (ηππηθέο ηηκέο: 0,35-0,7%)
Σν ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ππνινγηζηηθφ
κνληέιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 5).

Μεταβλητζς συστήματος

Μονάδες

Μζγεκοσ ςυςτιματοσ

W

Ηλιακι Ακτινοβολία

kWh/m2/θμζρα

υντελεςτισ Απόδοςθσ

%

υντελεςτισ Αποδόμθςθσ

%

Χρόνοσ ηωισ ΦΒ

Ζτθ

Παραγόμενθ Ενζργεια

kWh/Ζτοσ

Κόςτοσ ανά παραγόμενο W(€/W)

€/W

Ολικό κόςτοσ εγκατάςταςθσ (€)

€

Λειτουργικά ζξοδα (€)

€

Προεξοφλθτικό επιτόκιο (%)

%

Πίνακαρ 5: Μεηαβληηέρ Σςζηήμαηορ
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Τιμή

Αλαιφγσο κε ηνλ ηχπν επέλδπζεο νθείιεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο εθάζηνηε επέλδπζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δίδεηαη κέζσ ηνπ
ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ε επηινγή ρξεκαηνδφηεζεο ε κε φζν αθνξά
επελδχζεηο πνπ γίλνληαη γηα εγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ άλσ ησλ 10kW νη νπνίεο
θαηά ην πιείζηνλ αθνξνχλ επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο (Πίλαθαο 6)
Μεταβλητζς χρηματοδότησης

Μονάδες

Επιτόκιο δανείου (%)

%

Περίοδοσ Δανείου (Ζτθ)

Ζτθ

Κρατικι χρθματοδότθςθ (%)

%

Κεφάλαιο δανείου (€)

€

Ετιςια δόςθ δανείου (€)

€

Τιμή

Πίνακαρ 6: Μεηαβληηέρ Φπημαηοδόηηζηρ Επένδςζηρ
Μέζσ ησλ κεηαβιεηψλ πεξηφδνπ δαλείνπ, επηηφθην δαλείνπ θαη θεθάιαην δαλείνπ
γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο εηήζηαο δφζεο δαλείνπ απφ ηελ αθφινπζε εληνιή ηνπ
ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο Microsoft Office Excel.
Δηήζηα δφζε δαλείνπ= PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])


Όπνπ: rate: Σν επηηφθην ηνπ δαλείνπ



nper: Ο αξηζκφο πιεξσκψλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ



pv: Σν θεθάιαην ηνπ δαλείνπ



fv: Ζ κειινληηθή αμία ηνπ δαλείνπ κεηά ηελ πιεξσκή ηεο ηειεπηαίαο
δφζεο. (πλήζσο παίξλεη ηελ ηηκή 0)



type: Παίξλεη ηηο ηηκέο 0 ή 1 αλάινγα γηα ην αλ νη πιεξσκέο γίλνληαη εληφο
πξνζεζκηψλ δαλείνπ.
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4.2.2 Δπηινγή ηύπνπ ΑΚΗΔ
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ ηξία είδε αλεγκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν γίλεηαη ε
πξνζέγγηζε ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο:


Σν νλνκαζηηθφ αλεγκέλν θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο



Σν πξαγκαηηθφ αλεγκέλν θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο



Σν πξαγκαηηθφ πιεζσξηζηηθφ αλεγκέλν θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο (εηθφλα 2)

ην νλνκαζηηθφ αλεγκέλν θφζηνο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
νλνκαζηηθέο ηηκέο φζν αθνξά ηα θφζηε πνπ έγθεηληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε
ην πξαγκαηηθφ αλεγκέλν θφζηνο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη
πξαγκαηηθέο ηηκέο(δπλακηθέο) νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ηηκέο ηνπ ζήκεξα θαη
ζπλήζσο πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο έρεη πξνέιζεη κία αλάιπζε επαηζζεζίαο.
ην πξαγκαηηθφ πιεζσξηζηηθφ αλεγκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια ηηκέο
πιεζσξηζκνχ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ αγνξά, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κία
παξαηήξεζε φζν αθνξά ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ θαη ηελ κειινληηθή αμία ηνπ
θεθαιαίνπ θαηά ηα ρξφληα κειέηεο.
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Εικόνα 2: Τύποι ανηγμένος κόζηοςρ Πηγή: http://csep.efchina.org/
Ζ ρξήζε κεηαμχ νλνκαζηηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ αλεγκέλνπ θφζηνπο πνηθίιιεη
αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ηεο θάζε κειέηεο. Γεληθά ην πξαγκαηηθφ αλεγκέλν θφζηνο
πξνηηκάηαη θπξίσο απφ θπβεξλήζεηο – θαηαζθεπαζηέο πνιηηηθψλ, ελψ ην
νλνκαζηηθφ πξνηηκάηαη θπξίσο απφ επελδπηέο .
Οη παξαπάλσ ππνινγηζκνί νδεγνχλ ζε κία πξαγκαηηθή ηηκή γηα ην ΑΚΖΔ ε νπνία
είλαη ζηαζεξή γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ δσήο ηεο επέλδπζεο θαη γηα ηνπο
ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηνχληαη πξαγκαηηθέο ηηκέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην
έηνο 2014. Παξάιιεια γίλεηαη θαη ν ππνινγηζκφο γηα ηελ πξαγκαηηθή
πιεζσξηζηηθή ηηκή ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ρξεζηκνπνηψληαο ηα επξσπατθά ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζσξηζκφ.
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4.2.3 Δμέιημε ηεο ηηκήο ηνπ ΑΚΗΔ
Όπσο είλαη ήδε γλσζηφ ην ΑΚΖΔ είλαη έλαο νηθνλνκηθφο δείθηεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε επελδχζεσλ, ν νπνίνο πξνζδίδεη κία ζηαηηθή ηηκή
πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο ρξνληθά (total lifetime expenses). Ο
νηθνλνκηθφο απηφο δείθηεο φπσο παξαηεξείηε εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην
θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν είλαη θπκαηλφκελε ηηκή ε νπνία κεηαβάιιεηαη ζε
ζπλζήθεο ειεχζεξεο αγνξάο. Δπνκέλσο ινηπφλ γηα λα γίλεη πιήξεο θαηαλφεζε
ηεο εμέιημεο ηνπ ΑΚΖΔ πξέπεη λα γίλεηαη παξάιιεια θαη κία αλάιπζε ζρεηηθά κε
ηελ κεηαβνιή ηεο ηηκήο αγνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο(δπλακηθή κεηαβιεηή). Ζ αλάιπζε
απηή γίλεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ ζε πξνεγνχκελα ρξφληα θαη κε ηελ
ρξήζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο λα δνζεί ε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα 3.

Εικόνα 3: Εξέλιξη ΑΚΗΕ Πηγή: [www.epia.org]
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4.3

Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ Ιζνηηκίαο

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ηζνηηκία δηθηχνπ ζεσξείηαη θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο ηεο ειηαθήο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο ζε ζρέζε
κε ηελ παξαγφκελε απφ ζπκβαηηθά κέζα ελέξγεηαο ηνπ δηθηχνπ. Οπζηαζηηθά
πξφθεηηαη γηα ηελ ράξαμε ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κεηψζεσλ θφζηνπο θαη ηελ ζπλνιηθή „πξάζηλε‟ πνιηηηθή πνπ ρξεηάδεηαη λα
αθνινπζεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ γεληθφηεξα.
Γηα ηελ Ηζνηηκία ζα εμεηαζηνχλ 2 κέζνδνη Ηζνηηκίαο:


Γπλακηθή Ηζνηηκία κε ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ (ΟηθηαθήοΔκπνξηθήο Καηαλάισζεο)



Ηζνηηκία θαπζίκνπ

Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Γπλακηθήο Ηζνηηκίαο γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ
αλεγκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο θαη ησλ ηηκψλ νηθηαθήο
θαη εκπνξηθήο ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ. Ζ ζχγθξηζε απηή αιιάδεη αλάινγα κε ηνλ
παξαγσγφ ηεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ζέζε ηελ νπνία βξίζθεηαη σο
πξνο ηελ θαηαλάισζε ηνπ (εηθφλα 4). ( ινγαξηαζκφο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο )
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Εικόνα 4: Παπάδειγμα Δςναμικήρ Ιζοηιμίαρ δικηύος
Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Ηζνηηκίαο θαπζίκνπ γίλεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ
αλεγκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ αλεγκέλνπ
θφζηνπο παξαγσγήο ηεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο ηνπ δηθηχνπ. Λφγσ ησλ ειιηπψλ
δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ην αλεγκέλν θφζηνο ηεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο κφλν
κία πνηνηηθή ζχγθξηζε κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πεγψλ. Θα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία ηηκψλ ηνπ θφζηνπο θαπζίκνπ ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ
θαη παξάιιεια κε κία αλάιπζε λα δνζεί κία πνηνηηθή πξφβιεςε ψζηε λα ππάξμεη
κία εκπεξηζηαησκέλε εμήγεζε γηα ηελ Ηζνηηκία θαπζίκνπ. (εηθφλα 5)
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Εικόνα 5: Παπάδειγμα Ιζοηιμίαρ καςζίμος

4.4

Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ σθέιεηαο

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σθέιεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέηξεζε ηνπ ΔΒΑ γηα ηελ
εθάζηνηε επέλδπζε γηα ηελ επφκελε 20εηία ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ
ζπιιερζεί πνπ αθνξνχλ θφζηνο παξαγσγήο θσηνβνιηατθήο θαη ζπκβαηηθήο
ελέξγεηαο αιιά θαη παξάιιεια ηελ ηηκνιφγεζε ηεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο.
Παξάιιεια δίδεηαη θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγψληαο δηάθνξα νηθνλνκηθά ζελάξηα
επάλσ ζην ππνινγηζηηθφ κνληέιν θαη κε ηελ παξάιιειε βνήζεηα ηνπ ηζρχνληνο
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ επάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο θσηνβνιηατθήο ειεθηξνπαξαγσγήο, λα
κπνξνχλ λα εμαρζνχλ επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ηελ
ελεξγνπνίεζε δηαθφξσλ πνιηηηθψλ επάλσ ζην δήηεκα ησλ ΑΠΔ θαη εηδηθφηεξα
ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ επάλσ ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά θαη ηελ
Κξήηε εηδηθφηεξα, βαζηδφκελα ζηηο αξρέο δεκηνπξγίαο ελφο θνηλσληθνχ εκπνξηθνχ
αληαγσληζηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ επάλσ ζηνλ ηνκέα ησλ Φσηνβνιηατθψλ
ζπζηεκάησλ.
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4.4.1 Τπνινγηζκνί σθέιεηαο παξαγσγνύ θσηνβνιηατθήο
ελέξγεηαο
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ παξαγσγνχ ζηνλ ηνκέα
ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο ηνπ εζσηεξηθνχ βαζκνχ απφδνζεο
(ΔΒΑ- IRR) ν νπνίνο δείρλεη ην θαηά πφζν ζπκθέξνπζα είλαη κία επέλδπζε επάλσ
ζηνλ ηνκέα ησλ θσηνβνιηατθψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ παξαγσγή θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα ηεο Κξήηεο. Με βάζε ηα
ππνινγηζηηθά θχιια excel έρεη δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν ππνινγηζκνχ πνπ
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ εηζάγνληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ αλεγκέλνπ
θφζηνπο θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ηηκνινγήζεσλ ησλ δχν κνληέισλ έγρπζεο ηεο
ελέξγεηαο ζην δίθηπν (κνληέιν εγγπεκέλσλ ηηκψλ – κνληέιν ελεξγεηαθνχ
ζπκςεθηζκνχ) αλαπηχζζεη ηνλ εζσηεξηθφ βαζκφ απφδνζεο γηα ηελ επέλδπζε. Γηα
ην κνληέιν εγγπεκέλσλ ηηκψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη ηηκέο φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζην λφκν λ.3581/2010 θαη γηα ην κνληέιν ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ
ιακβάλνληαη ππφςε νη λφκνη λ.4203/2013 θαη λ.4254/2014. Λφγσ ηεο κηθξήο
απνζαθήληζεο ησλ λφκσλ γηα ηηο ηηκνινγήζεηο, βάζεη ηνπ εζσηεξηθνχ βαζκνχ
απφδνζεο δίλεηαη ε ηθαλφηεηα ζηελ έξεπλα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχκε λα
κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζελάξηα ηέηνηα ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφλ ε
δεκηνπξγία κίαο ζσζηήο πνιηηηθήο επάλσ ζηελ ηερλνινγία, κε βάζε ηα ζηνηρεία
πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ Κξήηε (δίθηπν-παξαγσγήο θ/β ελέξγεηαο).
Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη κία κέζνδνο αμηνιφγεζεο κίαο επέλδπζεο
θεθαιαίνπ. Ζ κέζνδνο απηή νξίδεη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζην νπνίν ε ΚΠΑ
κεδελίδεηαη .
Γειαδή: 𝑁𝑃𝑉 = 𝐶𝐹0 +

𝐶𝐹𝑡
𝑛
𝑛=0 1+𝐼𝑅𝑅 𝑡

=0
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Ζ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο γίλεηαη κε βάζε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ην νπνίν
έρεη νξηζηεί γηα ηελ επέλδπζε ζηνπο αξρηθνχο ππνινγηζκνχο γηα ην αλεγκέλν
θφζηνο παξαγσγήο.


Αλ IRR>ΠΔ ηφηε ε επέλδπζε αμίδεη λα ρξεκαηνδνηεζεί



Αλ IRR=ΠΔ ηφηε ε επέλδπζε αμίδεη λα ρξεκαηνδνηεζεί νξηαθά



Καη αλ IRR<ΠΔ ηφηε ε επέλδπζε θαζίζηαηαη αζχκθνξε θαη κε αμίαο
ρξεκαηνδφηεζεο

Ο αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ ηνπ
ινγηζκηθνχ Microsoft Office Excel έρνληαο ζαλ βάζε: ην αξρηθφ θεθάιαην
επέλδπζεο θαη ηα εηήζηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαη
ηεο ηηκνιφγεζεο απηήο. (ΔΜΠ, 2008)

4.5

Αλάιπζε ππνινγηζηηθνύ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΦΒ ηερλνινγίαο δεκηνπξγήζεθε ζε
θχιια ππνινγηζκψλ excel έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν ην νπνίν απνηειεί ηελ βάζε
δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ππνδείγκαηνο απηνχ
βαζίζηεθε ζηνλ ζηφρν ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο, δειαδή:
1. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΑΚΖΔ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο
2. ηελ εχξεζε ηεο Ηζνηηκίαο βάζεη ησλ 2 κεζφδσλ Ηζνηηκίαο πνπ έρνπλ
αλαθεξζεί θαη
3. ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σθέιεηαο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ παξαγσγή
κε ηελ κέηξεζε ηνπ ΔΒΑ, βαζηδφκελε ζηα 2 κνληέια ηηκνινγήζεσλ
ηεο Διιεληθήο αγνξάο (FIT-net metering)
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ηφρνο ηνπ ππνδείγκαηνο απηνχ είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ΑΚΖΔ θαη ΔΒΑ κέζσ
ησλ απηνπνηεκέλσλ εληνιψλ ηνπ excel θαη ε βνήζεηα πνπ απηφ πξνζδίδεη ζηνλ
ππνινγηζκφ θαζψο θαη ζηελ ρξήζε γηα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξεηηθέο ζε
κέγεζνο κνλάδεο παξαγσγήο, αλάινγα κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ εηζάγνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ ρξήζηε.
Αξρηθά ζην ππφδεηγκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ν ρξήζηεο εηζάγεη ηηο κεηαβιεηέο
πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα ην νπνίν έρεη επηιεγεί γηα ηελ κειέηε φπσο θαίλεηαη
ζηελ παξαθάησ εηθφλα (εηθφλα 6).

Εικόνα 6: Ειςαγωγή μεταβλητών του ςυςτήματοσ
Δλ ζπλερεία ζην επφκελν θχιιν βξίζθεηαη ε πεξηνρή ππνινγηζκψλ φπνπ
ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε ππνινγηζκψλ (εμίζσζε 2) ππνινγίδεηαη ην ΑΚΖΔ σο ε
ΚΠΑ ηνπ θφζηνπο πξνο ηελ ΚΠΑ ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. (εηθφλα 7)
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Εικόνα 7: Υπολογιςμοί ΑΚΗΕ υπολογιςτικού μοντέλου
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Ηζνηηκίαο ζην επφκελν θχιιν δεηείηαη ε εηζαγσγή ησλ
ηηκψλ νηθηαθήο θαη εκπνξηθήο πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ε
εηήζηα κεηαβνιή απηήο, φπσο επίζεο ε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο ζπζηήκαηνο θαη ην
εηήζην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ. (εηθφλα 8)

Εικόνα 8: Μεταβλητέσ για υπολογιςμό Ιςοτιμίασ
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Με βάζε θαη ην ζπγθεθξηκέλν θχιιν ππνινγηζκψλ δεκηνπξγνχληαη ηα
δηαγξάκκαηα Ηζνηηκίαο, φπσο απηά έρνπλ αλαθεξζεί.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σθέιεηαο σο πξνο ηελ παξαγσγή ΦΒ ελέξγεηαο κέζσ ηεο
κέηξεζεο ηνπ ΔΒΑ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 2 ππνινγηζηηθά θχιια excel ζηα νπνία
κέζσ ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ, ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θέξδνπο κέζσ ηεο δηαθνξάο
ηηκήο πψιεζεο (κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εγγπεκέλσλ ηηκψλ) ή θαη ηεο ηηκήο
ζπκςεθηζκνχ ηεο ελέξγεηαο (ζχζηεκα ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ) θαη ηεο εηήζηαο
παξαγφκελεο ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη ν ΔΒΑ θαη παξνπζηάδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα
φπσο έρνπλ αλαθεξζεί. (εηθφλα 9)

Εικόνα 9: Υπολογιςτικό φύλλο ΕΒΑ
Οκνίσο γίλνληαη νη ππνινγηζκνί γηα ηνλ ΔΒΑ ζην κνληέιν ελεξγεηαθνχ
ζπκςεθηζκνχ (net-metering) κε ηελ κφλε δηαθνξά λα είλαη αληί ηεο εγγπεκέλεο
ηηκήο λα βξίζθεηαη ε ηηκή νηθηαθήο θαηαλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ
δηθηχνπ θαη ε κεηαβνιή απηήο φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε.
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Σνλίδεηαη φηη γηα ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν ιακβάλεη
ζαλ εηζαγφκελεο κεηαβιεηέο ηηο κεηαβιεηέο αξρηθνχ θφζηνπο θαζψο θαη εμέιημεο
ηηκψλ θφζηνπο αλά W απφ ηνλ αξρηθφ πίλαθα εηζαγσγήο κεηαβιεηψλ.

4.6

Δηζαγσγή κεηαβιεηώλ ππνινγηζκνύ αλεγκέλνπ θόζηνπο

Σα δεδνκέλα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηαβιεηψλ ζπιιέρζεθαλ απφ ηξείο θχξηεο
πεγέο: 1) βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα 2) Πεηξακαηηθά δεδνκέλα 3) Γεδνκέλα αγνξάο.

4.6.1 Δηζαγσγή κεηαβιεηώλ ζπζηήκαηνο

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γίλεηαη κειέηε γηα κία κνλάδα θσηνβνιηατθήο
ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηππηθή ηζρχ 1kW . Ο θχθινο δσήο ηεο κνλάδαο θαη
παξάιιεια ν ρξφλνο κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 20 ρξφληα , νη βηβιηνγξαθηθέο ηηκέο γηα
κία κνλάδα θσηνβνιηατθήο ειεθηξνπαξαγσγήο αλέξρεηαη ζε 20-30 έηε. Απφ
πεηξακαηηθέο κειέηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαλεψζηκσλ θαη Βηψζηκσλ Δλεξγεηαθψλ
πζηεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο έλα θσηνβνιηατθφ πάλει
έρεη ζπληειεζηή κεηαηξνπήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ίζν κε 4.3 kWh/m2/day,
ζπλεπψο πξνθχπηεη έλαο ζπληειεζηήο απφδνζεο ηεο ηάμεο ηνπ 17,9%.
Σν θφζηνο αλά παξαγφκελν W πξνθχπηεη απφ ηξέρνληα δεδνκέλα αγνξάο θαη γηα
€

ην έηνο 2014 πξνθχπηεη κία κέζε ηηκή ηνπ 1 𝑊 . Ο ζπληειεζηήο απνδφκεζεο
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πξνθχπηεη θαη απηφο απφ βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα απφ παιαηφηεξεο εκπεηξίεο
θαηαζθεπαζηψλ θαη ε ηηκή πνπ επηιέγεηαη αλέξρεηαη ζε 0,5%/έηνο. Γηα ηα εηήζηα
ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέγεηαη ε ηηκή πνπ αλέξρεηαη ζην 1% ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο.
Ζ αξρηθή κειέηε ππνινγηζκνχ ζα γίλεη γηα εγθαηάζηαζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε
νηθηαθή ρξήζε.
Απφ ηηο εμηζψζεηο νη νπνίεο έρνπλ αλαθεξζεί ζην θεθάιαην θάικα! Σν αξρείν
πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε. πξνθχπηνπλ νη εμήο πίλαθεο γηα
ρξήζε ζην καζεκαηηθφ κνληέιν. (πίλαθεο 7-8)

Μεηαβιεηέο πζηήκαηνο

Μνλάδεο

Σηκέο

ρεηηθέο κε ην ζύζηεκα
Μέγεζνο πζηήκαηνο

W

Ζιηαθή Αθηηλνβνιία

1.000

(kWh/m2/εκέξα)

4,3

πληειεζηήο απφδνζεο

%

17,9%

πληειεζηήο απνδφκεζεο

%

0,5%

Υξφλνο δσήο ΦΒ

έηε

20

Παξαγφκελε Δλέξγεηα

kWh/έηνο

1.569,5

Κόζηε πζηήκαηνο
Κφζηνο αλά παξαγφκελν W

€/W

Οιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο

€

1.000

Λεηηνπξγηθά έμνδα εγθαηάζηαζεο (1% ηνπ νιηθνχ θφζηνπο)

€

10

Πίνακαρ 7: Ειζαγόμενερ μεηαβληηέρ ζςζηήμαηορ για ηο ςπολογιζηικό
μονηέλο
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1

Υξεκαηνδόηεζε
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

%

4%

Δπηηφθην δαλείνπ

%

-

Πεξίνδνο δαλείνπ

Υξφληα

-

Κξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε

%

-

Κεθάιαην δαλείνπ

€

-

Δηήζην πνζφ δαλείνπ

€

-

Πίνακαρ 8: Ειζαγόμενερ μεηαβληηέρ σπημαηοδόηηζηρ για ηο ςπολογιζηικό
μονηέλο

4.6.2 ελάξηα Τπνινγηζκώλ
Γηα

ηελ

πιεξέζηεξε

αληαγσληζηηθφηεηαο

ηεο

θαηαλφεζε
ηερλνινγίαο

θαη
θαη

εθβάζπλζε
ηεο

ζηνλ

ηζνηηκίαο

γηα

έιεγρν
ηελ

ηεο
Κξήηε

δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα ζελάξηα θαηά ηα νπνία κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο
ηηκήο ηνπ ΑΚΖΔ αιιά θαη παξάιιεια κειεηάηαη θαη ε σθέιεηα ζε παξαγσγνχο γηα
ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ.
Σα ζελάξηα απηά βαζίδνληαη θπξίσο ζε 2 ππιψλεο:
1) Σε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ ΑΚΖΔ ζε πεξίπησζε ρξήζεο μέλσλ θεθαιαίσλ
θαη
2) Σε κεηαβνιή ηνπ ΔΒΑ ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ρξέσζεο ηεο
kWh
Σα ζελάξηα πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη ηα εμήο:


ελάξην 1ν: Γάλεην ζε πνζνζηφ 30% θαη πεξίνδν απνπιεξσκήο 15 έηε



ελάξην 2ν: Πνζνζηφ δαλείνπ 30% θαη θξαηηθή επηδφηεζε 20% (ζελάξην
επηδφηεζεο ζε ελεξγεηαθφ ζπκςεθηζκφ)



ελάξην 3ν (ζελάξην σθέιεηαο): ελάξην κεηαβνιήο ηηκψλ πψιεζεο
ελέξγεηαο δηθηχνπ 3%
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ελάξην 4ν :(ζελάξην σθέιεηαο): ελάξην ζπκςεθηζκνχ ζε πνζνζηφ 40%
επί ηεο δηαθνξάο ηεο ηειηθήο ηηκήο θηινβαηψξαο ζηνλ θαηαλαισηή, 2,5%
αχμεζε θαηά έηνο ζηελ νηθηαθή θαη 2% ζηελ εκπνξηθή ηηκή (ηηκή
θηινβαηψξαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξπζκηδφκελσλ ρξεψζεσλ δηθηχνπ:
0,185 €/kWh.)



ελάξην 5ν :(ζελάξην σθέιεηαο): Δθαξκνγή εκπνξίαο δηθαησκάησλ αεξίσλ
εθπνκπψλ (CO2) .

πγθεληξσηηθά

νη

κεηαβιεηέο

ππνινγηζκψλ

ησλ

αλσηέξσ

ζελαξίσλ

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: (Πίλαθαο 9)

Μεηαβιεηέο ζπζηήκαηνο

Αξρηθό
ζελάξην

ελάξην ελάξην ελάξην ελάξην ελάξην
1
2
3
4
5

Μέγεζνο ζπζηήκαηνο (W)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ζιηαθή
(kWh/m2/εκέξα)

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

πληειεζηήο Απφδνζεο (%)

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

πληειεζηήο Απνδφκεζεο (%)

0,5

0,5

0,5%

0,5%

0,5

0,5

Υξφλνο δσήο ΦΒ (Έηε)

20

20

20

20

20

20

Παξαγφκελε Δλέξγεηα (kWh/
Έηνο)
1.569,5

1.569,5

1.569,5

1.569,5

1.569,5

1.569,5

Κφζηνο αλά παξαγφκελν watt
(€/W)
1

1

1

1

1

1

Kφζηνο εγθαηάζηαζεο (€)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

752

Λεηηνπξγηθά έμνδα (€)

10

10

10

10

10

7,52

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην (%)

4

4

4

4

4

4

Δπηηφθην δαλείνπ (%)

-

7,0

7,0

-

-

-

Πεξίνδνο Γαλείνπ (Έηε)

-

15

15

-

-

-

Κξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (%)

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

Κεθάιαην δαλείνπ (€)

0

540

540

0

0

0

Δηήζηα δφζε δαλείνπ (€)

0

68

68

0

0

0

Αθηηλνβνιία

Πίνακασ 9: Πίνακασ μεταβλητών ςεναρίων
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πγθεληξσηηθά νη ηηκέο νηθηαθήο ηηκνιφγεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ε κεηαβνιή ηνπο
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζελάξηα: (Πίλαθαο 10)

Έηνο

Αξρηθό
ζελάξην

ελάξην
1

ελάξην
2

ελάξην
3

ελάξην
4

ελάξην
5

0

0,1250

0,1250

0,1250

0,1250

0,1490

0,1250

1

0,1281

0,1281

0,1281

0,1288

0,1527

0,1281

2

0,1313

0,1313

0,1313

0,1326

0,1565

0,1313

3

0,1346

0,1346

0,1346

0,1366

0,1605

0,1346

4

0,1380

0,1380

0,1380

0,1407

0,1645

0,1380

5

0,1414

0,1414

0,1414

0,1449

0,1686

0,1414

6

0,1450

0,1450

0,1450

0,1493

0,1728

0,1450

7

0,1486

0,1486

0,1486

0,1537

0,1771

0,1486

8

0,1523

0,1523

0,1523

0,1583

0,1815

0,1523

9

0,1561

0,1561

0,1561

0,1631

0,1861

0,1561

10

0,1600

0,1600

0,1600

0,1680

0,1907

0,1600

11

0,1640

0,1640

0,1640

0,1730

0,1955

0,1640

12

0,1681

0,1681

0,1681

0,1782

0,2004

0,1681

13

0,1723

0,1723

0,1723

0,1836

0,2054

0,1723

14

0,1766

0,1766

0,1766

0,1891

0,2105

0,1766

15

0,1810

0,1810

0,1810

0,1947

0,2158

0,1810

16

0,1856

0,1856

0,1856

0,2006

0,2212

0,1856

17

0,1902

0,1902

0,1902

0,2066

0,2267

0,1902

18

0,1950

0,1950

0,1950

0,2128

0,2324

0,1950

19

0,1998

0,1998

0,1998

0,2192

0,2382

0,1998

Πίνακασ 10: Πίνακασ οικιακήσ τιμολόγηςησ ςεναρίων
Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θεθάιαην απνηειεζκάησλ γηα ηελ Γπλακηθή Ηζνηηκία
Γηθηχνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο νηθηαθήο θαη εκπνξηθήο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, θαζψο θαη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ ΑΚΖΔ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ σθέιεηαο απφ ηελ εκπνξία δηθαησκάησλ αεξίσλ εθπνκπψλ
ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξέρνπζα ηηκή εκπνξίαο CO2 (

€

𝑡𝑜𝑛
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), ε κέζε εθπνκπή κνλάδσλ

𝑘𝑔

θαχζεο πγξψλ θαπζίκσλ ληίδει-καδνχη (𝑘𝑊ℎ ), θαζψο θαη ε πξφβιεςε κεηαβνιήο
ηηκψλ ηεο αγνξάο δηθαησκάησλ αεξίσλ εθπνκπψλ 5%/έηνο.

5. Απνηειέζκαηα
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ην καζεκαηηθφ κνληέιν
ππνινγηζκνχ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ βνήζεηα ησλ ινγηζηηθψλ θχιισλ Excel
θαζψο θαη ηα πιήξε δηαγξάκκαηα-απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ
εθηέιεζε απηνχ.

5.1

Απνηειέζκαηα ππνινγηζκώλ αλεγκέλνπ θόζηνπο

ην ππνθεθάιαην απηφ γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ ππνινγηζκψλ γηα ην αλεγκέλν
θφζηνο θσηνβνιηατθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα εηζφδνπ πνπ
ππάξρνπλ ζην ππνθεθάιαην 3.4.1. θαη ηνπο πίλαθεο (3) , (4) .
χκθσλα κε ηελ εμίζσζε ππνινγηζκψλ (2), ην αλεγκέλν θφζηνο εθθξάδεηαη σο ε
Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) ηνπ θφζηνπο πξνο ηελ ΚΠΑ ηεο παξαγφκελεο
ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ ΚΠΑ θφζηνπο ηεο εγθαηάζηαζεο εθθξάδεηαη κε ηνλ φξν
𝑁 𝛦𝜏 ή𝜍𝜄𝛼 𝛬𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅 ά Έ𝜉𝜊𝛿𝛼
𝑛=1
(1+𝜋.𝜀.)𝑛

θαη βάζε ησλ ππνινγηζκψλ κε ηηο ηηκέο ιεηηνπξγηθψλ

εμφδσλ πνπ έρεη νξηζηεί πξνθχπηεη ν εμήο πίλαθαο ΚΠΑ θφζηνπο (πίλαθαο 11)
έρνληαο ελζσκαηψζεη θαη ην θφζηνο ζπζηήκαηνο ηκεκαηηθά γηα ηελ επέλδπζε.
Έηνο

Αξρηθό
Κόζηνο

Λεηηνπξγηθά
Έμνδα

Παξνύζα αμία
θόζηνπο

1

1.000,00 €

10,00 €

10,00 €

2

10,00 €

9,62 €

3

10,00 €

9,25 €

4

10,00 €

8,89 €
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5

10,00 €

8,55 €

6

10,00 €

8,22 €

7

10,00 €

7,90 €

8

10,00 €

7,60 €

9

10,00 €

7,31 €

10

10,00 €

7,03 €

11

10,00 €

6,76 €

12

10,00 €

6,50 €

13

10,00 €

6,25 €

14

10,00 €

6,01 €

15

10,00 €

5,77 €

16

10,00 €

5,55 €

17

10,00 €

5,34 €

18

10,00 €

5,13 €

19

10,00 €

4,94 €

20

10,00 €

4,75 €

Πίνακαρ 11: Υπολογιζμόρ ΚΠΑ κόζηοςρ ανά έηορ.
Ζ ΚΠΑ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο εθθξάδεηαη απφ ηνλ εμήο φξν ηεο εμίζσζεο:
𝑛
𝑁 𝛦𝜏 ή𝜍𝜄𝛼 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾 ή 𝛨.𝛦.∗(1−𝜍.𝛼)
𝑛=1
𝑛
(1+𝜋.𝜀.)

Όπνπ Α ν ζπληειεζηήο απνδφκεζεο ν νπνίνο

είλαη ίζνο κε 0.5% θαηά έηνο θαη ΠΔ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ην νπνίν είλαη ίζν
κε 4% . χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζην ππνινγηζηηθφ κνληέιν
πξνθχπηεη ν εμήο πίλαθαο (πίλαθαο 12) γηα ηελ ΚΠΑ ελέξγεηαο.
Έηνο

Παξαγόκελε
Δλέξγεηα(kWh/Έηνο)

ΚΠΑ
Δλέξγεηαο(kWh/Έηνο)

1

1.569,5

1.569,50

2

1.561,7

1.501,59
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3

1.553,8

1.436,62

4

1.546,1

1.374,46

5

1.538,3

1.314,98

6

1.530,7

1.258,09

7

1.523,0

1.203,65

8

1.515,4

1.151,57

9

1.507,8

1.101,74

10

1.500,3

1.054,07

11

1.492,8

1.008,46

12

1.485,3

964,82

13

1.477,9

923,08

14

1.470,5

883,14

15

1.463,1

844,92

16

1.455,8

808,36

17

1.448,5

773,39

18

1.441,3

739,92

19

1.434,1

707,91

20

1.426,9

677,28

Πίνακαρ 12: ΚΠΑ Παπαγόμενηρ Ενέπγειαρ ανά έηορ
χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαη ηελ εμίζσζε ππνινγηζκψλ (εμίζσζε 1)
πξνθχπηεη ε ηηκή ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο θσηνβνιηατθήο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα
ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο ίζε κε 0,0536€/kWh. Όπσο φκσο έρεη αλαθεξζεί απηή ε
ηηκή φληαο ζηαηηθή καο δίλεη έλα θφζηνο γηα ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο δίρσο απηφ
λα είλαη κεηαβιεηφ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πιεζσξηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ
παξαηήξεζεο πιεζσξηζκνχ γηα ηελ επξσπατθή έλσζε ν πιεζσξηζκφο ζην έηνο
2014 θπκαίλεηαη ζην 1,5%. χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη
ην εμήο δηάγξακκα γηα ην ΑΚΖΔ.(Γηάγξακκα 1)
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ΑΚΗΕ
0,25

€/KWh

0,20

Πραγματικό
πλθκωριςτικό
ΑΚΗΕ

0,15
0,10

Πραγματικό
ΑΚΗΕ

0,05
0,00
0

5

10

15

20

Χρονιά

Διάγραμμα 1: ΑΚΗΕ

5.2

Απνηειέζκαηα ππνινγηζκώλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ
αλεγκέλνπ θόζηνπο

Όπσο παξαηεξείηαη ην αλεγκέλν θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
εμαξηάηαη απφ 2 κεηαβιεηέο. Σα θφζηε πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ παξαγσγή θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο θαη ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ζην δηάζηεκα απηφ.
Απφ ηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο κφλν ζην θφζηνο κπνξεί λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο
αιιαγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο θαζψο ε αμία ελφο αγαζνχ αιιάδεη ζε
ζρέζε κε ην ρξφλν βάζε φξσλ αγνξάο ελψ ε παξαγφκελε ελέξγεηα είλαη ζηαζεξή
ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο έρνπλ αλαθεξζεί. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ νθείιεηαη λα γίλεη κία αλάιπζε κεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο ζηελ πεξίνδν
έξεπλαο.
Γηα ηελ εμέιημε ηεο αμίαο ελφο θσηνβνιηατθνχ έρνπλ ζπιιερζεί ζηνηρεία φζνλ
αθνξά ην θφζηνο αλά παξαγφκελν W θαηά ην παξειζφλ θαη κε κία αλάιπζε λα
θαηαζηεί δπλαηφλ ε πξφβιεςε γηα ηελ πεξίνδν κειέηεο.
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Μειέηεο έρνπλ δείμεη πψο ε ηηκή θφζηνπο αλά παξαγφκελν W ηελ ηειεπηαία 6εηία
ιφγσ ηεο αλαδπφκελεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Σν 2014
ην θφζηνο αλά παξαγφκελν W βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ ηηκή ηνπ 1 €/W θαη νη
κειέηεο δείρλνπλ φηη κέζα ζηελ επφκελε 10εηία ην θφζηνο απηφ ζα κεησζεί αθφκε
ζεκαληηθά θηάλνληαο θαη ζηελ ηηκή ηνπ 0,5€/W.
Βάζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη κία εηήζηα πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 1% θαη
έηνο γηα ηνλ ζηφρν απηφ. Ζ εμέιημε ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο θσηνβνιηατθήο
ειεθηξνπαξαγσγήο πξνθχπηεη απφ ηελ εμήο πίλαθα(πίλαθαο 13) κε κεηαβνιή
θφζηνπο ζηα ζπληεξεηηθά επίπεδα ηνπ -1% θαηά έηνο.

Υξνληά

Δηήζηα
κεηαβνιή
θόζηνπο

LCOE
EVOLUTION

2014

-1%

0,0536

2015

-1%

0,0531

2016

-1%

0,0525

2017

-1%

0,0520

2018

-1%

0,0515

2019

-1%

0,0510

2020

-1%

0,0505

2021

-1%

0,0499

2022

-1%

0,0495

2023

-1%

0,0490

2024

-1%

0,0485

2025

-1%

0,0480

2026

-1%

0,0475

2027

-1%

0,0470
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2028

-1%

0,0466

2029

-1%

0,0461

2030

-1%

0,0456

2031

-1%

0,0452

2032

-1%

0,0447

2033

-1%

0,0443

Πίνακαρ 13: Εξέλιξη ανηγμένος κόζηοςρ θυηοβοληαφκήρ
ηλεκηποπαπαγυγήρ
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ην εμήο δηάγξακκα ηεο εμέιημεο ηνπ
αλεγκέλνπ θφζηνπο: (δηάγξακκα 2)

Εξζλιξη LCOE
0,10

LCOE (€/KWh)

0,08
0,06
0,04

Εξζλιξθ LCOE

0,02
0,00
2013

2018

2023

2028

2033

Χρονιά

Διάγπαμμα 2: Εξέλιξη ανηγμένος κόζηοςρ θυηοβοληαφκήρ
ηλεκηποπαπαγυγήρ

5.3

Απνηειέζκαηα ππνινγηζκνύ ηζνηηκίαο δηθηύνπ

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 3 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Ηζνηηκίαο δηθηχνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ 2 κέζνδνη:
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Γπλακηθή Ηζνηηκία κε ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ



Ηζνηηκία θαπζίκνπ

ηελ 1ε κέζνδν, ηεο δπλακηθήο ηζνηηκίαο κε ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά
δηθηχνπ, εμεηάδεηαη νπζηαζηηθά ην ζεκείν ζην νπνίν ν παξαγσγφο σθειείηαη ζε
ζρέζε κε ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη απφ ην δίθηπν δηαλνκήο.
Πξφθεηηαη γηα ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηεο θσηνβνιηατθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
παξάγεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο ηνπ δηθηχνπ. Σα
δεδνκέλα γηα ηηο ηηκέο νηθηαθήο θαη εκπνξηθήο ηηκνιφγεζεο ηνπ δηθηχνπ
ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκνινγήζεηο ηεο ΓΔΖ ΑΔ θαη παξνπζηάδνληαη
ζηνλ επφκελν πίλαθα(Πίλαθαο 14)

Έηνο

Σηκή
Σηκή
Οηθηαθήο Δκπνξηθήο

1

0,1250

0,0600

2

0,1281

0,0612

3

0,1313

0,0624

4

0,1346

0,0637

5

0,1380

0,0649

6

0,1414

0,0662

7

0,1450

0,0676

8

0,1486

0,0689

9

0,1523

0,0703

10

0,1561

0,0717

11

0,1600

0,0731

12

0,1640

0,0746

13

0,1681

0,0761

14

0,1723

0,0776

15

0,1766

0,0792

16

0,1810

0,0808

17

0,1856

0,0824

18

0,1902

0,0840
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19

0,1950

0,0857

20

0,1998

0,0874

Πίνακαρ 14: Μεηαβολή οικιακήρ και εμποπικήρ ηιμολόγηζηρ ενέπγειαρ
δικηύος.
Ο ζπλδπαζκφο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα καδί κε ηνλ πίλαθα εμέιημεο ηνπ αλεγκέλνπ
θφζηνπο θσηνβνιηατθήο ειεθηξνπαξαγσγήο δίλεη ην εμήο δηάγξακκα ησλ
δπλακηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηνλ φξν δπλακηθέο παξάκεηξνη
ζπζηήκαηνο ελλννχκε ηηο νηθηαθήο θαη εκπνξηθήο ηηκνιφγεζεο θαη αλεγκέλνπ
θφζηνπο νη νπνίεο ζα ηεζνχλ ππφ ζχγθξηζε γηα λα πξνθχςεη ην ζεκείν Ηζνηηκίαο.
(Γηάγξακκα 3)

Διάγπαμμα 3: διάγπαμμα δςναμικών παπαμέηπυν ζςζηήμαηορ.
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη γηα έλα νηθηαθφ ζχζηεκα ε Ηζνηηκία
κεηαμχ παξαγσγψλ θαη δηθηχνπ επηηπγράλεηαη απφ ην 1 ν έηνο εγθαηάζηαζεο. Γηα
παξαγσγφ ελέξγεηαο κε εκπνξηθή θαηαλάισζε επίζεο παξαηεξείηαη ηζνηηκία θαηά
ην 1ν έηνο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ππνινγηζκψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.
Καηά ηελ 2ε κέζνδν, ηεο Ηζνηηκίαο Καπζίκνπ, γηα ηελ εχξεζε ηεο Ηζνηηκίαο ε
ζχγθξηζε γίλεηαη κεηαμχ αλεγκέλνπ θφζηνπο θσηνβνιηατθήο ειεθηξνπαξαγσγήο
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θαη αλεγκέλνπ θφζηνπο θαπζίκνπ απφ ηελ ζπκβαηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. ην ζεκείν πνπ ην θφζηνο θσηνβνιηατθήο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη
ρακειφηεξν απφ απηφ ηνπ θφζηνπο θαπζίκνπ ηεο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο ηφηε
θξίλεηαη φηη έρεη επηηεπρζεί ηζνηηκία θαη ην ζχζηεκα είλαη αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε
κε ηελ ζπκβαηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Γηα ηα δεδνκέλα ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο θαπζίκνπ ηεο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζηνξηθά ζηνηρεία παξαγσγήο απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ θαη κέζσ ηεο
βνήζεηαο ζηαηηζηηθνχ ππνινγηζκνχ ησλ θχιισλ excel δεκηνπξγήζεθε ε θακπχιε
αλεγκέλνπ θφζηνπο θαπζίκνπ. (Πίλαθαο 15)

Υξνληά
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Σηκή
LCOE Πξόβιεςε
0,0805
0,0893
0,0901
0,0944
0,1077
0,0994
0,1119
0,1045
0,1203
0,1095
0,0932
0,1146
0,1214
0,1196
0,1247
0,1297
0,1348
0,1399
0,1449
0,1500
0,1550
0,1601
0,1651
0,1702
0,1752
0,1803
0,1853
0,1904
0,1955
0,2005
0,2056
0,2106
0,2157
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2030
2031
2032
2033

0,2207
0,2258
0,2308
0,2359

Πίνακαρ 15: Ππόβλετη ανηγμένος κόζηοςρ καςζίμος ζςμβαηικήρ
παπαγυγήρ
χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δεκηνπξγείηαη ε θακπχιε ηνπ αλεγκέλνπ
θφζηνπο θαπζίκνπ. (Γηάγξακκα 4)

ΑΚ Καυσιμου
ΑΚ ΚΑυσίμου(€/KWh)

0,3000
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000
2014

2019

2024

2029

2034

Year

Διάγπαμμα 4: ανηγμένο κόζηορ ζςμβαηικήρ παπαγυγήρ
Με βάζε ηα αλεγκέλα θφζηε θαπζίκνπ ζπκβαηηθήο θαη θσηνβνιηατθήο
ειεθηξνπαξαγσγήο δεκηνπξγείηαη ην δηάγξακκα ησλ δχν θαη εμεηάδεηαη ε επίηεπμε
ή φρη ηεο ηζνηηκίαο γηα παξαγσγφ θαη δίθηπν . (δηάγξακκα 5)
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Έλεγχος Ισοτιμίας Καυσίμου
0,3000

ΑΚΗΕ (€/KWh)

0,2500
0,2000
0,1500

Κόςτοσ καυςίμου

0,1000

ΑΚΗΕ ΦΒ

0,0500
0,0000
2014

2019

2024

2029

Year

Διάγπαμμα 5: Έλεγσορ Ιζοηιμίαρ Καςζίμος
χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη ε επίηεπμε ηζνηηκίαο
μεθηλάεη πνιχ πξηλ ηελ πεξίνδν κειέηεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πψο ε
θσηνβνιηατθή ηερλνινγία γηα ηελ λήζν Κξήηε είλαη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή ζε
ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή παξαγσγή απφ νξπθηά θαχζηκα ηνπ κε δηαζπλδεδεκέλνπ
δηθηχνπ Κξήηεο. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ην ΑΚ θαπζίκνπ βξίζθεηαη ζε
ππεξδηπιάζηα ηηκή απφ ην ΑΚΖΔ ηεο κνλάδαο ΦΒ ειεθηξνπαξαγσγήο, πξάγκα
πνπ ζεκαίλεη φηη ε επέλδπζε ζηελ ΦΒ ελέξγεηα γηα ηελ λήζν Κξήηε θξίλεηαη
εμαηξεηηθά θξίζηκε ηφζν γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο ηνπ δηθηχνπ φζν θαη γηα ηελ
σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη γηα ην δίθηπν απφ ηελ κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θφζηνπο
παξαγσγήο.
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5.4

Απνηειέζκαηα ππνινγηζκνύ σθέιεηαο

5.4.1 Απνηειέζκαηα σθέιεηαο παξαγσγνύ κε βάζε ηνλ
εζσηεξηθό βαζκό απόδνζεο (ΔΒΑ- IRR)
ηνλ ππνινγηζκφ σθέιεηαο σο πξνο ηνλ παξαγσγφ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία
πνπ ππάξρνπλ γηα ηα 2 κνληέια ηηκνιφγεζεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα: α) ην ζχζηεκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ θαη β) ην
αλαδπφκελν ζχζηεκα ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ.
ην κνληέιν εγγπεκέλσλ ηηκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ λφκν λ.3581/2010 θαη ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ γηα ηα
θσηνβνιηατθά ζηηο ζηέγεο. Παξάιιεια κε βάζε ην αλεγκέλν θφζηνο παξαγσγήο
ηεο κνλάδαο δεκηνπξγείηαη ε δηαθνξά ηηκήο (εγγπεκέλε ηηκή – αλεγκέλν θφζηνο)
θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηελ εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη πξνθχπηεη έηζη ε
ιεγφκελε ηακεηαθή ξνή ηεο επέλδπζεο (cash flow).

Παξαγφκελ
ε1.569,50
ελέξγεηα
1.561,65
(kWh/Έηνο
1.553,84
)
1.546,08
1.538,34
1.530,65
1.523,00
1.515,38
1.507,81
1.500,27
1.492,77
1.485,30
1.477,88
1.470,49
1.463,14
1.455,82
1.448,54
1.441,30

LCOE
Ωθέιεηα (€)
2014
0,0536
108,5327
0,0536
107,99
(€/kWh)
0,0536
107,4501
0,0536
106,9128
0,0536
106,3783
0,0536
105,8464
0,0536
105,3172
0,0536
104,7906
0,0536
104,2666
0,0536
103,7453
0,0536
103,2266
0,0536
102,7104
0,0536
102,1969
0,0536
101,6859
0,0536
101,1775
0,0536
100,6716
0,0536
100,1682
0,0536
99,66737

FIT 2014
0,1200
(€/kWh)
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
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1434,09
0,1200
0,0536
99,16903
1426,92
0,1200
0,0536
98,67319
Πίνακαρ 16: Υπολογιζμόρ υθέλειαρ με βάζη ηο ζύζηημα FiT
Με βάζε ηελ ππνινγηδφκελε σθέιεηα αιιά θαη ην αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο γίλεηαη
ν ππνινγηζκφο ηνπ ΔΒΑ κέζσ ηεο ινγηζηηθήο εμίζσζεο ησλ θχιισλ excel. Ο
ππνινγηζκφο απηφο γίλεηαη κέρξη ην έηνο 2018 γηα ην ζχζηεκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ
θαη απηφ γίλεηαη δηφηη κέρξη ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ηελ
ηηκνιφγεζε βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (κείσζε ηηκήο 4.5% θαη‟ έηνο). Ζ
ηηκνιφγεζε ησλ εγγπεκέλσλ ηηκψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο
17)

FiT 2014(€/kWh)

0,1200

FiT 2015(€/kWh)

0,1150

FiT 2016(€/kWh)

0,1000

FiT 2017(€/kWh)

0,1050

FiT 2018(€/kWh)

0,1000
Πίνακαρ 17: Τιμολόγηζη ζςζηήμαηορ FiT

χκθσλα κε ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε πξνθχπηεη ην εμήο
δηάγξακκα εζσηεξηθνχ βαζκνχ απφδνζεο γηα ην ζχζηεκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ .
(δηάγξακκα 6)
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IRR(%)

IRR FiT
9,00%
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5,00%
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Χρονιά

Διάγπαμμα 6: Εζυηεπικόρ βαθμόρ απόδοζηρ με βάζη ηο ζύζηημα FiT
χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο γηα ηηο
επελδχζεηο ζηελ θσηνβνιηατθή ηερλνινγία ζε ζηέγεο ζηελ Κξήηε κε βάζε ην
ζχζηεκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ κέρξη ην έηνο 2018 θπκαίλεηαη απφ 7,84 έσο 5,2%. Σν
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηελ επέλδπζε έρεη ηελ ηηκή ηνπ 4%.
Απηφ ζεκαίλεη γηα ηνλ θιάδν φηη πξνζθέξεηαη σο άμην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ε
θσηνβνιηατθή ηερλνινγία κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ηεο
παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαη απηφ δηφηη φπσο παξαηεξείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα
έλαο επελδπηήο κε βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηηκνιφγεζε απνζβήλεη ην θεθάιαηφ ηνπ
απφ 9-10 ρξφληα βαζηδφκελν ζε ζεκεξηλέο ηηκέο αγνξάο.
Με βάζε ηνλ λφκν λ.4203/2013 θαη ηνλ λφκν λ.4254/2014 εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα
ην ζχζηεκα ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ. ην κνληέιν απηφ ν παξαγσγφο
νπζηαζηηθά θαιχπηεη ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο θαη νπζηαζηηθά ε σθέιεηα πνπ
πξνθχπηεη ζε απηφλ γίλεηαη κε βάζε ηελ ηηκνιφγεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο
ελέξγεηαο πνπ ζπκςεθίδεηαη απφ ην δίθηπν. Σν ζελάξην ππνινγηζκψλ
πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξαδνρέο:
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α) ν παξαγσγφο θαιχπηεη πιήξσο ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο (γίλεηαη ρξήζε ηεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ε πεξίζζεηα δελ απνδεκηψλεηαη)
β) ν ζπκςεθηζκφο γίλεηαη βάζε ηεο ηηκήο ελέξγεηαο ρσξίο ηηο φπνηεο ξπζκηδφκελεο
ρξεψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ (ΤΚΟ-ΔΣΜΔΑΡ) θαη
γ) Οη ρξεψζεηο θηινβαηψξαο είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ ππνινγηζκψλ γηα ηελ ηζνηηκία
πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 4.3
χκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηνπ αξρηθνχ ζελαξίνπ πξνθχπηεη ν εμήο πίλαθαο
ππνινγηζκνχ σθέιεηαο (πίλαθαο 18):
Παξαγφκελ
Υξέσζε
LCOE
Ωθέιεηα(€)
ε1426,92
ελέξγεηα θηινβαηψξα
2014
0,1250
0,0536
101,9
ο
0,1281
1426,92
0,0536
106,4
(kWh)
(€/kWh)
0,1313
1426,92
0,0536
110,9
(€/kWh)
0,1346
1426,92
0,0536
115,6
0,1380
1426,92
0,0536
120,4
0,1414
1426,92
0,0536
125,3
0,1450
1426,92
0,0536
130,4
0,1486
1426,92
0,0536
135,6
0,1523
1426,92
0,0536
140,9
0,1561
1426,92
0,0536
146,3
0,1600
1426,92
0,0536
151,9
0,1640
1426,92
0,0536
157,6
0,1681
1426,92
0,0536
163,4
0,1723
1426,92
0,0536
169,4
0,1766
1426,92
0,0536
175,6
0,1810
1426,92
0,0536
181,9
0,1856
1426,92
0,0536
188,3
0,1902
1426,92
0,0536
194,9
0,1950
1426,92
0,0536
201,7
0,1998
1426,92
0,0536
208,7
Πίνακαρ 18: Υπολογιζμόρ υθέλειαρ ζηο μονηέλο ενεπγειακού
ζςμτηθιζμού
Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ην αξρηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ πξνθχπηεη
εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο γηα κία επέλδπζε πνπ μεθηλά ην 2014 ΔΒΑ=11,8%
πνπ γηα ηνλ επελδπηή είλαη άθξσο ζπκθέξνπζα ηηκή ζπγθξίλνληαο ηελ κε ην
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πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ έρεη νξηζηεί αιιά θαη βάζε ηνπ ρξφλνπ απφζβεζεο
ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ είλαη πεξίπνπ ζηα 8 ρξφληα αλ ε επέλδπζε μεθηλήζεη
θαηά ην έηνο 2014. Βάζεη ηνπ αξρηθνχ ζελαξίνπ θαη ηελ εμέιημε ζε αλεγκέλν
θφζηνο παξαγσγήο θαη ηηκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνθχπηεη ην εμήο δηάγξακκα
Δζσηεξηθνχ Βαζκνχ Απφδνζεο γηα δηάξθεηα 20 εηψλ.
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Διάγπαμμα 7: Διάγπαμμα εζυηεπικού βαθμού απόδοζηρ ζηο μονηέλο
ενεπγειακού ζςμτηθιζμού
Βάζεη ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο πξνθχπηεη φηη κε ην αξρηθφ ζελάξην κία
επέλδπζε ζηελ θσηνβνιηατθή ηερλνινγία κε ην κνληέιν ηνπ ελεξγεηαθνχ
ζπκςεθηζκνχ είλαη θηιηθή αθφκε θαη αλ μεθηλήζεη κε ηηο ζεκεξηλέο ηηκέο αγνξάο θαη
απηφ εάλ ε ηηκνιφγεζε ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν θαη ην θφζηνο αγνξάο ησλ ΦΒ
ζπζηεκάησλ αθνινπζεί ηηο κειέηεο ηεο αγνξάο πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
έρνπλ άθξσο ζπληεξεηηθέο ηηκέο.
ηελ ζπλέρεηα ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα ζελάξηα
επάλσ ζηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ θαη ε Ηζνηηκία αιιά θαη ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη
ζηνλ παξαγσγφ φπσο θαη ζην ίδην ην δίθηπν .
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Απνηειέζκαηα ζελαξίσλ

5.5

Βάζεη ηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί παξνπζηάδνληαη ηα
δηαγξάκκαηα ππνινγηζκψλ γηα ην ΑΚΖΔ ηα νπνία εμεηάδνπλ ηηο 2 κεζφδνπο
Ηζνηηκίαο .
Γηα ηελ κέζνδν Γπλακηθήο Ηζνηηκίαο εμεηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ ΑΚΖΔ θαζψο θαη νη
ηηκέο ζε νηθηαθή θαη εκπνξηθή θαηαλάισζε φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην
θεθάιαην 4.
χκθσλα κε ηελ εμίζσζε 2 παξνπζηάδνληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα πξαγκαηηθνχ
πιεζσξηζηηθνχ ΑΚΖΔ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: (Πίλαθαο 19)

Έηνο
Δπέλδπζεο

Αξρηθφ
ζελάξην ΑΚΖΔ

ελάξην 1
ΑΚΖΔ

ελάξην 2
ΑΚΖΔ

ελάξην 5
ΑΚΖΔ

0

0,0536

0,0571

0,0477

0,0301

1

0,0544

0,0579

0,0484

0,0306

2

0,0552

0,0588

0,0491

0,0310

3

0,0560

0,0597

0,0499

0,0315

4

0,0569

0,0606

0,0506

0,0320

5

0,0577

0,0615

0,0514

0,0324

6

0,0586

0,0624

0,0521

0,0329

7

0,0595

0,0633

0,0529

0,0334

8

0,0604

0,0643

0,0537

0,0339

9

0,0613

0,0653

0,0545

0,0344

10

0,0622

0,0662

0,0553

0,0349

11

0,0631

0,0672

0,0562

0,0355

12

0,0641

0,0682

0,0570

0,0360
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13

0,0650

0,0693

0,0579

0,0365

14

0,0660

0,0703

0,0587

0,0371

15

0,0670

0,0714

0,0596

0,0376

16

0,0680

0,0724

0,0605

0,0382

17

0,0690

0,0735

0,0614

0,0388

18

0,0701

0,0746

0,0623

0,0394

19

0,0711

0,0757

0,0633

0,0399

Πίνακασ 19: Πίνακασ υπολογιςμών ςεναρίων πραγματικού πληθωριςτικού
ΑΚΗΕ
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ην εμήο δηάγξακκα (δηάγξακκα 8) γηα ηελ
εμέηαζε ηεο Γπλακηθήο Ηζνηηκίαο Γηθηχνπ.

Διάγραμμα 8: Διάγραμμα μεταβολήσ ΑΚΗΕ ςεναρίων
Απηφ ην νπνίν παξαηεξείηαη είλαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε Ηζνηηκία ηεο ΦΒ
ηερλνινγίαο έρεη επηηεπρζεί θαη σο πξνο νηθηαθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αιιά
παξάιιεια θαη σο πξνο ηελ εκπνξηθή.
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 0 θαη παξάιιεια κε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ νηθηαθήο
θαηαλάισζεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζελάξηα ππνινγηζκψλ
πξνθχπηεη ην εμήο δηάγξακκα (δηάγξακκα 9) Δζσηεξηθνχ Βαζκνχ Απφδνζεο.
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Διάγραμμα 9: Διάγραμμα μεταβολήσ ςεναρίων
Απηφ ην νπνίν παξαηεξείηαη θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΒΑ γηα ηα παξαπάλσ ζελάξηα
είλαη γηα φια ηα ζελάξηα ππνινγηζκψλ ν ζπληειεζηήο ΔΒΑ είλαη αξθεηά πάλσ απφ
ηελ ηηκή ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ έρεη επηιεγεί. Γηα ηα ζελάξηα πνπ
έρνπλ δεκηνπξγεζεί ην επελδπηηθφ πιαίζην θξίλεηαη απαξαηηήησο επηιέμηκν, ΔΒΑ
ηνπιάρηζηνλ 11,8% θαη απηφ παξαηεξείηαη θαη απφ ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο ηνπ
αξρηθνχ θεθαιαίνπ ην νπνίν θπκαίλεηαη κεηαμχ 6-8 εηψλ. Με βάζε ινηπφλ ηα
παξαπάλσ ζελάξηα είλαη απνδεθηφ φηη γηα ην κνληέιν ηνπ ελεξγεηαθνχ
ζπκςεθηζκνχ ην ζεζκηθφ πιαίζην πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο
επθαηξίεο ψζηε λα αλζίζεη απηφ ην κνληέιν.
χκθσλα κε ηνλ λνκνζρέδην ην νπνίν έρεη ζέζεη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ε ΡΑΔ,
φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, νη ξπζκηδφκελεο κνλνπσιηαθέο ρξεψζεηο
ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο απνξξνθεζείζαο απφ ην δίθηπν ελέξγεηαο θαηά ηελ
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πεξίνδν θαηακέηξεζεο. Με βάζε ην ζχλνιν ησλ ρξεψζεσλ ην ζελάξην 4 είλαη
απηφ ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη ε κεγαιχηεξε ηαχηηζε κε ην λνκνζρέδην. ην
ζελάξην απηφ ν ΔΒΑ παίξλεη ηελ ηηκή 14,68% πνπ θξίλεη κία επέλδπζε ζηελ
ηερλνινγία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κξήηεο άθξσο επηιέμηκε.
ηα ζελάξηα απηά έρνληαο ζαλ βάζε ηηο παξαδνρέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί
ελδέρεηαη λα αιιάδεη ν ΔΒΑ αλαιφγσο ηηο φπνηεο δηαθνξέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ
είηε ζηηο πεξηφδνπο ζπκςεθηζκνχ είηε ζηελ ηειηθή ηηκή ζηελ νπνία ζα
ζπκςεθίδεηαη ε ελέξγεηα ηνπ δηθηχνπ.

6. πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο Δξεπλεηηθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ζαθή
φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Κξήηε. Ο
ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ ΦΒ
ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ε αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο ζε
ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή παξαγσγή ηνπ δηθηχνπ Κξήηεο θαζψο θαη απφ ηελ
πιεπξά ηνπ εθάζηνηε επελδπηή πψο αμηνινγείηαη κία επέλδπζε ζηελ ΦΒ
ηερλνινγία κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λήζνπ Κξήηεο.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο γίλεηαη κε βάζε ην ΑΚΖΔ.
Δμεηάδεηαη ινηπφλ ην ζεκείν ζην νπνίν ε ηηκέο ηνπ ΑΚΖΔ είλαη κηθξφηεξεο απφ
απηέο ησλ ηηκψλ πψιεζεο ηεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο ή θαη κηθξφηεξεο απφ ην
θφζηνο θαπζίκνπ ηεο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο. Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηελ
αλάιπζε ηνπ ΑΚΖΔ γηα ηα δηάθνξα ζελάξηα θαζψο θαη γηα ην αξρηθφ ζελάξην πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
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Σν κεησκέλν θφζηνο αγνξάο ησλ ΦΒ κνλάδσλ πιένλ έρεη επηθέξεη
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ηνπ ΑΚΖΔ πνπ ηείλνπλ λα είλαη νινέλα θαη
ρακειφηεξεο απφ ηηο ηηκέο νηθηαθήο θαη εκπνξηθήο θαηαλάισζεο ηεο
ελέξγεηαο ηεο ζπκβαηηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο.



Γηα ην ΜΓ ζχζηεκα ηεο Κξήηεο πξνθχπηεη φηη ε ΦΒ ελέξγεηα βξίζθεηαη ζε
πιήξε Ηζνηηκία ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή παξαγσγή πνιχ πξηλ ηελ
εμεηαδφκελε πεξίνδν, απηφ παξαηεξείηαη θαη ζηηο 2 εμεηαδφκελεο κεζφδνπο
(Γπλακηθή Ηζνηηκία κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηθηχνπ – Ηζνηηκία θαπζίκνπ),
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ήδε ε ΦΒ ελέξγεηα είλαη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή
κε ηελ ζπκβαηηθή.



Ζ ζπλερφκελε κείσζε ζηηο ηηκέο αγνξάο ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ ζα επηθέξεη
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία. Πιένλ απηφ ην νπνίν παξαηεξείηαη θαη
απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε
Γηπισκαηηθή Δξγαζία είλαη φηη πιένλ ε ΦΒ ειεθηξνπαξαγσγή κπνξεί λα
απνηειέζεη απφ κφλε ηεο έλα ξπζκηζηή ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη απηφ δηφηη
θαηαθέξλεη, ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο ηηκέο αγνξάο, λα αληαγσλίδεηαη φρη
κφλν ηηκέο νηθηαθήο αιιά παξάιιεια θαη ηηο ηηκέο εκπνξηθήο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο. Απηφ ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη ε ηερλνινγία ζα κπνξέζεη
θάιιηζηα λα αληαγσληζηεί ζηα επφκελα ρξφληα ζηελ ειεχζεξε αγνξά
ελέξγεηαο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο.

Γηα ηελ θξηζηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζηελ ΦΒ ηερλνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε ε
κέηξεζε ηνπ ΔΒΑ, ν ζπληειεζηήο ν νπνίνο βνεζά ηνλ εθάζηνηε επελδπηή λα
αμηνινγεί ηελ επέλδπζε ζχκθσλα κε ην θφζηνο θεθαιαίνπ πνπ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο
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κνλάδαο παξαγσγήο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη κε βάζε ηνλ ΔΒΑ είλαη ηα
εμήο:


Γηα ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ
εγγπεκέλσλ ηηκψλ γηα κνλάδεο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην ππφδεηγκα ΦΒ
παξαγσγήο ζε ζηέγεο, ν ΔΒΑ παίξλεη ηηκέο απφ 5-8 % ηηκέο νη νπνίεο, είλαη
κελ πςειφηεξεο απφ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην θαη θξίλνπλ νξηαθά άμηα κία
επέλδπζε ε νπνία εληάζζεηαη ζε απηφ ην ππφδεηγκα απνδεκίσζεο. Γηα ηηο
απηφλνκεο κνλάδεο παξαγσγήο πνπ απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα απηφ ν ΔΒΑ εμαηηίαο ηεο ξπζκηδφκελεο απνδεκίσζεο ε νπνία ζα
βαζίδεηαη ζηελ ΟΣ αιιά θαη ηεο θνξνιφγεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηελ
παξαγσγή ν ΔΒΑ ζα παίξλεη ηηκέο ρακειφηεξεο απφ απηέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηεγψλ, ηηκέο πνπ ζα θξίλνπλ νξηαθά επηιέμηκε ή κε
επηιέμηκε κία επέλδπζε πνπ εληάζζεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα.



Γηα ην ππφδεηγκα ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ νη ηηκέο πνπ παίξλεη ν ΔΒΑ
είλαη αξθεηά πςειέο φπσο απηφ παξαηεξείηαη θαη θαηά ηα ζελάξηα πνπ
έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Βξηζθφκαζηε δειαδή ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη
άμην επέλδπζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα δελ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ
πψιεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο αιιά ηελ παξαγσγή γηα ηελ
ηδηνθαηαλάισζε. Καη απηφ δηφηη θαη ν ζηφρνο ηνπ θάζε παξαγσγνχ είλαη λα
θαιχςεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε παξαγσγή ΦΒ ελέξγεηαο ε νπνία ζε
απηή ηελ πεξίπησζε γηα έλα ζχζηεκα πνπ αθνξά ηελ Κξήηε είλαη
παξάιιεια θηελή γηα ηελ παξαγσγή αιιά θαη πεξηβαιινληηθά σθέιηκε ζε
ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή παξαγσγή απφ θαχζηκα φληαο „πξάζηλε ελέξγεηα‟.

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη κία λέα δηέμνδνο γηα ηελ ΦΒ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απηή δεκηνπξγείηαη, κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ
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ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ, έλα ππφδεηγκα ην νπνίν ζηξέθεη ηνλ θαηαλαισηή ζηελ
απηνπαξαγσγή κίαο θαζαξήο θαη θζελήο ελέξγεηαο.
Ζ αλάγθε ξχζκηζεο ησλ αδεηνδνηήζεσλ γηα απηνπαξαγσγή νθείιεη κέζσ ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ λα ξπζκηζηεί, θαη απηφ δηφηη ζχκθσλα κε ηελ δεκφζηα
δηαβνχιεπζε ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη αδχλαην ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη πάλσ
απφ έλαο κεηξεηήο θαηαλάισζεο λα ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ έλαλ
απηνπαξαγσγνί. Παξάιιεια θξίλεηαη αλαγθαίν, γηα ηελ άλζηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ππνδείγκαηνο, ε εηήζηα εθθαζάξηζε ελέξγεηαο θαη φρη ε εθθαζάξηζε ζε θάζε
πεξίνδν ηηκνιφγεζεο (2-3 κελψλ), θαη απηφ δηφηη ειινρεχεη ν θίλδπλνο κία
εγθαηάζηαζε λα ζπκπεξηθέξεηαη ελεξγεηαθά δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηηο
πεξηφδνπο κεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο κεγαιχηεξνπ
απφ ηελ πξαγκαηηθή εηήζηα ελεξγεηαθή αλάγθε ην νπνίν ζα απνθέξεη κεγαιχηεξν
θφζηνο παξαγσγήο γηα ηελ απηνπαξαγσγή πνπ ζεκαίλεη παξάιιεια ρακειφηεξν
ΔΒΑ θαη ιηγφηεξα θίλεηξα επέλδπζεο επάλσ ζην ππφδεηγκα.
Πιένλ απηφ πνπ είλαη ζίγνπξν είλαη φηη ε ΦΒ ελέξγεηα είλαη πιήξσο αληαγσληζηηθή
ζην ζχλνιφ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή θαη φηη ν ηνκέαο ηεο θσηνβνιηατθήο
ελέξγεηαο είλαη έλαο ήδε ψξηκνο ηνκέαο άμηνο επελδχζεσλ. Ζ ειηαθή ελέξγεηα
ηείλεη λα κεηαβιεζεί απφ „ ελαιιαθηηθή πεγή‟ ζε πξαγκαηηθά αληαγσληζηηθή κνξθή
ελέξγεηαο, αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα θαλνληζηηθά κέηξα σο πξνο ηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κε γλψκνλα ηελ ξχζκηζθάικα! Σν αξρείν
πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.ε ηεο δήηεζεο αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία
ελφο πιαηζίνπ ην νπνίν ζα δεκηνπξγεί κε ηελ ζεηξά ηνπ πεξαηηέξσ θίλεηξα γηα
επελδχζεηο επάλσ ζηελ ηερλνινγία.
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