
Διακυβέρνηση: 2

Το ισχύον Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, 2019) αναφέρεται στον στόχο διασφάλισης της ανάπτυξης όλων
των μορφών ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος για συστήματα ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση και ενεργειακό
συμψηφισμό έως το 2030 είναι 1GW εγκατεστημένης ισχύος, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια για
330,000 νοικοκυριά. Εκτός από το ΕΣΕΚ, προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένος οδικός χάρτης ή στρατηγική για την
ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σε στέγες. Οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβάνονται στον σχεδιασμό
κυρίως μέσω της δημόσιας διαβούλευσης κατά την κατάρτιση του ΕΣΕΚ και συναφών νομοσχεδίων.
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Η αναφορά για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες στην Ελλάδα
καταγράφει τις καλές και τις κακές πρακτικές καθώς και τις
πολιτικές που εφαρμόζονται για την ανάπτυξή τους.
Εξετάζει και αξιολογεί έξι βασικά πεδία: τη διακυβέρνηση,

τα κίνητρα που παρέχονται και τα σχήματα ενίσχυσης, τις
διαδικασίες αδειοδότησης, τις πολιτικές διαμοιρασμού
ενέργειας, τις ενεργειακές κοινότητες και επιπρόσθετα
μέτρα για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών.

Αξιολόγηση:

Κίνητρα: 3

Στην Ελλάδα, το πρώτο σύστημα με σταθερή τιμή πώλησης (Feed in Tariff FiT) για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες ξεκίνησε το 2009
με το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών για συστήματα χαμηλής ισχύος[1], με μια πολύ υψηλή τιμή πώλησης
(tariff) (0,55 ευρώ/kWh) για φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης μέχρι 10kWp. Καθώς αυτή η τιμή κρίθηκε μη βιώσιμη μειώθηκε
από το 2013 και έπειτα, προκαλώντας μείωση στο επενδυτικό ενδιαφέρον για το σύστημα FiT, μηδενίζοντάς το μετά το 2014,
περίοδο που θεσμοθετήθηκε και ο ενεργειακός συμψηφισμός.

Επί του παρόντος, μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού, η πλεονάζουσα ενέργεια από ένα εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό (που
θα μπορούσε να βρίσκεται και σε μία στέγη) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα για να αντισταθμίσει την κατανάλωση, όταν
η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά δεν είναι διαθέσιμη. Η περίοδος συμψηφισμού είναι τα 3 χρόνια. Για οικιακά
συστήματα, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς είναι 20kW. Παρόλο που το σύστημα του ενεργειακού συμψηφισμού φαίνεται
επενδυτικά ελκυστικό, το ενδιαφέρον των οικιακών καταναλωτών παραμένει σχετικά χαμηλό στην Ελλάδα. Το σχήμα αυτό
μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και εικονικά, μόνο, όμως, για δημόσιους φορείς, επαγγελματίες αγρότες και ενεργειακές
κοινότητες. 

Το νέο πρόγραμμα για μικρά φωτοβολταϊκά σε στέγες (έως 6kWp) με σταθερή τιμή πώλησης θεσπίστηκε το 2022 με εγγυημένη
τιμή (0,087 ευρώ/kWh) για σύμβαση 20 ετών.

 

1. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως B’ 1079/04.06.2009.



Αδειοδότηση και διοικητικές διαδικασίες: 1

Βασικός παράγοντας που εμποδίζει την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας και δημιουργεί χρονοτριβή στις διοικητικές
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών σε στέγες, είναι η διαθεσιμότητα του δικτύου. Σήμερα, σε πολλές
περιοχές στην Ελλάδα, οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά σε στέγες απορρίπτονται λόγω έλλειψης χωρητικότητας του δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας. Για τα φωτοβολταϊκά, η έλλειψη χώρου στο δίκτυο μπορεί να σημαίνει έως και δύο χρόνια
αναμονής για την περίπτωση σύνδεσης με το δίκτυο που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ (από το 2019) και 9 μήνες για την
περίπτωση σύνδεσης με το δίκτυο που διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ (Eclaeron, 2022, σ. 49).

 

Διαμοιρασμός ενέργειας ή συλλογική αυτοκατανάλωση: 3

Η συλλογική αυτοκατανάλωση και ο διαμοιρασμός της ενέργειας εφαρμόζονται στην Ελλάδα μέσω των ενεργειακών
κοινοτήτων με τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο από δημόσιους φορείς και επαγγελματίες αγρότες ως φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Στις υπόλοιπες
περιπτώσεις, το σχήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας (αστικός
συνεταιρισμός). Ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε στέγες κοινής ιδιοκτησίας (π.χ.

πολυκατοικίες) μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας. Επειδή είναι πραγματικά
δύσκολο για τους κατοίκους μιας πολυκατοικίας να δημιουργήσουν έναν αστικό συνεταιρισμό μόνο για αυτόν τον σκοπό, 

 αυτή η επιλογή δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα.

 

Ενεργειακές κοινότητες: 3

Η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρος στη δημιουργία νομικού πλαισίου για τις ενεργειακές κοινότητες (Ν. 4513/2018), ενός νέου
τύπου αστικού συνεταιρισμού, το οποίο περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα κριτήρια που προβλέπονται στις
αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες και ορισμούς (αποτελεσματικός έλεγχος, ανοικτή και εθελοντική συμμετοχή, τοπική
εγγύτητα κ.λπ.). Οι ευρωπαϊκές οδηγίες προβλέπουν τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (REC) και τις Ενεργειακές
Κοινότητες Πολιτών (CEC), οι οποίες όμως δεν αποτυπώνονται ακόμη στην ελληνική νομοθεσία, η οποία ωστόσο
διαχωρίζει τις κερδοσκοπικές από τις μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες. Από τη σκοπιά αυτή, η εμπειρία από την
Ελλάδα δείχνει ότι η ευρύτητα του ορισμού των ενεργειακών κοινοτήτων οδήγησε σε καταχρήσεις και έτσι πολλές
ενεργειακές κοινότητες δεν δημιουργήθηκαν από πολίτες, αλλά από επενδυτές, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τα κίνητρα που
παρέχονται[2], παρακάμπτοντας τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό, ενώ
εξασφάλιζαν γενναιόδωρες τιμές πώλησης. Από το 2018 έχουν υπάρξει πολλές νομοθετικές αλλαγές σε μια προσπάθεια να
αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα, οι οποίες δημιούργησαν ένα ασταθές περιβάλλον για την ανάπτυξη
των ενεργειακών κοινοτήτων.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έχει καθιερώσει μια συγκεκριμένη προσέγγιση για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών
μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων. Αξιοποιώντας τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό είναι δυνατό να καλύπτονται οι
ενεργειακές ανάγκες ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και οι οποίοι ζουν στην
ίδια περιοχή που δραστηριοποιείται μια ενεργειακή κοινότητα. 

 

2 Οι ορισμοί REC/CEC  στην Ελλάδα - REScoop, πρόσβαση 12/4/2020



Η συγκριτική έκθεση για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες του CAN
Europe και των οργανώσεων-μελών του, έχει ως στόχο να
ανιχνεύσει τα εμπόδια σε εθνικό επίπεδο που παρακωλύουν την
ανάπτυξη των οικιακών φωτοβολταϊκών σε στέγες, να αναδείξει τις
καλές και κακές πρακτικές και να προκρίνει συγκεκριμένες
προτάσεις πολιτικής για τη δημιουργία ενός κατάλληλου
ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να εξασφαλιστεί η επιτάχυνση της
εξάπλωσης των φωτοβολταϊκών σε στέγες. 

Επιλέχθηκαν 11 χώρες για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των
επιδόσεών τους όσον αφορά την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σε
στέγες στη χώρα τους.

Για την πλήρη έκθεση (στα αγγλικά), ακολουθήστε τον παρακάτω
σύνδεσμο:

http://caneurope.org/rooftop-solar-pv-comparison-report

Για τη συμμετοχή των πολιτών και
των τοπικών κοινοτήτων στην

ηλιακή επανάσταση 
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Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μαζική διάθεση έξυπνων μετρητών πρέπει να δημοσιευτεί εκ νέου το 2022. Συνεπώς,
δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη ευρείας κλίμακας προώθηση.  Δεν έχει υπάρξει ακόμη μαζική εκστρατεία ευαισθητοποίησης
σε εθνικό επίπεδο 
για τη διάδοση των πλεονεκτημάτων των φωτοβολταϊκών όπως επίσης και πρόσθετα προγράμματα κατάρτισης για το
διοικητικό προσωπικό, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους αρμόδιους για την εγκατάσταση και τους τεχνικούς που
είναι απαραίτητοι για τη διάδοση των φωτοβολταϊκών σε στέγες στην Ελλάδα.


