
 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Φωτοβολταϊκά: Κζρδη για λίγουσ και απώλειεσ για πολλοφσ 
 
Σα ςυμφζροντα των πολυεκνικϊν τθσ Ενζργειασ, θ πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν εξυπθρζτθςι τουσ και θ ταφτιςθ τθσ 
κυβζρνθςθσ του ΠΑΟΚ με αυτά τα ςυμφζροντα και τισ ςυνακόλουκεσ επιδιϊξεισ ζχουν οδθγιςει ςτθν αποκζωςθ τθσ 
επιηιμιασ για το περιβάλλον και τθν οικονομία φωτοβολταϊκισ θλεκτροπαραγωγισ. Σαυτόχρονα, δεκάδεσ χιλιάδεσ 
μικροϊδιοκτιτεσ γθσ, αγρότεσ, ακόμθ και ιδιοκτιτεσ κατοικιϊν ωκοφνται ςτθν περιπζτεια του εφκολου πλουτιςμοφ 
μζςω τθσ εγκατάςταςθσ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων, με προδιαγεγραμμζνο αποτζλεςμα τθ ςάρωςθ των όποιων 
αδειϊν ι εγκαταςτάςεων προκφψουν από τισ μεγάλεσ εταιρείεσ που ελζγχουν το «παιχνίδι». Είναι χαρακτηριςτικά 
δφο γεγονότα: Σο ζνα είναι ότι οι αρμόδιεσ αρχζσ, κυρίωσ θ Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ και θ ΔΕΗ, εξετάηουν ακόμθ 
και τϊρα αιτιςεισ που κατατζκθκαν τα προθγοφμενα χρόνια. Χιλιάδεσ κφματα τθσ πολιτικισ τθσ αρπαχτισ ζμειναν με 
τισ αιτιςεισ ςτα χζρια και με τα ζξοδα δαπανθρϊν μελετϊν. Σο δεφτερο ζχει να κάνει με χιλιάδεσ αγρότεσ, οι οποίοι 
ζςπευςαν και ςπεφδουν να χαραμίςουν τθν καλλιεργιςιμθ γθ τουσ ςε μικρά φωτοβολταϊκά ζργα, τθν ίδια ϊρα που θ 
κυβζρνθςθ δεν ζχει ακόμθ αποφαςίςει για τθ γεωγραφικι κατανομι των ζργων. Πρόςφατα, αποφάςιςε το μζγεκοσ 
τθσ φωτοβολταϊκισ παραγωγισ που κα υποδζχεται χρονικά το ςφςτθμα, με 1.500 MW ζωσ το 2014 και 2.200 MW το 
2020. Σο πλαφόν για τα αγροτικά ζργα ορίηεται ςε 500 και 750 MW, αντίςτοιχα. Με τισ πλθροφορίεσ να μιλοφν για 
πάνω από 4.000 αιτιςεισ από αγρότεσ, πολλοί μπορεί να εξαιρεκοφν, ζχοντασ ςτο μεταξφ ενιςχφςει τθν «οικονομία» 
των μελετϊν και των παραβόλων. Η απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ προβλζπει επίςθσ τθ δυνατότθτα αναςτολισ ζργων, 
κάτι που κεωρείται πλζον δεδομζνο ότι κα ςυμβεί.  

Σθ ςτιγμι που γράφονται αυτζσ οι γραμμζσ, χιλιάδεσ αιτιςεισ, για πολλζσ χιλιάδεσ MW ιςχφοσ από φωτοβολταϊκά, 
ζχουν κατατεκεί και περιμζνουν αξιολόγθςθ και ζγκριςθ, ενϊ ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ζργων αναμζνει ςφνδεςθ με τθ 
ΔΕΗ, ζχοντασ υπαχκεί - λόγω μεγζκουσ κυρίωσ - ςτο κακεςτϊσ τθσ εξαίρεςθσ από τθν απόκτθςθ άδειασ. Μετά τθν 
ψιφιςθ του τελευταίου νόμου πριν από δφο μινεσ, κατατζκθκαν αιτιςεισ που αντιςτοιχοφν ςε περίπου 1.400 MW, 
ενϊ ςτα 870 MW υπολογίηονται τα παλαιότερα αιτιματα που εκκρεμοφν και ςτα 700 MW τα ιδθ αδειοδοτθμζνα. τα 
300 MW υπολογίηονται τα ζργα υπό κακεςτϊσ εξαίρεςθσ και ςτα 84,76 MW τα εν λειτουργία ζργα ςτο θπειρωτικό 
ςφςτθμα, ςφμφωνα με ςτοιχεία του ΔΕΜΗΕ για τον περαςμζνο Ιοφλθ. Σο ςφνολο τθσ ιςχφοσ που αντιςτοιχεί ςε όλα τα 
παραπάνω ξεπερνά αρκετά τισ 3.000 MW. 

«Μπάχαλο» με ςκοπό 

Πίςω από το καταγγελλόμενο «μπάχαλο» βρίςκονται ςυγκεκριμζνα ςυμφζροντα και όχι κάποιου είδουσ 
«ανικανότθτα» τθσ κυβζρνθςθσ, ενϊ θ ίδια θ φφςθ τθσ πολιτικισ ιδιωτικοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ δθμιουργεί το 
κατάλλθλο ζδαφοσ για τθν άνκθςθ των ςκοτεινϊν φαινομζνων που καταγγζλλονται, για κακυςτεριςεισ, αδικίεσ, 
αοριςτία, εμπόριο αδειϊν... Κακόλου τυχαίο δεν είναι ότι κανείσ δεν ενδιαφζρεται επί τθσ ουςίασ για τθν 
περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ φωτοβολταϊκισ θλεκτροπαραγωγισ, οφτε θ κυβζρνθςθ, οφτε οι ενδιαφερόμενοι 
επενδυτζσ, παρότι και αυτό το κερδοςκοπικό παιχνίδι διανκίηεται με ποικιλϊνυμεσ αναφορζσ ςτο περιβάλλον και τθν 
κλιματικι αλλαγι, ςτθ βάςθ τθσ εκτίμθςθσ ότι θ θλιακι ενζργεια είναι «κακαρι». Κι αν αυτό ιςχφει, ζχει να κάνει μόνο 
με τθν άμεςθ παραγωγικι διαδικαςία. τθν πραγματικότθτα, θ φωτοβολταϊκι ενζργεια είναι ζμμεςα εξαιρετικά 
ρυπογόνα, ςπάταλθ και οικονομικά αςφμφορθ για τα λαϊκά νοικοκυριά, ςε τζτοιο βακμό που θ ανάπτυξι τθσ κα 
ζπρεπε να είναι ςθμαντικά πιο περιοριςμζνθ απ' όςα προβλζπουν οι γενικοί ςχεδιαςμοί τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ ΕΕ. 

Αςφμφορη μορφή παραγωγήσ 

Οςοι γνωρίηουν τθ ςχετικι τεχνολογία, ακόμθ κι αυτοί που αςχολοφνται επιχειρθματικά με αυτιν, παραδζχονται ότι θ 
παραςκευι του κρυςταλλικοφ πυριτίου, του βαςικοφ υλικοφ για τα φωτοβολταϊκά πάνελ, απαιτεί απίςτευτεσ 
ποςότθτεσ Ενζργειασ. Εξαιρετικά μεγάλο είναι και το κόςτοσ του παραγωγικοφ εξοπλιςμοφ, που ςε ςυνδυαςμό με το 
ενεργειακό κόςτοσ, εκτινάςςει το φψοσ τθσ τιμισ του φωτοβολταϊκοφ εξοπλιςμοφ. Γι' αυτό και το κόςτοσ των μικρϊν, 
ζωσ 100 kW ιςχφοσ, ζργων που μποροφν να αναπτφξουν οι αγρότεσ κυμαίνεται μεταξφ 300.000-350.000 ευρϊ! 
υμπεραςματικά, τα φωτοβολταϊκά καταναλϊνουν περιςςότερθ Ενζργεια για να καταςκευαςτοφν από αυτι που 
...παράγουν, επιβαρφνουν περιςςότερο το περιβάλλον, από το να μθ χρθςιμοποιοφνταν κακόλου και επιβαρφνουν 
υπζρμετρα τουσ καταναλωτζσ, που καλοφνται, μζςω του τζλουσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ, αλλά και του 



ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, να υποςτθρίξουν οικονομικά τόςο τισ υπζρογκεσ επενδφςεισ, όςο και τα 
υπζρογκα κζρδθ που προβλζπονται! Οι υποςτθρικτζσ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων υποςτθρίηουν ότι παρ' όλα 
αυτά το κόςτοσ μειϊνεται χρόνο με το χρόνο ςε ςυνδυαςμό και με τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ του απαραίτθτου 
εξοπλιςμοφ. Αλλά όςο κι αν μειϊνεται, παραμζνει πολφ ακριβότερο από των επίςθσ ακριβϊν ανεμογεννθτριϊν, ενϊ 
δεν αναιροφνται οι υπόλοιπεσ επιβαρφνςεισ. Ακόμθ και θ ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν, όπωσ των «λεπτϊν υμενίων», 
που ζχουν μικρότερο κόςτοσ, δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομζνα, κακϊσ κεωροφνται λιγότερο αποδοτικά. 

Μετά από όλα αυτά, θ επιμονι τθσ ΕΕ και των πολιτικϊν ...παραφυάδων τθσ ςτα κράτθ - μζλθ, για τθν ανάπτυξθ των 
φωτοβολταϊκϊν, φαντάηει εξαιρετικά φποπτθ. Και είναι, καθώσ ζρχεται να εξυπηρετήςει δφο παράγοντεσ: Πρϊτα απ' 
όλα τισ ενεργειακζσ εταιρείεσ που μποροφν να αναπτφξουν πολφ μεγάλα φωτοβολταϊκά ζργα, πολλαπλαςιάηοντασ τα 
οφζλθ από τισ υπζρογκεσ και εγγυθμζνεσ τιμζσ απορρόφθςθσ τθσ παραγωγισ τουσ, ςτο όνομα τθσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. Και φςτερα, τισ εταιρείεσ που μπικαν ςτο παιχνίδι τθσ καταςκευισ του εξοπλιςμοφ. 

Ενδεικτικά, το ελάχιςτο κόςτοσ για ζνα μικρό, ζωσ 10 kW, ζργο ςε ταράτςα ςπιτιοφ αποτιμάται γφρω ςτισ 50.000 ευρϊ, 
περίπου 5.000 ευρϊ ανά kW. ε ζργα 100 kW, όπωσ είναι τα αγροτικά, το ελάχιςτο κόςτοσ τθσ εγκατάςταςθσ φτάνει τισ 
300.000 ευρϊ, περίπου 3.000 ευρϊ ανά kW. τθν περίπτωςθ τθσ ΔΕΗ ςτθ Μεγαλόπολθ, που ετοιμάηει ζνα από τα 
μεγαλφτερα φωτοβολταϊκά πάρκα ςτον κόςμο, ςυνολικισ ιςχφοσ 50 MW, ο προχπολογιςμόσ είναι 140 εκατ. ευρϊ, που 
ςθμαίνει περίπου 2.800 ευρϊ ανά kW. τθν τιμι όμωσ ςυμπεριλαμβάνονται και πρόςκετα υποςτθρικτικά ζργα. Να 
ςθμειωκεί ότι θ ΔΕΗ προωκεί ακόμθ ζνα υπερπάρκο ςτθν Κοηάνθ, με τουσ πρϊτουσ αρικμοφσ να μιλοφν για επζνδυςθ 
600-800 εκατ. ευρϊ. Από τα νοφμερα αυτά δεν προκφπτει μόνον ο μεγάλοσ τηίροσ που ςυνεπάγεται θ ανάπτυξθ των 
φωτοβολταϊκϊν για τουσ παραςκευαςτζσ εξοπλιςμοφ, αλλά και θ μεγάλθ εξοικονόμθςθ κόςτουσ για τα πολφ μεγάλα 
ζργα των ιςχυρϊν ενεργειακϊν ομίλων. 

Οι επενδφςεισ αυτζσ ειςζρχονται ςε ζνα πολφ μεγάλο πεδίο κερδοφορίασ, κακϊσ με τα ελάχιςτα κόςτθ ςυντιρθςθσ, τα 
ζςοδα μεταφράηονται ςτο ςυντριπτικό τουσ όγκο ςε κζρδθ. Η θλιακι ενζργεια τιμάται από 264 ευρϊ ανά MWh ζωσ 
550 ευρϊ ανά MWh (για τα οικιακά), που είναι περίπου δεκαπλάςια από τθν τιμι τθσ ςυμβατικισ MWh που παράγει 
π.χ. θ ΔΕΗ. 

Η πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ, ίδια με αυτι των κυβερνιςεων τθσ ΝΔ, ςυνίςταται ςτο να απαλλάςςει τουσ επενδυτζσ από 
τα βάρθ τθσ επζνδυςθσ και να τα μεταφζρει όλα ςτουσ καταναλωτζσ. Με αυτό τον τρόπο, μια ακριβι και ρυπογόνα για 
τθν καταςκευι τθσ μορφι παραγωγισ Ενζργειασ μετατρζπεται «μαγικά» ςε μια εξαιρετικι επζνδυςθ για τουσ 
κεφαλαιοκράτεσ που μοςτράρουν και τθν περιβαλλοντικι τουσ ςυνείδθςθ με κάκε ευκαιρία. 

Το «καρτζρι» των μεγάλων 

Παρ' όλα αυτά ι και εξαιτίασ όλων αυτϊν, θ θλιακι θλεκτροπαραγωγι δεν μπορεί να μείνει ςτα χζρια των «μικρϊν». 
Είναι κάτι που φαίνεται ξεκάκαρα ςτισ μεγάλεσ μονάδεσ παραγωγισ, ςτα περιςςότερα υδροθλεκτρικά, που είναι 
ικανοφ μεγζκουσ, ςτα αιολικά, που εξαγοράηονται θ μία μετά τθν άλλθ μικρζσ και μεγαλφτερεσ εταιρείεσ. Χιλιάδεσ 
υποψιφιοι «επενδυτζσ», που αναηθτοφν μια «κζςθ ςτον ιλιο» ι ζνα κομμάτι από το «φωτοβολταϊκό όνειρο», 
αναμζνεται να αποτφχουν. Πολλοί από αυτοφσ που κα καταφζρουν ι κατάφεραν να πάρουν μια άδεια, κα πζςουν με 
διάφορουσ τρόπουσ ςτα δίχτυα των τραπεηϊν ι των μεγάλων εταιρειϊν, αποκαμωμζνοι από τθν αναμονι, 
αποκλειςμζνοι από τθ χρθματοδότθςθ. Όςο για τουσ παραγωγοφσ τθσ ςτζγθσ, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ κα 
ανακουφίςουν τισ μεγάλεσ εταιρείεσ από τισ πιζςεισ για επενδφςεισ, που απλϊσ καλφπτουν τισ αιχμζσ, ϊςτε να 
μποροφν να διοχετεφουν τθν παραγωγι ςε τρίτεσ χϊρεσ ςε πιο ςυμφζρουςεσ τιμζσ. Μια άλλθ μεγάλθ υπόκεςθ είναι θ 
κοινωνικι οπιςκοδρόμθςθ, όπου το κοινωνικό αγακό που προςφζρεται οργανωμζνα ςτο λαό, μετατρζπεται ςε 
ιδιωτικι υπόκεςθ. 

Η διζξοδοσ 

Η θλιακι ενζργεια, παρ' όλεσ τισ αδυναμίεσ τθσ, κα μποροφςε να ζχει μια κζςθ ςτθν παραγωγι Ενζργειασ, υπό 
οριςμζνεσ προχποκζςεισ. Αυτό όμωσ δεν μπορεί να είναι υπόκεςθ κάκε είδουσ «επενδυτι» που ςτοχεφει 
αποκλειςτικά ςτο μεγάλο και εφκολο κζρδοσ. Πριν από λίγεσ μζρεσ, με αφορμι τισ τελευταίεσ εξελίξεισ, το ΚΚΕ κάλεςε 
«τουσ εργαηόμενουσ, τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και τα φτωχά λαϊκά ςτρϊματα να απαιτιςουν τθν κατάργθςθ 
οποιουδιποτε τζλουσ για ΑΠΕ και καμία επιδότθςθ των ιδιωτϊν επενδυτϊν», υπογραμμίηοντασ και τθ μοναδικι 
φιλολαϊκι διζξοδο: «Μόνο θ πάλθ για ςυγκρότθςθ ενόσ ενιαίου αποκλειςτικά κρατικοφ φορζα Ενζργειασ και θ πάλθ 
για λαϊκι εξουςία, είναι αυτι που μπορεί να διαςφαλίςει τθν παραγωγι και τθ διανομι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ωσ 
κοινωνικοφ αγακοφ». 

 
 (Το κείμενο αναδημοσιεύεται από το «Ριζοσπάστη», 7/11/2010) 

 


