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ΕΡΕΤΝΑMARLAB:  

ΟΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕΚΑΙ OIΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Σε άκρωσ ενδιαφζροντα αποτελζςματα για τον κλάδο παραγωγισ ενζργειασ με τθ χριςθ φωτοβολταϊκϊν 

(Φ/Β) κατζλθξε θ ζρευνα του εργαςτηρίου μάρκετινγκMARLAB, του Πανεπιςτημίου Μακεδονίασυπό τθν 

επιςτθμονικι επίβλεψθ τθσ Διευθφντριασ του MARLAB, Καθηγήτριασ, κασ Ροδοφλασ Σςιότςου.Ηζρευνα 

διενεργικθκε με τθ χριςθ διαδικτυακϊν ςυνεντεφξεων ςε βάκοσ κατά το δίμθνο Μαρτίου-Απριλίου 2021 

από τουσ/θ ερευνθτζσ/τρια του MARLAB: κο Ευάγγελο απρίκη, Επίκουρο καθηγητή, κο Ιωάννη Κυανίδη, 

υποψήφιο διδάκτορα, κο Ιωάννη άμο, κάτοχο μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, και κα Νίκη αββίδου, 

κάτοχο μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ. Η ζρευνα πραγματοποιικθκεςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του 

MARLABςτο χρθματοδοτοφμενο από το ΕΣΠΑ (2014-2020) ζργο, με τίτλο «Μεγάλθσ ζκταςθσ 

νανοδομθμζνεσ λειτουργικζσ επιφάνειεσ καταςκευαςμζνεσ με ςυνδυαςμό λικογραφίασ λζιηερ και με τθν 

ςυνεχι νανοεκτυπωτικι λικογραφικό μζκοδο» (ακρωνφμιο “Nanoroll”- 

websitehttps://marlab.ode.uom.gr/nanoroll/) και εταίρουσ τισ εταιρείεσ, Νανότυποσ και Κυανίδθσ Α.Ε. 

(Θεςςαλονίκθ), και το Ινςτιτοφτο Ηλεκτρονικισ Δομισ και Λζιηερ του Ιδρφματοσ Τεχνολογίασ και Ζρευνασ  

(Κριτθσ). 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 204 εταιρείεσ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο τθσ παραγωγισ 

ενζργειασ με τθ χριςθ φωτοβολταϊκϊν (Φ/Β). Συγκεκριμζνα, ςυμμετείχαν 105 παραγωγοί ενζργειασ 

(51,6%), 36 εργολάβοι-ςυντθρθτζσ φωτοβολταϊκϊν  (17,8%), 29 εργολάβοι-ςφμβουλοι (14,3%), 21 

εργολάβοι-ςυντθρθτζσ-προμθκευτζσ Φ/Β προϊόντων (10,3%), 8 προμθκευτζσ (4%), 3 εργολάβοι- 

προμθκευτζσ (1,5%) και μια εταιρίαςυμβοφλων (0,5%).Στισ ςυνεντεφξεισ ςυμμετείχανιδιοκτιτεσ 

επιχειριςεων (53,4%),νόμιμοι εκπρόςωποι (23,5%) ι μζτοχοι-ςυνιδιοκτιτεσ(13,2%) και υπάλλθλοι (9,9%) οι 

οποίοι απαςχολοφνται/αςχολοφνται με τον κλάδο των Φ/Β από 1 ζωσ 46 χρόνια (μζςοσ όροσ 12 χρόνια). Σε 

ότι αφορά τα ζτθ λειτουργίασ των επιχειριςεων τουσ, ο μζςοσ όροσ ανζρχεται ςτα 13 ζτθ. Σχετικά με το 

προςωπικό που διακζτει, το 45% των επιχειριςεων δεν απαςχολεί κάποιον εργαηόμενο, το 13% απαςχολεί 

ζναν εργαηόμενο, το 7% απαςχολεί δφο εργαηόμενουσ, το 6% απαςχολεί τρεισ εργαηόμενουσ ενϊ το 

υπόλοιπο 29% απαςχολεί περιςςότερουσ από τζςςερισ εργαηόμενουσ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 

επιχειριςεισ από 36 διαφορετικοφσ νομοφσ τθσ χϊρασ με τισ περιςςότερεσ να ζχουν ζδρα τουσ νομοφσ 

Θεςςαλονίκθσ (27,5%),  Αττικισ (15,2%), Δράμασ (7,8%), και Χαλκιδικισ (6,9%). 

Φ/Β ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι Φ/Β ςτακμοί/πάρκα του δείγματοσ των παραγωγϊν είναι ςτθν 

πλειοψθφία τουσ ςυνολικισ ιςχφοσ ζωσ 100kW (56,6%), ενϊ το 26,4% διλωςε ιςχφ από 101-500kW, το 

11,3% ιςχφ από 501-1000 kW και το 5,7% από 1001-6000kW(Μζςοσ όροσ: 439,3kW) (Γράφθμα 1).Η μζςθ 

τιμι πϊλθςθσ ανά kWh είναι 0,30€ με ελάχιςτθ τιμι 0,065€ και μζγιςτθ 0,48€.  

https://marlab.ode.uom.gr/nanoroll/
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Με βάςθ τισ απαντιςεισ των 105 παραγωγϊν του δείγματοσ, διακζτουν 127 Φ/Β ςτακμοφσ/πάρκα οι 

οποίοι βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι ςε 35 νομοφσ τθσ χϊρασ με τουσ περιςςότερουσ ςτουσ νομοφσ 

Θεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ, Χαλκιδικισ, και Δράμασ (Εικόνα 1).  

 
 
 

Εικόνα 1: Γεωγραφική Κατανομή των Φ/Β ταθμϊν  
 



3 
 

 
 

 
 
 
Για το 74,4% του δείγματοσ ο μζςοσ αναμενόμενοσ χρόνοσ ηωισ των Φ/Β πάνελ είναι από 10-20 ζτθ,για το 

17,8%  είναι από 21-25 ζτθκαι για το 7,8% του δείγματοσ από 26 ζωσ 50 ζτθ (Μζςοσ όροσ: 20,3 ζτθ) 

(Γράφθμα 2).  
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Σε ότι αφορά ςτο είδοσ των Φ/Β πάνελ που χρθςιμοποιοφν, το 65,3% των παραγωγϊν διλωςαν τα 

πολυκρυςταλλικά πάνελ, το 27,6% διλωςε τα μονοκρυςταλλικά, το 5,1% διλωςε ότι χρθςιμοποιεί 

πολυκρυςταλλικά και μονοκρυςταλλικά ενϊ το 2% διλωςε Φ/Β πάνελ λεπτισ μεμβράνθσ (thinfilm) 

(Γράφθμα 3). 
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Οι παραγωγοί ανζφεραν πωσ ξοδεφουν 2000€-3000€ ετθςίωσ για τθ ςυντιρθςθ των Φ/Β 

ςτακμϊν/πάρκων, αν και αυτό ποικίλλει ανάλογα με τθν ζκταςθ του πάρκου και τθν εταιρεία-ανάδοχο.Το 

80,8% του δείγματοσ διλωςε πωσ πραγματοποιεί όλουσ τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ 

(οπτικόσ ζλεγχοσ, θλεκτρολογικόσ ζλεγχοσ και κακαριςμόσ - πλφςιμο Φ/Β πάνελ, ράντιςμα χόρτων και κοπι 

τουσ).Ειδικότερα, το 38,5% επιχειριςεων πραγματοποιεί τουσ παραπάνω ελζγχουσ 2 φορζσ ετθςίωσ, το 

13,5% μία φορά το χρόνο, και  το 9,6% τζςςερισ φορζσ το χρόνο. Περίπου 2 ςτισ 3 επιχειριςεισ (62,5%) 

ανακζτουν τουσ ελζγχουσ ςε εξειδικευμζνεσ εταιρίεσ ενϊ οι υπόλοιπεσ πραγματοποιοφν οι ίδιεσ τουσ 

ελζγχουσ. 

Σε ότι αφορά ςτον κακαριςμό-πλφςιμο των Φ/Β, το 61% των παραγωγϊν ανακζτει αυτζσ τισ εργαςίεσ ςε 

εταιρίεσ κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ.Ωςτόςο, υπάρχει κι ζνα ποςοςτό του δείγματοσ τθσ τάξθσ του 34,2% 

το οποίο πραγματοποιεί το ίδιο τουσ κακαριςμοφσ ενϊ αξιοςθμείωτο είναι πωσ το 4,8% ανζφερε πωσ δεν 

πραγματοποιεί κακόλου κακαριςμό των Φ/Β πάνελ! Το 49% του δείγματοσ πραγματοποιεί 2 κακαριςμοφσ 

το χρόνο,το 18% μια φορά το χρόνο, το 8,3% κακαρίηει Φ/Β τρεισ φορζσ το χρόνο,  το 13,2% δεν τα 

κακαρίηει ενϊ το υπόλοιπο 11,5% ευκαιριακά χωρίσ κάποια ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα.Το υψθλό ποςοςτό 

μθ κακαριςμοφ των Φ/Β ςυνδζεται και με το γεγονόσ πωσ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των παραγωγϊν τθσ 

τάξθσ του 15,3% κεωρεί πωσ θ απόδοςθ των Φ/Β πάνελ δεν αυξάνεται μετά τον κακαριςμό τουσ.  

Ωσ βαςικι μζκοδο κακαριςμοφ των Φ/Β πάνελ δθλϊκθκεθ χριςθ απιονιςμζνου ι απλοφ νεροφ ςε 

ςυνδυαςμό με τθλεςκοπικζσ βοφρτςεσ χειρόσ. Τθ μζκοδο αυτι κεωροφν ωσ τθν πιο κατάλλθλθόλεσ οι 

κατθγορίεσ επιχειριςεων του κλάδου. Επιπλζον, περίπου 4 ςτισ 5επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτον κλάδο πιςτεφουν πωσ θ απόδοςθ των Φ/Β πάνελ αυξάνεται με τον κακαριςμό τουσ κατά 3% ζωσ 
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5%.Αναφορικά με το κόςτοσ ςυντιρθςθσ, οι εταιρείεσ που παρζχουν ςχετικζσ υπθρεςίεσ το κοςτολογοφν 

ωσ επί το πλείςτον μεταξφ 5€-6€/kWh.Ωςτόςο, αυτό το ποςό ενδζχεται να αυξθκεί κακϊσ εξαρτάται από 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ, όπωσ θ δυςκολία πρόςβαςθσ ςτο Φ/Β πάρκο και ςτα πάνελ και θ χιλιομετρικι 

απόςταςθ από τθν ζδρα τθσ εταιρείασ ςυντιρθςθσ. 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ 

Ειδικότερα, κατά τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα, θ ςταςιμότθτα ςε μικρομεςαία Φ/Β ζργα μζχρι το 2018 

ςυνοδεφτθκε από μία άνοδο ςτθν καταςκευι Φ/Β πάρκων τθν τελευταία τριετία (2018-2020). Για τθν 

επόμενθ πενταετία (2021-2025) πιςτεφεται πωσ κα υπάρξουν ευκαιρίεσ για περαιτζρω επενδφςεισ, 

κυρίωσ για μεγάλα και πολφ μεγάλα Φ/Β ςυςτιματα και ζργα που κα επικεντρϊνονται ςτθν 

αποκικευςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ. Μάλιςτα κεωροφν πωσ θ ολοζνα αυξανόμενθ ανάγκθ για 

ενζργεια ςε ςυνδυαςμό με τθν εναρμόνιςθ τθσ χϊρασ ςτα διεκνι περιβαλλοντολογικά πρότυπα μοιραία κα 

οδθγιςει τον κλάδο, ςυνολικά, ςε ανοδικι πορεία. Συγκεκριμζνα, οι περιςςότεροι βλζπουν ότι υπάρχουν 

προοπτικζσ ανάπτυξθσ του κλάδου ςτον τομζα τθσ αποκικευςθσ  ενζργειασ και ςε εγκαταςτάςεισ μεγάλων 

Φ/Β ςυςτθμάτων. 

Σχετικά με τα μεγαλφτερα εμπόδια που αντιμετωπίηουν ςτον κλάδο, οι περιςςότεροι από τουσ 

ερωτϊμενουσ ανζφεραν: α) τισ χρονοβόρεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και κακυςτεριςεισ για τθν 

ζναρξθ και τθ μετζπειτα ολοκλιρωςθ ενόσ Φ/Β ζργου,β) τθν αλλαγι/παραβίαςθ ςτουσ όρουσ των 

ςυμβάςεων που ζχουν με τον ΔΕΔΔΗΕ και τθν παράλλθλθ, υποχρεωτικι, μείωςθ τθσ τιμισ πϊλθςθσ τθσ 

kWh, γ) τισ δυςκολίεσ χρθματοδότθςθσ και δ) τον κορεςμό των δικτφων – ζλλειψθ διακζςιμων δικτφων. 

Επιπλζον, οι μικροί παραγωγοί κεωροφν πωσ ςταδιακά παραγκωνίηονται και δεν υπάρχει επαρκισ 

ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ ςτον κλάδο. 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δθμοςιεφτθκαν από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο 

Ειδήςεωνhttps://www.amna.gr/macedonia/article/557407/Eukairies-gia-ependuseis-sta-fotoboltaika-tin-

epomeni-pentaetia-blepei-ereuna-tou-ergastiriou-marketingk-MARLAB-tou-

PAMAK?fbclid=IwAR1SAKtycILtzbZZv-yzC9dz2Ygs9v_WCH3HbWZ1-y4UODv4Od4TopaZN0s 

Ενϊ αναδθμοςιεφτθκαν από πολλά άλλα ΜΜΕ. Ενδεικτικά δθμοςιεφματα: 

NewBreak.grhttps://www.newsbreak.gr/ellada/210563/megali-ereyna-toy-marlab-gia-ta-fotovoltaika-stin-

ellada-poies-oi-prooptikes-ti-lene-oi-etaireies/ 

Capital.gr https://www.capital.gr/epikairotita/3549153/pamak-eukairies-gia-peraitero-ependuseis-sta-

fotoboltaika-tin-epomeni-pentaetia 

Business Daily https://www.businessdaily.gr/oikonomia/43381_eykairies-gia-ependyseis-sta-fotoboltaika-

tin-epomeni-pentaetia 

Energypress.grhttps://energypress.gr/news/pamak-eykairies-gia-peraitero-ependyseis-sta-fotovoltaika-tin-

epomeni-pentaetia?fbclid=IwAR3Hv103AKFapnklJ1IWQcmrU4a-u9RdoV3VIgoaBLChL8yXtgCzWPRpMjA 

https://www.amna.gr/macedonia/article/557407/Eukairies-gia-ependuseis-sta-fotoboltaika-tin-epomeni-pentaetia-blepei-ereuna-tou-ergastiriou-marketingk-MARLAB-tou-PAMAK?fbclid=IwAR1SAKtycILtzbZZv-yzC9dz2Ygs9v_WCH3HbWZ1-y4UODv4Od4TopaZN0s
https://www.amna.gr/macedonia/article/557407/Eukairies-gia-ependuseis-sta-fotoboltaika-tin-epomeni-pentaetia-blepei-ereuna-tou-ergastiriou-marketingk-MARLAB-tou-PAMAK?fbclid=IwAR1SAKtycILtzbZZv-yzC9dz2Ygs9v_WCH3HbWZ1-y4UODv4Od4TopaZN0s
https://www.amna.gr/macedonia/article/557407/Eukairies-gia-ependuseis-sta-fotoboltaika-tin-epomeni-pentaetia-blepei-ereuna-tou-ergastiriou-marketingk-MARLAB-tou-PAMAK?fbclid=IwAR1SAKtycILtzbZZv-yzC9dz2Ygs9v_WCH3HbWZ1-y4UODv4Od4TopaZN0s
https://www.newsbreak.gr/ellada/210563/megali-ereyna-toy-marlab-gia-ta-fotovoltaika-stin-ellada-poies-oi-prooptikes-ti-lene-oi-etaireies/
https://www.newsbreak.gr/ellada/210563/megali-ereyna-toy-marlab-gia-ta-fotovoltaika-stin-ellada-poies-oi-prooptikes-ti-lene-oi-etaireies/
https://www.capital.gr/epikairotita/3549153/pamak-eukairies-gia-peraitero-ependuseis-sta-fotoboltaika-tin-epomeni-pentaetia
https://www.capital.gr/epikairotita/3549153/pamak-eukairies-gia-peraitero-ependuseis-sta-fotoboltaika-tin-epomeni-pentaetia
https://www.businessdaily.gr/oikonomia/43381_eykairies-gia-ependyseis-sta-fotoboltaika-tin-epomeni-pentaetia
https://www.businessdaily.gr/oikonomia/43381_eykairies-gia-ependyseis-sta-fotoboltaika-tin-epomeni-pentaetia
https://energypress.gr/news/pamak-eykairies-gia-peraitero-ependyseis-sta-fotovoltaika-tin-epomeni-pentaetia?fbclid=IwAR3Hv103AKFapnklJ1IWQcmrU4a-u9RdoV3VIgoaBLChL8yXtgCzWPRpMjA
https://energypress.gr/news/pamak-eykairies-gia-peraitero-ependyseis-sta-fotovoltaika-tin-epomeni-pentaetia?fbclid=IwAR3Hv103AKFapnklJ1IWQcmrU4a-u9RdoV3VIgoaBLChL8yXtgCzWPRpMjA

