
 

 

 
 

Η Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων (ΔίΚΕ) ειδικεύεται από το 2010 στον τομέα των 
καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων. Οι ταχείς ρυθμοί της εξέλιξης των μορφών του 
επιχειρείν παγκοσμίως, επιτάσσουν και τις Ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε νέα 
δεδομένα του τρόπου λειτουργίας τους, υλοποίησης των πωλήσεων, χρηματοδότησης και 
εφαρμογής του Marketing. 

 

 

Φωτοβολταϊκά Πάρκα (Φ.Π.) 
 

 

Οι Προϋποθέσεις Γής 

Χαρακτηριστικά Παράμετροι 

Τα χωράφια πρέπει να είναι κοντά σε Κολώνες της ΔΕΗ 

Ελάχιστα στρέμματα 7  

τίτλους ιδιοκτησίας Να είναι καθαροί 

να μην έχουν σκιάσεις από μεγάλα δέντρα η βουνά 

Ισχύι Ιδιωτικού Συμφωνητικού ≥ 25 χρόνια 

Το αγροτεμάχιο ΔΕΝ πρέπει Να χαρακτηρίζετε ως δάσος 

Το αγροτεμάχιο ΔΕΝ πρέπει 
Να έχει πρόβλημα από την 

εφορεία αρχαιοτήτων 

Το αγροτεμάχιο ΔΕΝ πρέπει Προτιμητέα στρέμματα (σε 
σχέση με το δάνειο ≥ 5εκτ.€) 

Να βρίσκεται σε κορεσμένο  
ηλεκτρικό δίκτυο της 

ΔΕΔΔΥΕ 
 
 * Λόγο της μεγάλης ζήτησης για έργα και προκειμένου να μπούμε μπροστά από τον ανταγωνισμό οι 
ενδιαφερόμενοι, πρέπει να κινηθούν γρήγορα ώστε να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος στην ΔΕΔΔΗΕ και να 
πάρουμε το πρωτόκολλο της αίτησης το οποίο και μας εξασφαλίζει την προτεραιότητα στην εξέταση του 
φακέλου. 
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Οι μέσες τιμές Φωτοβολταϊκών 500kWp 

Χαρακτηριστικά Παράμετροι 

Κόστος Ενοικίαση / στρέμμα 150€ - 200€ / στρέμμα / έτος 

Κόστος κατασκευής Φ.Π. 210.000 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 

Απαιτούμενη Έκταση  8 στρέμματα 

Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας 650 MWh/έτος (με μειούμενη τάση) 

Η τιμή αγοράς της ενέργειας ΔΕΔΔΥΕ (2020 ) 70 € /MWh  (με μειούμενη τάση) 

Ετήσια Απόδοση 45.500€  

Ετήσια Έξοδα (ασφάλεια, συντήρηση)  2.200 (με αυξητική τάση) 

Ετήσια Έσοδα ~ 43.300€  

Έτη απόσβεσης αξίας Επένδυσης  < 5 χρόνια 

 

Οι μέσες τιμές Φωτοβολταϊκών 1.000kWp 

Χαρακτηριστικά Παράμετροι 

Κόστος Ενοικίαση / στρέμμα 150€ - 200€ / στρέμμα / έτος 

Κόστος κατασκευής Φ.Π. 377.000 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 

Απαιτούμενη Έκταση  16 στρέμματα 

Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας 1.300 MWh/έτος (με μειούμενη τάση) 

Η τιμή αγοράς της ενέργειας ΔΕΔΔΥΕ (2020 ) 70 € /MWh  (με μειούμενη τάση) 

Ετήσια Απόδοση 91.000€  

Ετήσια Έξοδα (ασφάλεια, συντήρηση)  4.000 (με αυξητική τάση) 

Ετήσια Έσοδα ~ 87.000€ 

Έτη απόσβεσης αξίας Επένδυσης  < 5 χρόνια 

 
-Συμπερασματικά για κεφάλαιο 5 εκτ.€ απαιτείται έκταση 215 στρεμμάτων (όχι 
απαραίτητα ενιαία), με παραγωγή 13.000kWp. 
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