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ΠΡΟΣ 

 Γενική Γραμματέα Ενέργειας  

& Ορυκτών Πρώτων Υλών  
κα Αλεξάνδρα Σδούκου 

 

 

Θέμα: Δίμηνη παράταση των υφιστάμενων τιμών αναφοράς  

σε φωτοβολταϊκά έργα, ενόψει της λήξης τους στις 26/11/2020  

 
Αρ. πρωτ. 182_29/10/2020 

 
Θεσσαλονίκη 
29/10/2020 

 

Αξιότιμη κα Σδούκου,  
 

 Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας μπορεί συνοπτικά να 

περιγραφεί ως εξής:  

 Επιβολή τοπικών lock down σε όλη την επικράτεια  

 1.129 νέα κρούσματα της COVID-19 στις 27.10.2020 και 1.547 νέα 

κρούσματα στις 28.10.2020   

 Επίκειται νέος περιορισμός των μετακινήσεων με διεύρυνση του 

ωραρίου απαγόρευσης της κυκλοφορίας 

 Οι τράπεζες λειτουργούν μόνον με το 30% του προσωπικού τους να 

παρίσταται στους χώρους εργασίας (καθυστερούν χρηματοδοτήσεις, 

εγκρίσεις, εκταμιεύσεις δανείων κ.ά.)  

 Οι ΔΟΥ λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και δέχονται το κοινό 

μόνον κατόπιν ραντεβού (δυσχέρειες σε άνοιγμα υποκαταστημάτων για 

πάρκα και έκδοση απαλλακτικών βεβαιώσεων)  

 Τα τελωνεία λειτουργούν μόνον με το 1/3 το προσωπικού τους, ενώ το 

υπόλοιπο προσωπικό απασχολείται εξ αποστάσεως, με το σύστημα της 

τηλεργασίας  

 Τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία υπολειτουργούν   

 Οι Δήμοι, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να εκδίδουν βεβαιώσεις για 

δηλώσεις ετοιμότητας φωτοβολταϊκών σταθμών, υπολειτουργούν και 

δέχονται το κοινό μόνον κατόπιν ραντεβού  
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 Λαμβανομένων υπόψη αυτών των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχουν 

διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες, αιτούμαστε να χορηγηθεί 

χρονική παράταση τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, όσον αφορά στις 
υφιστάμενες τιμές αναφοράς φωτοβολταϊκών σταθμών ιδιωτών, ισχύος έως 

500 KW, και ενεργειακών κοινοτήτων, ισχύος έως 1 ΜW, που δε συμμετέχουν 

σε διαγωνισμούς, ενόψει της τροποποίησής τους στις 26 Νοεμβρίου 2020. 

 

Με εκτίμηση,  

 

Για την ΠΟΣΠΗΕΦ  

 

Παναγής Γιάννης | Πρόεδρος ΔΣ 


