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ΠΡΟΣ 

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

κ. Κωστή Χατζηδάκη 

Κοινοποίηση 

 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. 192_03/11/2020 

 
Θεσσαλονίκη 
03/11/2020 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,   

 
 Το κρίσιμο σημείο στο οποίο έχει εξωθηθεί η χώρα μας, λόγω της 

απειλητικής επανεμφάνισης και της ταχείας διάδοσης του κορονοϊού 

SARS-Cov-2, μπορεί συνοπτικά να περιγραφεί ως εξής:  

 Αρνητικό ρεκόρ νέων κρουσμάτων της ασθένειας COVID-19 

σε καθημερινή βάση. Ενδεικτικά: 2.056 νέα κρούσματα στις 

31.10.2020, 1.678 νέα κρούσματα στις 1.11.2020 και 1.152 νέα 

κρούσματα στις 2.11.2020    

 Υπαγωγή δύο (2) Περιφερειακών Ενοτήτων, της 

Θεσσαλονίκης και των Σερρών, σε επίπεδο επιδημιολογικού 

συναγερμού (γκρι περιοχές) και εφαρμογή lockdown με αναστολή 

λειτουργίας νευραλγικών τομέων της οικονομικής δραστηριότητας 

 Υπαγωγή είκοσι έξι (26) περιοχών σε επίπεδο αυξημένου 

κινδύνου (κόκκινες περιοχές) και εφαμοργή νέων περιοριστικών 

μέτρων (περιοχές Ανατολικής Αττικής, Βοιωτίας, Βορείου Τομέα 

Αθηνών, Δράμας, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Έβρου, 

Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Νάξου, Νοτίου Τομέα Αθηνών, 

Ξάνθης, Ημαθίας, Θήρας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καστοριάς, 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Κιλκίς, Πειραιά, Πέλλας, Πιερίας, 

Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής) 
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 Απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη και τις 

Σέρρες από τις 05:00 έως τις 21:00 

 Απαγόρευση μετακινήσεων εκτός των νομών Θεσσαλονίκης 

και Σερρών και ταυτόχρονη αναστολή αεροπορικών και 

σιδηροδρομικών  μεταφορών για τις δύο (2) Περιφερειακές 

Ενότητες 

 Περιορισμός του αριθμού επιβαινόντων σε ΙΧ μέχρι 1 άτομο, 

όσον αφορά στις δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες 

 Περιορισμός των μετακινήσεων και διεύρυνση του ωραρίου 

απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τις 00:00 έως τις 05:00 στις 

26 ως άνω περιοχές αυξημένου κινδύνου 

 Υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος της τηλεργασίας για 

το 50% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις όλης της επικράτειας 

κατά το μήνα Νοέμβριο  

 Λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τη φυσική 

παρουσία μόνον του 30% του προσωπικού τους (σημαντικές 

καθυστερήσεις σε παροχή χρηματοδοτήσεων, εγκρίσεις 

αιτημάτων, εκταμιεύσεις δανείων κ.ά.)  

 Λειτουργία των ΔΟΥ με προσωπικό ασφαλείας και υποδοχή 

του κοινού μόνον κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού (αξιοσημείωτες 

δυσχέρειες, όσον αφορά σε ίδρυση υποκαταστημάτων για 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς, έκδοση απαλλακτικών βεβαιώσεων 

κ.ά.)  

 Λειτουργία των τελωνείων με την αυτοπρόσωπη παρουσία 

μόνον του  1/3 του προσωπικού τους  

 Υπολειτουργία των υποθηκοφυλακείων και των 

κτηματολογικών γραφείων   

 Οι Δήμοι, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να εκδίδουν 

βεβαιώσεις για δηλώσεις ετοιμότητας φωτοβολταϊκών σταθμών, 

υπολειτουργούν και δέχονται το κοινό μόνον κατόπιν ραντεβού  

 

Κατόπν αυτών, λαμβάνοντας υπόψη  

 α) τις ιδιαιτέρα δυσχερείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κατά 

τις τελευταίες εβδομάδες σε όλη την επικράτεια 
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 β) τις σημαντικές αντιξοότητες ή/και απαγορεύσεις, όσον αφορά 

στην άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και οικονομικών 

συναλλαγών  

 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 


