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ΠΡΟΣ 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

ΥΠΟΨΗ 

Υφυπουργού Πολιτικής Πριστασίας  

& Διαχείρισης Κρίσεων  

Νικόλαο Χαρδαλιά 

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  

Βασίλειο Παπαγεωργίου 

 

 

Θέμα: Αίτημα για χρονική παράταση τιμών αναφοράς  

σε φωτοβολταϊκά έργα, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ  

 
Αρ. πρωτ. 196_12/11/2020 

 
Θεσσαλονίκη 

12/11/2020 
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,   
Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, 

 

 Με την παρουσία επιστολή επιθυμούμε να σας καταστήσουμε 
γνωστό ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολαϊκών Παραγωγών 

(ΠΟΣΠΗΕΦ) είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης  

των φωτοβολταϊκών παραγωγών στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύει 

περί τους 1.500 παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ανά την 

επικράτεια, οργανωμένους σε οκτώ (8) πρωτοβάθμιους συλλόγους.  

 Κατά τους τελευταίους 12 μήνες η κατασκευή νέων 

φωτοβολταϊκών  έργων, μικρής και μεσαίας κλίμακας, παρουσιάζει 
αναπτυξιακό οργασμό και το ενδιαφέρον νέων επενδυτών, Ελλήνων 

και ξένων, πολλαπλασιάζεται με πυρετώδη ρυθμό.  

 Για τις ανάγκες εκτέλεσης των εν λόγω έργων, αλλά και για τις 

απαιτήσεις συντήρησης των ήδη υφιστάμενων σταθμών, πολυμελή 

συνεργεία είναι επιβεβλημένο να μετακινούνται σε ημερήσια βάση 

εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύουν. Επιπλέον, οι 

ανάγκες παράδοσης και εγκατάστασης του απαιτούμενου 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού υπαγορεύουν την επί τόπου μετάβαση, 

εκτός των ορίων της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, ομάδων 

εξειδικευμένου προσωπικού.  



Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.) 
ΑΜ:82/30.8.2013 διατ. 210/6-8-2013 Ειρην. Θεσσαλονίκης 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ΣΔΠ 6633/2018 

 

EΓΝΑTIAΣ 37  546 25  ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ  
T: 2310.535.755 | F: 2310.535.755 

www.pospief.gr | info@pospief.gr  & 
grammateia@pospief.gr 

 

Page | 2 

  

 Οι τιμές αναφοράς των φωτοβολταϊκών έργων πρόκειται να 

μεταβληθούν στις 27 Νοεμβρίου. Ως  εκ  τούτου, οι πραναφερόμενες   

μετακινήσεις είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, σε υπέρτατη έξαρση. 

 Ενόψει αυτής της τροποποίησης και λαμβάνοντας υπόψη σας τους 

αντικειμενικούς λόγους που σας εκθέτουμε, παρακαλούμε πολύ για 

την παρέμβασή σας προς το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 

ώστε να δοθεί χρονική παράταση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, όσον 

αφορά στη διάρκεια ισχύος των τιμών αναφοράς των 

προαναφερθέντων έργων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα και έως τις 26 

Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι μετακινήσεις.  

 Άλλωστε, η επέλαση της πανδημίας του νέου κορονοϊού έχει 

επιβάλει χρονικές παρατάσεις, βάσει αποφάσεων των αρμόδιων 
υπουργείων, για πολυάριθμες υποχρεώσεις των πληττόμενων 

επιχειρήσεων.   

 

Με εκτίμηση,  

 

Για την ΠΟΣΠΗΕΦ  

 

Παναγής Γιάννης | Πρόεδρος ΔΣ 


