
 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δελτίο Τύπου 

Στον πρόσφατο Ν 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020) του υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το χωροταξικό, προστέθηκε  τροπολογία για 

τον κλάδο της ενέργειας, με την οποία επιβάλλονται νέες επιβαρύνσεις 

στους παλαιούς μικροπαραγωγούς ΑΠΕ και ανατρέπεται άρδην το ευνοϊκό 

καθεστώς αδειοτήσεων για χιλιάδες μικροεπενδυτές και τις Ενεργειακές 

Κοινότητες. 

Μέσα από τα άρθρα της «ενεργειακής» τροπολογίας, το έλλειμμα του 

Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) αποδίδεται, χωρίς καμία 

μελέτη, στην πανδημία και επιβάλλεται και πάλι για 2η φορά, έκτακτη 

εισφορά 6% στις πλάτες των μικρομεσαίων επενδυτών, που έχουν 

ηλεκτροδοτήσει τα έργα τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.  

Την ίδια ώρα, ωστόσο, προστατεύονται οι προμηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας, που αισχροκερδούν από την πτώση της Οριακής Τιμής 

Συστήματος, δηλαδή της χονδρεμπορικής τιμής, εξαιτίας της οποίας 

προκύπτει το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ. Ταυτόχρονα με τις διαρθρωτικές 

ρυθμίσεις του νόμου των ΑΠΕ  και μέσα από ένα ασφυκτικά μικρό 

μεταβατικό χρονικό διάστημα, μπαίνει οριστικό τέλος στο καθεστώς 

αδειοδότησης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών που ευνοούσε τους 

μικρούς επενδυτές και τις ενεργειακές κοινότητες. 

Ωστόσο στα θετικά του νέου νόμου θεωρούμε την ευνοϊκή ρύθμιση όπου  

στην παραγρ 3στ του άρθρου 160 προβλέπεται: "Ειδικά για φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι 

προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β, 3γ, 3δ και 3ε παρατείνονται 

κατά ένα (1) έτος.» 

 Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα ασφυκτικά χρονικά όρια που τίθενται για 

την υπόλοιπη χώρα, μετατίθενται για ένα επιπλέον χρόνο για τους 

επενδυτές της Δυτ. Μακεδονίας. 

Αποτελεί μια θετική εξέλιξη την οποία ο σύνδεσμός μας κατόρθωσε να 

πετυχει με συντονισμένες και μεθοδικές προσπάθειες και με την συμβολή 

των βουλευτών της περιοχής μας. 

 Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι επικείμενες αλλαγές και 

μέχρι την ψήφιση τους από τη βουλή το διοικητικό συμβούλιο του 

συνδέσμου μας θεωρώντας ότι στα πλαίσια της απολιγνιτοποίησης 

χρειάζεται μια ειδική αντιμετώπιση της περιοχή μας, διαμόρφωσε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων και ξεκίνησε μια σειρά καθημερινών 



 

επαφών και ενημέρωσης όλων των πολιτικών εκπροσώπων. Ετσι 

διαμορφώθηκε  ένας δίαυλος επικοινωνίας με το υπουργείο ο οποίος έφερε 

ως αποτέλεσμα να επιτευχτεί ένα πιο ευνοϊκό καθεστώς για την περιοχή 

μας. Αποτελεί στην ουσία μια μικρή χρονική ανάσα για να μπορέσουν οι 

μικροπενδυτές να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και ο 

σύνδεσμός μας να ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα "Τοπικές 

Ενεργειακές Κοινότητες Δυτικής Μακεδονίας". Η μικρή όμως αυτή ανάσα 

για να έχει  πρακτικό αποτέλεσμα πρέπει να συνοδευτεί και με αντίστοιχη 

παράταση ενός έτους  και των τιμών αναφοράς εκτός ανταγωνιστικών 

διαδικασιών που λήγουν στις 31-12-2021.  

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς  που στήριξαν τις 

προσπάθειες μας και ιδιαίτερα:  

Το βουλευτή Κοζάνης κο Αμανατιδη Γιώργο που από την πρώτη στιγμή, μας 

άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με το υπουργείο και προωθώντας τα αιτήματά 

μας μέχρι το τέλος,   συνέβαλε καθοριστικά  στην επίτευξη του θετικού για 

την περιοχή   αποτελέσματος. 

Το βουλευτή Κοζάνης κο Κωνσταντινιδη Στάθη που στήριξε μαζί με τους 

συνεργάτες του τις προσπάθειες μας, με συνεχείς παρεμβάσεις προς το 

αρμόδιο υπουργείο  

Την Βουλευτή Κοζάνης κα Βρυζίδου Παρασκευή για την σταθερή βοήθεια 

και συμβολή στην επίτευξη των στόχων μας 

Τη βουλευτή Κοζάνης κα Καλιόπη Βετα που με τη δική της καθοριστική 

παρέμβαση στη βουλή βοήθησε στην προώθηση των αιτημάτων μας. 

Το βουλευτή Φλωρινας κο Αντωνιάδη Γιάννη για την ουσιαστική του στήριξη 

και προώθηση των αιτημάτων μας. 

Την Μαρία Αντωνίου επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη 

Θεσσαλονίκη που με τον τρόπο της έδωσε το δικό της παρόν. 

Ο αγώνας για την  ανάπτυξη των ΑΠΕ με τη συμμετοχή της τοπικής 

κοινωνίας στην εποχή της απολιγνιτοποίησης συνεχίζεται και σαυτόν τον 

αγώνα η τοπική κοινωνία οι φορείς και οι πολιτικοί εκπρόσωποι οφείλουμε 

να συγκροτήσουμε ενιαίο μέτωπο. 

 

    

 

. 



 

Ο στόχος μας  αποτελεί η στήριξη των πρωτοβουλιών του Συνδέσμου μας για 

την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος "ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" αλλά και όλων των άλλων επενδυτικών 

πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από τους μικροεπενδυτές κατοίκους ως 

μοναδικός τρόπος να εξασφαλιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σταθερό 

εισόδημα για χιλιάδες κατοίκους που θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο παραμονής 

των νέων στον τόπο τους και τη δραστηριοποίηση τους στη συνέχεια και σε 

άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Σιαμπανόπουλος Αντώνιος  Πρόεδρος  τηλ. 6942445160 

2. Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος  Α Αντιπρόεδρος τηλ. 6978776056 

3. Ασλανίδης Γεώργιος   Β Αντιπρόεδρος τηλ. 6937199253 

4. Ζυγούρης Φώτης   Γεν. Γραμματέας τηλ. 6976994024 

5. Πασχαλίδης Κων/νος   Ταμίας   τηλ. 6946330261 

Στοιχεία επικοινωνίας  
Σύλλογος Επενδυτών Φωτοβολταικων Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (ΣΕΦΠΕ Δυτ 
Μακεδονίας) 
Θεσσαλονίκης 17-50132 Κοζάνη 
EMAIL: sefpedm@gmail.com 
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