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«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» - ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Επιςτημονικόσ Τπεύθυνοσ: 

Δρ. Α. Μεταξϊσ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών, Πρόεδροσ του Ελληνικού Ινςτιτούτου 

Ενεργειακόσ Ρύθμιςησ ( http://www.energy-regulation.eu/index.php/el/ ) 

 

 

Αξιότιμοι κ. Ειςηγητϋσ,  

 

η δεύτερη εκδόλωςη των «Ενεργειακών Διαλόγων», η οπούα θα λϊβει χώρα ςτισ 

14.12.2015, θϋτει ςτο επύκεντρο του επιςτημονικού τησ ενδιαφϋροντοσ τισ εξόσ 

θεματικϋσ ενότητεσ:  

1. Ση διαδικαςύα ςυνολικόσ δομικόσ αναδιϊρθρωςησ τησ ελληνικόσ αγορϊσ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ υπό το πρύςμα των πρόςφατων μνημονιακών 

προβλϋψεων καθώσ και τισ προώποθϋςεισ και το πλαύςιο για τη ςυγκρότηςη 

μιασ ανταγωνιςτικόσ λιανικόσ αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. 

2. Tισ προτϊςεισ ςε ςχϋςη με τη διαμόρφωςη του νϋου πλαιςύου ςτόριξησ των ΑΠΕ 

ςτη χώρα μασ. 

 

Κϊτωθι παρατύθενται ςυνοπτικϊ ερωτόματα ανϊ θεματικό ενότητα επύ των οπούων 

παρακαλούνται να τοποθετηθούν οι ομιλητϋσ ϋςτω και ςυνοπτικϊ.   
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1. Δομικό αναδιϊρθρωςη τησ ελληνικόσ αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ υπό 

το πρύςμα των πρόςφατων μνημονιακών προβλϋψεων, οι προώποθϋςεισ 

και το πλαύςιο για τη ςυγκρότηςη μιασ ανταγωνιςτικόσ λιανικόσ αγορϊσ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

 

Ι. χεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ δημοπραςιών τύπου ΝΟΜΕ ωσ μηχανιςμού 

ανούγματοσ τησ αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και μεύωςησ των μεριδύων τησ 

ΔΕΗ ςτην αγορϊ προμόθειασ 

Δυνϊμει τησ κατ’ αποκλειςτικότητα πρόςβαςόσ τησ ςε ηλεκτροπαραγωγικϋσ πηγϋσ 

χαμηλού κόςτουσ και τησ ιδιοκτηςύασ λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονϊδων, η ΔΕΗ 

διαθϋτει ϋνα ιςχυρό πλεονϋκτημα ϋναντι των ανταγωνιςτών τησ προμηθευτών. Βϊςει 

των ρυθμύςεων του νϋου Μνημονύου και με απώτερο ςτόχο τη ςταδιακό μεύωςη του 

μεριδύου τησ ΔΕΗ τόςο ςτη λιανικό όςο και ςτη χονδρεμπορικό αγορϊ ϋωσ το 2020 

κϊτω από το 50%, οι ελληνικϋσ αρχϋσ ϋχουν δεςμευθεύ να ςχεδιϊςουν ϋνα νϋο ςύςτημα 

δημοπραςιών ΝΟΜΕ. Η ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφϋροντοσ πιθανολογεύται ότι θα 

διαπιςτωθεύ επύ τη βϊςει μιασ «πιλοτικόσ» δημοπραςύασ, μϋςω τησ οπούασ θα δύδεται η 

δυνατότητα ςε προμηθευτϋσ να αποκτόςουν πρόςβαςη ςε ςυγκεκριμϋνη ποςότητα 

ενϋργειασ από λιγνιτικό και υδροηλεκτρικό παραγωγό. Αναμϋνεται, επύςησ, ότι οι 

ςυμμετϋχοντεσ ςτισ δημοπραςύεσ θα υποχρεούνται να διοχετεύουν την ιςχύ που θα 

αγορϊζουν ςτο πλαύςιο αυτών ςε όλη την γκϊμα των τιμολογύων. 

α. Θα πρϋπει το υπό εκπόνηςη ςχϋδιο να επιτρϋπει την πρόςβαςη ςτισ δημοπραςύεσ 

ΝΟΜΕ μόνο των προμηθευτών ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ό και ςε μεγϊλουσ βιομηχανικούσ 

καταναλωτϋσ; Θα πρϋπει να ϋχουν ςε περύπτωςη ςυμμετοχόσ τουσ οι τελευταύοι και 

δικαύωμα μεταπώληςησ τησ τυχόν πλεονϊζουςασ ενϋργειασ και αν ναι, με ποιο τρόπο θα 

δομηθεύ η δυνατότητα εξϊςκηςησ του εν λόγω δικαιώματοσ; 

β. Δεδομϋνησ τησ πρόςφατησ μεύωςησ τησ τιμόσ του φυςικού αερύου, ποια μεθοδολογύα 

θεωρεύτε ότι θα πρϋπει να εφαρμοςτεύ αναφορικϊ με τη διαμόρφωςη τησ τιμόσ 

εκκύνηςησ των δημοπραςιών ΝΟΜΕ προκειμϋνου να προςελκύουν το ενδιαφϋρον τησ 

αγορϊσ; Θεωρεύτε ότι οι ρύποι θα πρϋπει να αποτελούν παρϊμετρο διαμόρφωςησ τησ 

τιμόσ εκκύνηςησ; 
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II. Ιδιοκτηςιακόσ διαχωριςμόσ του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και τα διϊφορα 

εναλλακτικϊ μοντϋλα 

ύμφωνα με τισ μνημονιακϋσ διατϊξεισ, οι ελληνικϋσ αρχϋσ υποχρεούνται να εκκινόςουν 

τη διαδικαςύα ιδιωτικοπούηςησ του ΑΔΜΗΕ, ϊλλωσ, δύνανται να αναπτύξουν ϋνα 

ςχϋδιο, το οπούο θα επιφϋρει ιςοδύναμα αποτελϋςματα όςον αφορϊ τον ανταγωνιςμό 

και τισ προοπτικϋσ επενδύςεων και θα επιτυγχϊνει τον πλόρη ιδιοκτηςιακό διαχωριςμό 

του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Ωσ εναλλακτικό ςχϋδιο ϋχει διατυπωθεύ η προοπτικό να 

μεταφερθούν τα πϊγια του ΑΔΜΗΕ ςε μια τρύτη εταιρεύα ςτην οπούα το Δημόςιο θα 

αποκτόςει πλειοψηφικό πακϋτο μετοχών (51%) και η οπούα δεν θα εποπτεύεται από το 

κατ’ αρχόν αρμόδιο για την εποπτεύα του κλϊδου Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ & 

Ενϋργειασ αλλϊ από ϋνα τρύτο Τπουργεύο για την διαςφϊλιςη ιςότιμησ μεταχεύριςησ 

όλων των ςυμμετεχόντων ςτην αγορϊ. Για την υλοπούηςη του ωσ ϊνω ςχεδύου, θα 

πρϋπει να προςδιοριςθεύ ο τρόποσ αποπληρωμόσ τησ ΔΕΗ για τη μεταφορϊ των παγύων 

του ΑΔΜΗΕ από τον όμιλό τησ ςτη νϋα εταιρεύα.  

α. Πώσ θεωρεύτε ότι θα πρϋπει να υλοποιηθεύ ο αποτελεςματικόσ ιδιοκτηςιακόσ και 

λειτουργικόσ διαχωριςμόσ του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ;  

β. Πωσ θεωρεύτε ότι πρϋπει να χρηματοδοτηθεύ η μεταβύβαςη από την ΔΕΗ ςτη νϋα 

εταιρεύα των παγύων του ΑΔΜΗΕ;  

γ. Βϊςει τησ ευρωπαώκόσ εμπειρύασ, o διαχωριςμόσ του ιδιοκτότη του δικτύου από τον 

Διαχειριςτό του υςτόματοσ ενδϋχεται να δημιουργόςει προβλόματα αναφορικϊ τόςο 

με την υλοπούηςη των επενδύςεων όςο και με τη ςυντόρηςη και λειτουργύα του 

δικτύου, γεγονόσ που ώθηςε πολλϋσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ να μεταβούν από το μοντϋλο 

ISO, ςτο μοντϋλο ΟU. Ποια εύναι η τοποθϋτηςό ςασ; 

III. χεδιαςμόσ του μόνιμου Μηχανιςμού Διαςφϊλιςησ Επϊρκειασ Ιςχύοσ: 

Ευρωπαώκϊ πρότυπα και ιδιαιτερότητεσ ελληνικόσ ενεργειακόσ αγορϊσ 

 

το πλαύςιο επαναςχεδιαςμού του Μηχανιςμού Διαςφϊλιςησ Επαρκούσ Ιςχύοσ (ΜΔΕΙ), 

η ΡΑΕ ϋθεςε ςε δημόςια διαβούλευςη τον Ιούλιο του 2014 ϋνα αρχικό ςχϋδιο 

αναδιοργϊνωςησ του ΜΔΕΙ ςτο Διαςυνδεδεμϋνο Ηλεκτρικό ύςτημα. Κατόπιν 

επεξεργαςύασ των απαντόςεων που δόθηκαν ςτο πλαύςιο τησ πρώτησ αυτόσ  
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διαβούλευςησ καθώσ και τησ Μελϋτησ Επϊρκειασ Ιςχύοσ για το Διαςυνδεδεμϋνο 

ύςτημα κατϊ την περύοδο 2015-2024,  η ΡΑΕ διενόργηςε μια δεύτερη διαβούλευςη τον 

Ιανουϊριο του 2015 αναφορικϊ με την τελικό τησ πρόταςη για την αναμόρφωςη του 

ΜΔΕΙ. Η εν λόγω πρόταςη περιλαμβϊνει: τη ςυγκρότηςη ενόσ μόνιμου μηχανιςμού 

(Μηχανιςμόσ Αποζημύωςησ Ευελιξύασ- ΜΑΕ) που θα βαςύζεται ςτη διενϋργεια 

δημοπραςιών για την αγορϊ των υπηρεςιών ευελιξύασ, ότοι υπηρεςιών του 

υςτόματοσ,  οι οπούεσ κρύνονται αναγκαύεσ λόγω τησ ςημαντικόσ διεύςδυςησ των ΑΠΕ 

και οι οπούεσ, ςτο ιςχύον καθεςτώσ, παρϋχονται από τουσ παραγωγούσ και, την 

ανϊπτυξη ενόσ μεταβατικού μηχανιςμού με διοικητικό καθοριςμό των αμοιβών καθώσ  

απαιτεύται ϋνα εύλογο μεταβατικό διϊςτημα, ςτο οπούο θα καθοριςθούν οι 

πολυςύνθετεσ τεχνικϋσ, νομικϋσ και διαδικαςτικϋσ λεπτομϋρειεσ των δημοπραςιών.  

α. Πώσ κρύνετε ότι θα πρϋπει να διαμορφωθεύ ο μόνιμοσ ΜΔΕΙ προκειμϋνου να 

ςυμβαδύζει με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τισ κρατικϋσ 

ενιςχύςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβϊλλοντοσ και τησ ενϋργειασ; 

β. Πώσ θεωρεύτε ότι θα πρϋπει να διαμορφωθεύ ο ΜΑΕ; Ποιοι θα πρϋπει να οριςτούν ωσ 

δικαιούχοι και με βϊςη ποια κριτόρια; 

IV. χεδιαςμόσ νϋου Μηχανιςμού Ανϊκτηςησ Μεταβλητού Κόςτουσ 

τισ 23.10.2015, η ΡΑΕ ϋθεςε ςε δημόςια διαβούλευςη την πρόταςό τησ για την 

τροποπούηςη του Άρθρου 159 του Κώδικα Διαχεύριςησ του Ελληνικού υςτόματοσ 

Μεταφορϊσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ με ςκοπό την ειςαγωγό ενόσ μηχανιςμού 

μεταβατικού χαρακτόρα για την ανϊκτηςη του μεταβλητού κόςτουσ των μονϊδων 

παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (νϋοσ ΜΑΜΚ), ςύμφωνα και με τισ διατϊξεισ του 

τρύτου Μνημονύου. Τπενθυμύζεται ότι ο παλαιόσ ΜΑΜΚ ςε ςυνδυαςμό με τον «κανόνα 

του 30%» εύχε κατηγορηθεύ ότι αποτελούςε μια μεύζονα ςτρϋβλωςη και μορφό 

επιδότηςησ των ιδιωτικών μονϊδων (ειςαγόμενου) φυςικού αερύου. Σα ςχετικϊ ποςϊ 

ςυμπεριλαμβϊνονταν ςτο κόςτοσ προμόθειασ και εν ςυνεχεύα μετακυλύονταν ςε όλουσ 

τουσ καταναλωτϋσ. Σον ϋντονο προβληματιςμό τουσ ςε ςχϋςη με την προςπϊθεια 

επαναφορϊσ του ϋχουν εκφρϊςει μεγϊλοι βιομηχανικού καταναλωτϋσ καθώσ και 

παραγωγού ενϋργειασ από ΑΠΕ κϊνοντασ λόγο για ςοβαρό ςτρϋβλωςη τησ αγορϊσ, η 

οπούα προκαλεύ αύξηςη τιμών.  
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α. Θεωρεύτε πωσ ο νϋοσ αυτόσ μηχανιςμόσ θα εύναι ςε θϋςη να διορθώςει τισ 

ςτρεβλώςεισ του προγενϋςτερου και να αποδειχθεύ περιςςότερο αποτελεςματικόσ; 

V. Αναβϊθμιςη του ΛΑΓΗΕ ςε ΝΕΜΟ και εναρμόνιςη με τα Ευρωπαώκϊ 

ενεργειακϊ πρότυπα 

το πλαύςιο τησ ςυνολικόσ αναδιϊρθρωςησ τησ ελληνικόσ ενεργειακόσ αγορϊσ 

ςύμφωνα με τισ μνημονιακϋσ επιταγϋσ, εντεύνεται η προετοιμαςύα για την ολοκλόρωςη 

τησ ενιαύασ αγορϊσ ηλεκτριςμού και ειδικότερα την αναβϊθμιςη του ΛΑΓΗΕ ςε 

ΝΕΜΟ(Nominated Electricity Market Operator). Ο ΛΑΓΗΕ καλεύται να πιςτοποιηθεύ, 

ςύμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής ςχετικϊ με τον καθοριςμό 

κατευθυντόριων γραμμών για την κατανομό τησ δυναμικότητασ και τη διαχεύριςη τησ 

ςυμφόρηςησ, που προβλϋπει τα καθόκοντα των ΝΕΜΟ ςε πανευρωπαώκό επύπεδο. 

Μεταξύ ϊλλων, ο ΝΕΜΟ θα δρα ωσ λειτουργόσ τησ αγορϊσ ςε εθνικό ό περιφερειακό 

επύπεδο ωσ κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ για την εκκαθϊριςη και τον διακανονιςμό 

των ςυναλλαγών ενϋργειασ, που προκύπτουν τόςο από τη λειτουργύα τησ ημερόςιασ 

αγορϊσ όςο και ςτο πλαύςιο τησ ςύζευξησ.   

α. Θεωρεύτε την ελληνικό ενεργειακό αγορϊ ώριμη για την ωσ ϊνω αναπροςαρμογό; 

Πού εντοπύζετε τα τυχόν προβλόματα/δυςλειτουργύεσ που πιθανόν θα παρουςιαςτούν;  

VI. Σιμολογιακό πολιτικό τησ ΔΕΗ και ϊνοιγμα τησ λιανικόσ αγορϊσ ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ - Η κρύςιμη για την οικονομικό ανϊκαμψη τησ χώρασ περύπτωςη τησ 

τιμολόγηςησ των βιομηχανικών καταναλωτών 

Οι μνημονιακϋσ διατϊξεισ προβλϋπουν τον εξορθολογιςμό των τιμολογύων τησ ΔΕΗ 

βϊςει του κόςτουσ, μεταξύ ϊλλων αντικαθιςτώντασ την παροχό «ϋκπτωςησ» για τουσ 

χρόςτεσ υψηλόσ τϊςησ με τιμολόγια βϊςει του οριακού κόςτουσ παραγωγόσ, 

λαμβϊνοντασ υπόψη τα καταναλωτικϊ χαρακτηριςτικϊ των πελατών που επηρεϊζουν 

το κόςτοσ. Η προςαρμογό εκϊςτου μοντϋλου και μεθοδολογύασ τιμολόγηςησ ςτα 

εξατομικευμϋνα χαρακτηριςτικϊ των βιομηχανικών καταναλωτών/πελατών τησ ΔΕΗ, 

εύναι και το νομικϊ ορθό ζητούμενο για την προςαρμογό τησ τιμολογιακόσ πολιτικόσ 

του κυρύαρχου προμηθευτό ςτισ απαιτόςεισ του ενωςιακού δικαύου ανταγωνιςμού.  
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α. Πώσ επηρεϊζεται η τιμολογιακό μεταχεύριςη των βιομηχανικών καταναλωτών από 

την απελευθϋρωςη τησ λιανικόσ αγορϊσ με την εύςοδο νϋων Προμηθευτών ςτη μϋςη και 

υψηλό τϊςη; 

β. Αναγνωρύζοντασ την ανϊγκη ϊμεςησ, λόγω και τησ τρϋχουςασ δυςμενούσ οικονομικόσ 

ςυγκυρύασ, διευθϋτηςησ του ζητόματοσ τησ διαχεύριςησ των ληξιπρόθεςμων οφειλών 

των εν γϋνει καταναλωτών ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από τα τιμολόγια λιανικόσ, η ΡΑΕ 

ϋθεςε ςτισ 21.10.2015 ςε δημόςια διαβούλευςη μια ςειρϊ προτϊςεων αναφορικϊ με την 

τροποπούηςη του υφιςτϊμενου νομικορυθμιςτικού πλαιςύου. Θεωρεύτε ότι οι 

περιοριςμού που ειςϊγονται, εύναι δικαιολογημϋνοι ςτα πλαύςια τησ ρητόσ αρχόσ τησ 

απελευθϋρωςησ τησ αγορϊσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ;  

γ. Μετϊ τη θϋςη ςε ιςχύ του Κώδικα Διαχεύριςησ Μη Διαςυνδεδεμϋνων Νηςιών 

καθύςταται πλϋον δυνατό το ϊνοιγμα τησ αγορϊσ προμόθειασ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτο 

δύκτυο των Μη Διαςυνδεδεμϋνων Νηςιών καθώσ προβλϋπεται ςυγκεκριμϋνη 

διαδικαςύα για τη ςυμμετοχό ςτην αγορϊ ΜΔΝ νϋων Εκπροςώπων Υορτύου 

(Προμηθευτών) ςύμφωνα με τα ϊρθρα 47 και 48 Κώδικα ΜΔΝ. Με βϊςη το ϊνοιγμα τησ 

αγορϊσ ςτα ΜΔΝ, αξιολογόςτε τισ ουςιαςτικϋσ δυνατότητεσ ανϊπτυξησ ςυνθηκών 

ανταγωνιςμού με την εύςοδο νϋων Προμηθευτών ςτισ Μη Διαςυνδεδεμϋνεσ Νόςουσ. 

 

2. υγκρότηςη νϋου πλαιςύου ςτόριξησ των Ανανεώςιμων Πηγών 

Ενϋργειασ (ΑΠΕ) 

ύμφωνα με το Μνημόνιο, οι ελληνικϋσ αρχϋσ υποχρεούνται να ςυγκροτόςουν, ϋωσ τον 

Δεκϋμβριο του 2015, ϋνα νϋο πλαύςιο για τη ςτόριξη των ΑΠΕ το οπούο θα εξαςφαλύζει 

την οικονομικό βιωςιμότητϊ τουσ, τη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ και την 

αξιοπούηςη ςε βϋλτιςτο βαθμό τησ ευρωπαώκόσ, διεθνούσ και ιδιωτικόσ 

χρηματοδότηςησ. Σο εν λόγω ςχϋδιο θα πρϋπει να εύναι ςυμβατό με τισ Κατευθυντόριεσ 

Γραμμϋσ για τισ κρατικϋσ ενιςχύςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβϊλλοντοσ και τησ ενϋργειασ 

που εξϋδωςε τον Απρύλιο του 2014 η Ευρωπαώκό Επιτροπό ενώ βαςικό ϊξονϊ του θα  

αποτελϋςει η θϋςπιςη ευλόγων αποζημιώςεων οι οπούεσ θα προςελκύςουν το 

επενδυτικό ενδιαφϋρον και θα διαςφαλύςουν την μακροπρόθεςμη οικονομικό  
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βιωςιμότητα των ΑΠΕ. Σο υπό ςυζότηςη πλαύςιο για τισ ΑΠΕ πρόκειται να ςτηριχτεύ ςε 

ςτο ςύςτημα των εγγυημϋνων διαφορικών τιμών (Feed-in-Premium). Σο ύψοσ του 

premium θα πρϋπει να καθορύζεται μϋςω διαγωνιςμών εκτόσ εϊν το κρϊτοσ μϋλοσ 

τεκμηριώςει ότι ςυντρϋχουν τα κριτόρια που θϋτουν Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ για 

εξαύρεςό του. Σϋλοσ υπό προώποθϋςεισ, οι Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ θεωρούν ωσ 

ςυμβατό και ϋνα ςύςτημα πρϊςινων πιςτοποιητικών. 

α. Ποιϋσ θεωρεύτε ότι πρϋπει να εύναι οι βαςικϋσ παρϊμεροι ςχεδιαςμού και εφαρμογόσ 

του νϋου ςυςτόματοσ ςτόριξησ των ΑΠΕ; 

β. Πώσ θα πρϋπει να ενταχθεύ το νϋο ςύςτημα αποζημύωςησ των ΑΠΕ ςτην υπό 

διαμόρφωςη νϋα αγορϊ ηλεκτριςμού ςτο πλαύςιο τησ εναρμόνιςησ με το Target Model; 

Τπϊρχουν ιδιαιτερότητεσ ό προβλόματα εκ τουσ γεγονότοσ ότι αυτό η νϋα αγορϊ δεν 

εύναι ακόμα ϋτοιμη και εϊν ναι, πώσ πρϋπει να αντιμετωπιςτούν; 

γ. Πώσ και υπό ποιεσ προώποθϋςεισ θεωρεύται ότι πρϋπει να υλοποιηθούν οι πρόνοιεσ 

των Κατευθυντόριων Γραμμών για απευθεύασ πώληςη τησ ενϋργειασ ΑΠΕ ςτην αγορϊσ 

και για την ανϊληψη εκ μϋρουσ των ΑΠΕ υποχρεώςεων αγορϊσ; 

δ. Πώσ θα προςτατεύουν οι υφιςτϊμενεσ και οι ώριμεσ επενδύςεισ; 

ε. Πώσ θεωρεύτε ότι πρϋπει να χειριςτεύ η Ελλϊδα το θϋμα των προβλεπόμενων ςτισ 

Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ διαγωνιςμών για τον καθοριςμό του premium; Αν τελικϊ 

επιλεγεύ το ςύςτημα των διαγωνιςμών, ποια τα κριτόρια ςχεδιαςμού και διεξαγωγόσ 

τουσ; 

ςτ. Έχει δρομολογηθεύ και αναμϋνεται η θϋςπιςη του μϋτρου τησ διακοψιμότητασ. Σο εν 

λόγω μϋτρο θα χρηματοδοτεύται από ειςφορϋσ επύ του τζύρου των υφιςταμϋνων 

ςταθμών ΑΠΕ ωσ μηχανιςμού για τη μεύωςη του ενεργειακού κόςτουσ των 

βιομηχανικών καταναλωτών. Πώσ τοποθετεύςτε από νομικορυθμιςτικό ςκοπιϊ ϋναντι 

αυτού του μϋτρου και του επιλεγϋντοσ τρόπου χρηματοδότηςησ; 


