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12/7/2021 

 
 

Εισηγήσεις/ Σχόλια   ΚΕΒΕ αναφορικά με  
το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος 

του 2021» 
 
Εισαγωγή 
  
Είναι αντιληπτό ότι τα εν λόγω νομοσχέδια εμπεριέχουν αρκετές εναρμονιστικές 
πρόνοιες και προσπαθούν να θέσουν ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας στην αγορά 
ηλεκτρισμού στην Κύπρο.  
 
Επίσης είναι λογικό ότι όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα θέσουν τις απόψεις και 
εισηγήσεις τους,  η κάθε μια από τη δική της σκοπιά. 
 
Εμάς στο ΚΕΒΕ , μας ενδιαφέρει  η προώθηση  των θεμάτων ενέργειας που αφορούν 
το σύνολο των μελών του Επιμελητηρίου  που θα οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος 
ενέργειας  , αλλά και ένα  ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας για τους παραγωγούς και 
προμηθευτές  με ξεκάθαρους κανόνες και διαδικασίες από την αρχή, πάντοτε  
προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα  και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα στα 
πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας και μηδενικούς ρύπους  ( carbon neutrality)  μέχρι 
το 2050 . 
 
Το προτεινόμενο νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα πολύπλοκο 
σύστημα, με τη δημιουργία αρκετών νέων θεσμών και μηχανισμών( βλέπε ΡΑΕΚ, 
ΔΣΜΚ, ΔΣΔ, Λειτουργός Αγοράς, ΔΓΣ κλπ) που εκ των πραγμάτων θα εμπεριέχει 
αρκετές δυσκολίες. 
  
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, δεδομένης της πιο πάνω πολυπλοκότητας, δεν 
έχουν ακόμη επιλυθεί αρκετά λειτουργικά  επιμέρους προβλήματα της 
καθημερινότητας που αφορούν τα θέματα ενέργειας , όπως για παράδειγμα η έκδοση 
αδειών για ΑΠΕ, τα προβλήματα στην χωροθέτηση τους με τα Πολεοδομικά/ 
Χωροταξικά ζητήματα, η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών μέχρι την έκδοση άδειας, σημεία  
φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων με σκέπαστρα, κλπ    
 
Γι’ αυτό θεωρούμε ότι εν όψει της αναθεώρησης της νομοθεσίας, αλλά και των 
μεγάλων κονδυλίων που θα διοχετευθούν στην πράσινη οικονομία για τη δίκαιη 
μετάβαση, θα πρέπει να υπάρχουν  ξεκάθαρες και απλοποιημένες διαδικασίες (και ίσως  
πρέπει αυτές να προβλέπονται από την αρχή  στους Νόμους και  Κυβερνητικές 
Διοικητές Πράξεις(Κ.Δ.Π.)) ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά αποτελεσματικά 
και η Κύπρος να πετύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. 
  
Αλλιώς θα είναι ανέφικτοι οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα για το 2021- 2030. 
 
 



 
 

2 
 

 
 
Ίσως θα πρέπει να προβλεφθεί στη νομοθεσία η λειτουργία ενός  Κεντρικού  Σημείου  
Αναφοράς, ένα  One Stop Shop, μέσω του οποίου να γίνονται όλες οι αδειοδοτήσεις 
για έργα που αφορούν την ενέργεια αλλά και γενικότερα θέματα ΕΣΕΚ και Πράσινης 
Συμφωνίας.  
 
Άρθρο 5(1). Καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ. 
 
Αναφέρεται στα καθήκοντα/αρμοδιότητες ΡΑΕΚ και αναφέρει   στο 5(1)(ι) να 
εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ των 
δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής και προμήθειας ή άλλων δραστηριοτήτων στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Θέση: 
  
Η ΡΑΕΚ πρέπει να διασφαλίζει, όχι μόνο το πιο πάνω, αλλά ακόμη πιο σημαντικό  ότι 
δεν θα υπάρχουν σταυροειδείς επιδοτήσεις και αναμεταξύ διάφορων 
καταναλωτών και διατιμήσεων.  
 
Άρθρο 14. Δικαίωμα εισόδου και διατάγματα 
 
14(1) (α)- Nα εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε υποστατικά 
και μεταφορικά μέσα, εξαιρουμένης της οικίας, τα οποία ανήκουν ή κατέχονται από 
κάτοχο άδειας στον οποίο το άρθρο αυτό εφαρμόζεται με σκοπό την άσκηση 
οποιωνδήποτε εξουσιών που χορηγούνται στη ΡΑΕΚ από το άρθρο 13: 
   
Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε 
άλλης εξουσίας, εκτός κατόπιν δικαστικού διατάγματος. 
 
Θέση: 
  
Πρέπει να υπάρξει διευκρίνιση ότι το δικαίωμα εισόδου θα αφορά μόνο υποστατικά και 
μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς των δραστηριοτήτων που 
έχει αδειοδοτήσει η ΡΑΕΚ. Διαφορετικά, δίδεται ανεξέλεγκτη άδεια σε λειτουργούς της 
ΡΑΕΚ να εισέρχονται και σε υποστατικά και μεταφορικά μέσα που πιθανώς να ανήκουν 
σε κάτοχο άδειας, αλλά τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την παραχωρηθείσα 
άδεια της ΡΑΕΚ. Το δικαίωμα εισόδου πρέπει να περιορίζεται στον τόπο όπου ασκείται 
η επιχείρηση ή τηρούνται τα σχετικά αρχεία και όχι γενικώς σε οποιοδήποτε 
υποστατικό ή μεταφορικό μέσο ανήκει ή κατέχεται από κάτοχο άδειας.   
 
Άρθρο 25. Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Γνωμοδότησης 
 
Στο 25(4) αναφέρεται ότι «Νοείται ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γνωμοδότησης 
είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο τις αρμόδιες 
αρχές που εμπλέκονται στην αδειοδότηση του συγκεκριμένου σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα ή αποθήκευση ενέργειας…».  
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Θέση : 
 
Είναι αντιληπτό ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γνωμοδότησης είναι 
συμβουλευτικού  χαρακτήρα, και ούτος ή αλλιώς,  απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη 
της ΡΑΕΚ. Ως εκ τούτου δεν διαφαίνεται ξεκάθαρα η προστιθέμενη αξία  από τη 
δημιουργία ενός ακόμη σώματος όπως η Επιτροπή Γνωμοδότησης, που μάλλον θα 
προκαλεί ακόμη περισσότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερες καθυστερήσεις  στην 
υλοποίηση αποφάσεων και  θα προσθέτει περισσότερη δυσκινησία σε ένα ήδη 
πολύπλοκο σύστημα.    
 
Άρθρο 53.  Ένταξη της ηλεκτροκίνησης στο δίκτυο διανομής 
 
Στο Άρθρο 53(2)  αναφέρεται ότι Δεν επιτρέπεται στον ΔΣΔ να έχει στην ιδιοκτησία 
του, να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί σημεία επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα κλπ. 
  
Αλλά αμέσως μετά στο 53(3) επιτρέπει στο ΔΣΔ κατά παρέκκλιση να έχει στην 
ιδιοκτησία του, να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί σημεία επαναφόρτισης 
για ηλεκτρικά οχήματα.  
 
Πρόσθετα αναφέρεται στο (5)(α) όταν εφαρμόζεται η παρέκκλιση του εδαφίου (3), οι 
Υπουργοί Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, με απόφασή τους, αναθέτουν στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών, να διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε 
έτη δημόσια διαβούλευση με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού 
ενδιαφέροντος. 
 
Θέση: 
  
Το να μετατίθεται η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για τον επόμενο κύκλο 
έκφρασης ενδιαφέροντος  για  σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα , για μετά 
από  τουλάχιστον πέντε έτη  ανά διαβούλευση είναι πολύ μεγάλο χρονικά διάστημα. 
 
Οι εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης είναι ραγδαίες και είναι βέβαιο ότι  υπό τις 
κατάλληλες συνθήκες θα εκδηλωθεί και το ανάλογο ενδιαφέρον για σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. 
 
Θα πρέπει  η δημόσια διαβούλευση να πραγματοποιείται  τουλάχιστον ανά τρία έτη, 
εάν όχι και νωρίτερα εάν το επιβάλουν οι εξελίξεις.  
 
Άρθρο 55 .  Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
Ενέργειας 
 
Ο ΔΣΔ δεν δύναται να έχει στην ιδιοκτησία του, να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται 
ή να λειτουργεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. 
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Στο 55 (2) αναφέρεται ότι κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), ο Υπουργός, κατόπιν 
διαβούλευσης με τη ΡΑΕΚ, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, επιτρέπει στον ΔΣΔ να έχει στην ιδιοκτησία του, να 
αναπτύσσει, να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας οι 
οποίες αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου. 
 
(4)(α)- Η ΡΑΕΚ διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη 
δημόσια διαβούλευση για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, με 
στόχο την εκτίμηση της δυνητικής διαθεσιμότητας και του δυνητικού ενδιαφέροντος 
επενδύσεων σε τέτοιες εγκαταστάσεις. 
 
Θέση: 
  
Με τις κατάλληλες συνθήκες και εξελίξεις θα υπάρξει και το ανάλογο ενδιαφέρον για 
λειτουργεία εγκαταστάσεων  αποθήκευσης ενέργειας. 
  
Οι εξελίξεις στον τομέα της αποθήκευσης τρέχουν, και ως εκ τούτου  η χρονική 
διάρκεια των  τουλάχιστον πέντε ετών ανά διαβούλευση για έκφραση ενδιαφέροντος  
είναι πολύ μεγάλος. 
  
Θα πρέπει  η δημόσια διαβούλευση να πραγματοποιείται  τουλάχιστον ανά τρία έτη, 
εάν όχι και νωρίτερα( παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει 5 έτη).   
 
Άρθρο 98.  Εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σύνδεση νέων 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας στο 
σύστημα μεταφοράς 
 
 98-(1)(α). Ο ΔΣΜΚ καταρτίζει και δημοσιεύει διαφανείς και αποτελεσματικές 
διαδικασίες για τη χωρίς διακρίσεις σύνδεση νέων τελικών πελατών, 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας στο σύστημα 
μεταφοράς. 
 
98-(2)(β). Ανεξάρτητα από το σημείο (i) της παραγράφου (α), ο ΔΣΜΚ έχει τη 
δυνατότητα να περιορίζει την εγγυημένη ικανότητα σύνδεσης ή να προσφέρει 
συνδέσεις που υπόκεινται σε λειτουργικούς περιορισμούς προκειμένου να 
εξασφαλίζεται οικονομική αποδοτικότητα όσον αφορά νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής ή αποθήκευσης ενέργειας. 
 
98-(2)((γ). Οι περιορισμοί της παραγράφου (β) τυγχάνουν της έγκρισης της ΡΑΕΚ η 
οποία διασφαλίζει ότι τυχόν περιορισμοί της εγγυημένης ικανότητας σύνδεσης ή 
λειτουργικοί περιορισμοί εισάγονται με βάση διαφανείς και αμερόληπτες 
διαδικασίες και δεν δημιουργούν περιττά εμπόδια για την είσοδο στην αγορά. 
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Θέση: 
  
Είναι  γενική   η αναφορά σε διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες για τυχόν 
περιορισμούς της εγγυημένης ικανότητας σύνδεσης ή λειτουργικούς περιορισμούς 
στη σύνδεση νέων τελικών πελατών, εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και 
αποθήκευσης ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς. 
  
Παρά το γεγονός ότι αυτή είναι η διατύπωση της σχετικής οδηγίας ( ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 
2019/944 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 
2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ ) ίσως θα πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρη 
αναφορά  για αυτές, πότε εφαρμόζονται οι περιορισμοί, με ποια κριτήρια κλπ  
για να μην υπάρχουν διακρίσεις αναμεταξύ πελατών.   
 
Άρθρο 101. Χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης του συστήματος μεταφοράς και 
διανομής και χρεώσεις για την κάλυψη των εξόδων του ΔΣΜΚ. 
   
101(5)- Η χρέωση για τη σύνδεση ή τη χρήση του συστήματος μεταφοράς ή 
του συστήματος διανομής, υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται 
από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του άρθρου αυτού έτσι ώστε να καθιστούν δυνατόν να ανακτά 
ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής: 
 
(α) τη νενομισμένη αναλογία των εξόδων που υφίσταται άμεσα ή έμμεσα για 
     την εκτέλεση των αναγκαίων έργων  και 
 
(β) ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύουν τα 
     έξοδα αυτά. 
 
Θέση: 
  
Στο εδάφιο (6) αναφέρεται  Η ΡΑΕΚ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει 
τι συνιστά νενομισμένη αναλογία σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) 
και εύλογο ποσοστό απόδοσης σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (5). 
 
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι πρόνοιες για τον καθορισμό της  νενομισμένης 
αναλογίας των εξόδων  και εύλογο ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου που 
αντιπροσωπεύουν τα έξοδα αυτά  και να τεθεί ένα μέγιστο ύψος/ποσοστό για 
αυτό. Αλλιώς θα δημιουργούνται κέρδη και πλεονάσματα , που δεν θα 
μεταφράζονται σε χαμηλότερα τέλη / χρεώσεις .  
 
Άρθρο 102. Χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού. 
 
102(4)- Οι χρεώσεις για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού, 
υπολογίζονται σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αποφάσεις που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ 
δυνάμει του άρθρου αυτού και καθορίζονται έτσι ώστε: 
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(α) να καθιστούν δυνατή την ανάκτηση από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρισμού, 

της νενομισμένης αναλογίας των εξόδων που υφίσταται άμεσα ή έμμεσα για 
την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και 
 
 

(β) ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύουν τα 
     έξοδα αυτά. 
 
Θέση : 
  
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι πρόνοιες για τον καθορισμό του  ποσοστού  
απόδοσης κεφαλαίου , και να τεθεί ένα μέγιστο ύψος/ποσοστό για αυτό.  
 
Άρθρο 107.  Βασικά συμβατικά δικαιώματα των τελικών πελατών 
 
107(γ) -Oι πελάτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους όρους της 
σύμβασης με τον προμηθευτή, οι οποίοι πρέπει να είναι δίκαιοι. 
 
Θέση: 
 
Εφόσον οι διατάξεις περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου και του Περί 
Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου παρέχουν ανεξάρτητη 
προστασία στον καταναλωτή, δεν υπάρχει λόγος να συμπεριληφθεί αυτή η υποχρέωση 
οι όροι να είναι δίκαιοι καθώς: α) η εν λόγω πρακτική και/ή αντίληψη προέρχεται από 
το Ηπειρωτικό Δίκαιο και όχι το Κοινοδίκαιο στο οποίο εδράζεται το Κυπριακό Δίκαιο 
και, συνεπώς, είναι ξένος προς τα συναλλακτικά ήθη που εφαρμόζονται στη χώρα μας, 
β) ο όρος είναι γενικός και αόριστος και μπορεί να παρερμηνευθεί και γ) ο όρος μπορεί 
να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει και άλλες πτυχές  της σύμβασης, περιλαμβανομένης και 
της τιμολόγησης των υπηρεσιών, γεγονός το οποίο πιθανώς να δημιουργήσει σοβαρά 
ζητήματα εφαρμογής της σχετικής διάταξης.  
 
 
Άρθρο 108. Δικαίωμα σύναψης σύμβασης δυναμικής τιμολόγησης 
ηλεκτρικής ενέργειας 
 
108 (1) - Ο προμηθευτής με τον μεγαλύτερο αριθμό τελικών πελατών στην αγορά 
ηλεκτρισμού και κάθε προμηθευτής που διαθέτει περισσότερους από 200 000 τελικούς 
πελάτες, παρέχουν τη δυνατότητα στους τελικούς πελάτες που διαθέτουν έξυπνο 
μετρητή να επιλέγουν να συνάψουν σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
 
Θέση: 
  
Το άρθρο αυτό έχει μεταφερθεί αυτούσιο από την Οδηγία 2019/944, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της τοπικής αγοράς. Πρακτικά, είναι αμφίβολο εάν ποτέ 
εφαρμοστεί το άρθρο αυτό σε κάποιο προμηθευτή πλην της ΑΗΚ, λόγω του  
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πολύ υψηλού αριθμού τελικών πελατών που απαιτείται. Εισηγούμαστε ο αριθμός των 
τελικών καταναλωτών να μειωθεί σε 100.000 και να προστεθεί η φράση «και 
οποιοσδήποτε άλλος προμηθευτής το επιθυμεί», ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως 
προς τη δυνατότητα άλλων προμηθευτών να εφαρμόσουν τη δυναμική τιμολόγηση, 
εάν το επιθυμούν. 
  
 
Άρθρο 117. Έξυπνα συστήματα μέτρησης  
 
(7)(α)- Όταν η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης αξιολογείται αρνητικά, 
ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο εδάφιο (2), η 
ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά τέσσερα 
έτη ή συχνότερα ως απάντηση σε σημαντικές αλλαγές στις υποκείμενες παραδοχές και 
τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς και κοινοποιεί στον Υπουργό τα 
αποτελέσματα της επικαιροποιημένης αξιολόγησης κόστους-οφέλους, μόλις αυτά 
καταστούν διαθέσιμα. 
 
Θέση: 
  
Το διάστημα των τεσσάρων ετών είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει να μειωθεί το πολύ 
σε δύο έτη, καθώς υπάρχει αλματώδης πρόοδος στον τομέα των έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης και ενδείκνυται η πιο τακτή παρακολούθηση των εξελίξεων και 
επαναξιολόγησης της σχέση κόστους-οφέλους. 
 
Άρθρο 132 Προστασία των ευάλωτων πελατών και Άρθρο 133 Ενεργειακή 
Φτώχεια. 
 
Πολύ ορθά υποδεικνύεται η ανάγκη για προστασία των ευάλωτων πελατών και 
νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. 
 
Θέση: 
 
Δεν αναφέρεται με πιο τρόπο θα καλυφτούν τα έξοδα αυτά. Θα είναι μέσα από την 
αύξηση των διατιμήσεων ή θα είναι μέσω κρατικής ενίσχυσης του προμηθευτή; 
    
Στην ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/944 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
αναφέρεται όπως «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όπως ευεργετήματα 
σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για την εξασφάλιση του απαραίτητου 
ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες ή την υποστήριξη των βελτιώσεων 
ενεργειακής απόδοσης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια όπου 
εντοπίζεται». 
  
Ουσιαστικά αναφέρεται σε μετρά στήριξης , αλλά όχι στην σταυροειδή επιδότηση  
μέσω ψηλότερων διατιμήσεων ή χρεώσεων χρήσης δικτύου. 


