τΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ?ιΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
rρΑΦ!ΞΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΙ!ΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ

"ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔ ΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"
\
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2000

ΘΕΜΑ: 'Ή Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό Ενεργειακό σύστημα. Η
εμπειρία του ΚΑΓΙΕ".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Καμάρας, ΜΜ, ΚΑΠΕ

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2000

(5)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ

3.2.2000

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔ ΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

«Η διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα. Η
εμπειρία του ΚΑΠΕ»
Γ. Καμάρας, ΜΜ , ΚΑΠΕ
Το ΚΑΠΕ , το εθνικό συντονιστι κό κέντρο για τις Ανανεώσιμ ες Πηγές Ενέργειας (ΑΠ Ε ) και την

Εξοικονόμηση Ενέργειας ( Ε Ε), έχει παίξει πρωτεύοντα ρόλο στη προσπάθεια διείσδυσης

των ΑΠΕ στο ενεργειακό μα(; σύστημα με επεμβάσεις σε θεσμικά , οικονομικά και τεχνικά
θέματα .

•Τα

τελευταία

χρόνια

στα

πλαίσια

της

υλοποίησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος Ενέργειας (ΕΠ Ε), το οποίο αποτέλεσε το βασι κό μέσο προώθησης των ΑΠ Ε,
το

ΚΑΠΕ διαχειρίστηκε το

μέτρο

3.3

γ ια

την

«Ανάπτυξη

εφαρμοσμένης τεχνολογι κής

υποδομής και επιδεικτικής υποστήριξης στον τομέα των ΑΠ Ε », ανέλαβε την υλοποίηση
πολλών έργων θεσμ ικού, οργανωτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα, ενώ διαχειρίζεται

μέσα από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Ε Π Ε (ΕΦΕ Π Ε), τις ιδιωτι κές επενδύσεις των ΑΠΕ.
Το

ΕΠΕ

ήταν

το

πρώτο

εθνικό πρόγραμ μα

ενίσχυσης

ενεργειακών

επενδύσεων

και

ουσιαστικά η σημαντι κότερη προσπάθεια για την προώθηση των ΑΠΕ και της ΕΕ στη χώρα

μας. Έτσι λο ιπόν ήταν φ υ σικό να αντιμ ετωπι στο ύν προβλή μ ατα κα τά τη διά ρ κεια υλοποίησης
του, όσο και αν είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια κατά το σχεδιασμό του . Οι υποστηρικτικές
δράσεις (μέτρα

2.1

και

3.1

του ΕΠΕ) , που ουσιαστικά θα προετοίμαζαν το έδαφος για την

κατά το δυνατόν απρόσκοπτη υλοποίη ση των μέτρων των ιδ ι ωτικών επενδύσεων (μέτρα

2.3, 3.2

του ΕΠ Ε), δυστυχώς ξεκ ίνησαν παράλληλα μ ε τις επενδύσεις μέσα στο

2.2,

1996.

Παρ' όλα αυτά πρέπει να τονισθεί ότι η συμμετοχή των επενδυτών στις τρεις συνολικά

προκηρύξεις του ΕΠΕ ξεπέρασε τα αναμενόμενα . Έτσι ενώ πριν από την ενεργοποίηση του
Ε Π Ε η εγκατεστημένη ι σχύς σταθ μών ηλε κτροπα ραγωγής από ΑΠ Ε

MW

με την ακόλουθη κατανομή :

φωτοβολταϊκά και
χρηματοδότηση

0,5 MW

από

το

27,8 MW

73,5 MW

42,6 MW

(1997)

έφθανε τα

μικρά υδροηλεκτρι κά ,

71
0,24 MW

β ιο μ άζα . Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων για
ΕΠ Ε,

εγκρίθηκαν

συνολι κής εγκατεστημ ένη ς ισχύος
αιολικά ,

αιολικά,

246 MW,

από μ ικρά υ δροηλεκτρικά,

επενδύσεις

ηλεκτροπαραγωγής

από τα οποία

41 MW

129 MW

από

ΑΠΕ

προέρχονται από

από β ι ομάζα και τέλος

2,2 MW

από

φ ωτοβολταϊκά . Η υπογραφή όμως των συμβάσεων μετα ξύ επενδυτών και ΕΦΕΠΕ δεν ήταν
εύκολ η υπόθεση , δ ιότι η απαιτούμενη για την υπογραφή άδεια εγκατάστασης δεν εκδόθ η κε
γ ια όλα

τα

έργα

χωρίς προβλήματα

και

καθυστερήσεις.

Τα προβλήματα που

κυρίως

αντι μετωπίστηκαν είνα ι τα ακόλουθα :

1.

Ο ι χρονοβόρες και επ ίπονες διαδι κασ ίες για την έκδοση αδει ών εγκατάστασης .

Η

μεταφορά αρμοδ ι οτή των στην περ ι φέρεια δεν έλυ σε το πρόβλημα , διότι οι υπηρεσίες της
περιφέρειας δεν

ήταν κατάλληλα προετο ιμασμ ένες και

στελεχωμένες .

Η λύση στο

πρόβλη μα α υτό

είναι

η

άμεση

στελέχωση

και

η ενημέρωση των

υπηρεσιών των

περ ιφερει ών καθώς και η στενή συνεργασία του ς με τις κεντρικές υπηρεσίες των
συναρμόδ ιων Υπουργείων και το ΚΑΠΕ.

2.

Η δυσκολία συνε

ασίας και τελικής συμφωνίας επενδυτών με τους ΟΤΑ. Τα

προβλήματα αυτά σε μερικές περιπτώσεις έφθασαν μέχρι και σε απεντάξεις των έργων ή

σε αναστολές εργασι ών. Λύ ση μπορεί να δοθεί μόνο θεσμικά με σαφείς διατάξεις (π. χ. σε
θέματα πολεοδο μίας). Η πρόβλεψη εξάλλου ανταποδοτικού τέλους προς τους ΟΤΑ, κάτι

που προβλέπετα ι και στο νέο νόμο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας, ανα μένεται να δώσει λύσει ς σε μ ελλοντικά προβλήματα. Ο προσδιορισμός
όμως του ύψους του τέλους αυτού, θα πρέπει αφ' ενός μεν να γίνει μετά από λεπτομερή
εξέταση των οικονο μι κών παρα μέτρων των επενδύσεων, αφετέρου δε θα πρέπει να

εξασφαλιστεί κα ι ο επενδ υ τής για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Παράλληλα με
τη χωροταξική κα τανομή των έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α Π Ε σε κάθε περιφέρεια

ανάλογα με το υπάρχον δυναμ ικό, τις περιβαλλοντικές και άλλες δεσμεύσεις αλλά και την

ενερ\~ειακή αξιοποίηση θα εξασφαλίζονται και οι δύο πλευρές.

3. ./ Η

- εξέταση αιτημάτων για αδειοδότηση
- με βάση τη χρονολογική_ προτε

αιότ_!]τα. Η
~

διαδικασία α υτή, σε πολλές περιπτώσεις, οδηγεί σε δέσμ ευση συγκεκριμένων θέσεων

από επενδυτές, οι οποίοι τελικά μπορεί να μ η υλοπο ι ήσο υν την επένδυση . Ε ιδ ι κά για τα
μικρά υδροηλεκτρικά, μ ε την Υπουργική Απόφαση ΥΠΑ Ν/ 1 2160/3-8-99 , εισήχθη η έννοια
του βαθμ ού ενεργε ιακής αξιοποίη σης μ ε βάσ η τον οποίο αξιολογούντα ι πλέον από τη
ΔΕΗ πιθανές προτάσεις για την ίδια θέση και προκρίνεται για αδειοδότηση αυτή που
αξιοποιεί καλύτερα το δυναμικό.

Η ίδια μεθοδολογία πρέπει να ακολουθηθεί για όλες τις

ΑΠΕ .

4.

Η τιμολόγηση της παραγόμενης

σύστημα.

kWh

από σταθμούς ΑΠΕ στο διασυνδεδεμ ένο

Το πρόβλη μα αυτό δημιουργήθηκε όταν κατά τη συζήτηση με τη ΔΕΗ των

όρων σύνδεσης με το δίκτυο , παρουσιάστηκε η πιθανότητα σύνδεσης του σταθμού
απευθείας στο δίκτυο υ ψηλής τάσης και τιμολόγησης της παραγόμενης σύμφωνα με το
τιμολόγιο

Υ. Τ.

δηλαδή

περίπου

12

δρχ.

Με

τη ν

Υ.Α.Δ6/Φ1/ΟΙΚ.2190/18.2 . 99

καθορίστηκε η σύνδεση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ μέχρι
τάση ή μ έσω Υ/Σ στην υψηλή τάση και τιμ ολόγηση τη ς
της μέσης τάσης.

Για μεγαλύτερους των

25MW

kWh

25 MW

στη μέση

σύμφωνα με το τιμολόγιο

82

σταθμούς η σύνδεση και τιμολόγηση

γίνεται στην υψηλή τάση.

5.

Η απαίτηση οικοδομικής άδε ιας για τις Α/Γ. Ένα σημαντικό πρόβλημα για το οποίο

δεν έχει βρεθεί ακόμ η λύση παρότι στο άρθρο
θεωρούνται
άδεια .

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Ωστόσο

δημιουργούνται

προβλήματα

3,

αυτό

δεν γίνεται

σοβαρότατα

αποδεκτό

προβλήματα

αντιμετωπίστηκαν

κατά

παραγρ .
και

κατά

4

του Ν.

συνέπεια

από το ΥΠΕΧΩΔΕ
στις

περίπτωση

επενδύσεις

με

2244/94

με

δεν απαι τείται
αποτέλεσμα να

αιολ ι κής

παρεμβάσεις

οι Α/Γ

ενέργειας.

από

το

Τα

ΥΠΑΝ .

Ουσιαστική και μόνιμη λύση θα δοθεί μόνο μετά από κοινή εξέταση του εν λόγω θέματος
και συμφωνία των ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ.
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6.

Οι χρονοβόρες διαδικασίες για την απάντηση της ΔΕΗ σχετικά με τους όρους
διασύνδεσης.

Αντί της ισχύουσας σύμφωνα μ ε το Ν .

2244/94

χρονικής διάρκειας δύο

μηνών μέσα στην οποία πρέπει η ΔΕΗ να καθορίσει τους όρους διασύνδεσης

(2)

παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις που έφθασαν και τους πέντε μήνες. Π ρέπει να γίνει
προσπάθεια τήρησης των θεσμοθετημένων χρονικών ορίων.

7.

Το σημείο σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με δ ίκτυα και Υ/Σ της
ΔΕΗ .

Παρατηρήθηκε σε πολλές περιπτώσεις οι επενδυτές να έχουν σχεδιάσει τη

σύνδεση του σταθμ ού τους σε διαφορετικό σημείο από αυτό που τελικά η ΔΕΗ θεωρεί

ως κατάλληλο, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του συνολ ι κού προϋπολογισμού της
επένδυσης και άρα την επιβάρυνση της οικονομικής αποδοτικότητας της επένδυσης.

Θα

πρέπει στο μ έλλον οι επενδυτές να έρχονται πρώτα σε συμφωνία με τη ΔΕΗ και κατόπιν

να υποβάλλουν προτάσε ι ς για επιδότηση έχοντας συμπεριλάβει το πραγματικό κόστος
σύνδεσης.

8.

Ο κqρεσμός των δικτύων της ΔΕΗ .

Δυστυχώς σε περιοχές με υψηλό αιολικό

δυναμικό όπως η Εύβοια , η Λακωνία και η Αργολίδα τα δίκτυα έχουν κορεστεί με
αποτέλεσμα να μη είναι δυνατή η ένταξη άλλων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ .
Για

το

λόγο

αυτό

είναι

απαραίτητη

η

επέκταση

I

ενίσχυση

των

δικτύων

στις

προαναφερθείσες περιοχές.
Ωστόσο,

παρά

επενδύσεις

τα

προαναφερθέντα

συνολικής

προβλήματα ,

από

τις

παραπάνω

εγκεκριμένες

ισχύος

246 MW έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τον ΕΦΕΠΕ
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 205 MW με την ακόλουθη κατανομή: 128 MW αιολικά , 55
MW ΜΥΗΕ , 20,5 MW βιομάζα και 2,2 φωτοβολταϊκά. Έτσι λοιπόν λαμβάνοντας υπ' όψιν και
τα έργα που υλοποιήθηκαν εκτός ΕΠΕ μετά το 1997 μπορούμε να πούμε ότι στα επό μενα
τρία χρόνια θα έχουμε ξεπεράσει τα 300 MW.
Όπως φαίνεται λο ιπόν ο δρό μ ος για την ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ είναι

δύσβατος και πεποίθηση του ΚΑΠΕ είναι ότι κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώνονται
σήμερα , τα πιθανά προβλήματα θα πρέπει να προβλέπονται και να επιλύονται εκ των
προτέρων όσο αυτό είναι δυνατό . Για το λόγο αυτό το ΚΑΠΕ ξεκίνησε ήδη τις υποστηρικτικές

δράσεις για τη δημι ουργία κατάλληλης υποδομής ενώ παράλληλα φρόντισε να εντάξει και
στο

ΓΚΠΣ

μέτρα ,

έτσι

ώστε

να

δ ι ευκολυνθεί

μελλοντικά

η

προώθηση

της

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ . Στα πλαίσια αυτά λοιπόν υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από
το ΚΑΠΕ :
Α. Ο προσδιορισμός του τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού
και του υδροδυναμικού για ΜΥΗΕ . Κύριο Αντικείμενο του έργου είναι να προσδιοριστούν :

1.

Το θεωρητικό δυναμικό μιας επιλεγμένης περιοχής , δηλαδή το πρωτογενές δυναμ ι κό
του ανέμου ή των υδατικών ρεμάτων της εν λόγω περιοχής, υπό τη μορφή πυκνότητας

ισχύος (π.χ . για τα αιολικά W/m2 ).

2.

Το διαθέσιμο δυναμικό μιας επιλεγμένης περιοχής ,

δηλαδή το μ έρος εκείνο του

θεωρητικού δυναμ ι κού που είνα ι διαθέσιμο προς αξιοπο ίηση , λαμβάνοντας υπ ' όψιν

3

κάποιους περιορισμούς , π.χ. υποδομές , χρήσεις γης , κλπ. Το διαθέσιμο δυναμικό, όπως
και το θεωρητικό δυναμικό, θα δίνεται υπό τη μορφή πυκνότητας ισχύος.

3.

Το τεχνικά

και οικονομικά αξιοποιήσιμο δυναμικό μιας επιλεγμένης περιοχής ,

δηλαδή το τελικά aπολήψιμο δυναμικό μέσω μιας επικείμενης εφαρμογής, λαμβάνοντας
υπ' όψιν τεχνολογικές κα ι οικονομικές παραμέτρους, όπως π . χ. την διαθέσι μη ή την
προς εφαρμογή τεχνολογία, το κόστος επένδυσης, το κόστος λειτουργίας, κλπ . Το
τεχνικά και οικονομικά αξιοποιήσιμο δυναμικό θα δίνονται υπό τη μορφή παραγόμενης

ενέργειας ανά έτος και κόστους ενέργειας. Συγκεκριμένα στο τεχνικά και οικονομικά

αξιοποιήσιμο δυναμικό περιλαμβάνονται:

•

Το Τεχνικά Αξιοποιήσιμο Δυναμικό που θεωρείται η aπολήψιμη ενέργεια από κάποια

ΑΠΕ η οποία μπορεί να δεσμευτεί μέσω προεπιλεγμένης μηχανής για παραγωγή
ηλεκτρικής

ενέργειας.

Εδώ

αφού

καθορίζεται

το

είδος

της

χρησιμοποιούμενης

τεχνολογίας προσομοιώνεται η λειτουργία των μονάδων παραγωγής κα ι υπολογίζεται
η αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες χρονικές κλίμακες .

•

Η

Εκτίμηση

τρόπος

του τρόπου σύνδεσης στα

σύνδεσης

μεταφοράς

I

επιλεγμένων

διανομής

δίκτυα ηλεκτρισμού ,

εγκαταστάσεων

ηλεκτρικής

ενέργειας

με

ΑΠΕ

στο

όπου εξετάζεται
υπάρχον

συνακόλουθο

ο

σύστημα

υπολογισμό

του

αντίστοιχου κόστους. Για τον σκοπό αυτό προσομοιώνονται η λειτουργία τόσο των

μονάδων παραγωγής όσο και των δικτύων Μέσης και Υψηλής Τάσης .

•

Το Οικονομικά Αξιοποιήσιμο Δυναμικό από ΑΠΕ, βάσει του οποίου εκτιμάται το μέσο

κόστος ενέργειας από κάθε ΑΠΕ σε κάθε προεπιλεγμένη γεωγραφική περιοχή ,
λαμβάνοντας

υπ'

όψιν

όλες

τις

παραμέτρους

κόστους

που

επηρεάζουν

την

οικονομικότητα των ΑΠΕ και την εκμετάλλευσή τους (για συγκεκριμένη τεχνολογία

μετατροπής) όπως το κόστος εγκαταστάσεων , το κόστος πρόσβασης στα δίκτυα, το
κόστος έργων Πολιτικού Μηχανικού και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Β. Δράσεις δημιουργίας υποδομής. Σε αυτές τις δράσεις περιλαμβάνονται :

1.

Μελέτη σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και το ΕΜΠ για την επέκταση Ι ενίσχυση του δικτύου
στις περιοχές της Εύβοιας, της Λακωνίας και της Αργολίδας αλλά κα ι για την υποβρύχια
διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο . Με τη μελέτη αυτή θα καθορισθούν
τα απαραίτητα έργα ενίσχυσης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και σε περιοχές που υπάρχει
υψηλό αιολικό δυναμικό, ενώ παράλληλα θα εξετασθούν κα ι δυνατότητες ενίσχυσης της
υποβρύχιας

διασύνδεσης

των

Κυκλάδων .

Παράλληλα

θα

γίνει

και

αποτίμηση

του

κόστους των έργων αυτών.

2.

Χωροταξική μελέτη για την ορθολογική κατανομή αιολικών πάρκων στην Εύβοια .

Η

μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης , την εκτίμηση

Ι αξιολόγηση των ήδη επιλεγμένων θέσεων αλλά και των νέων για την εγκατάσταση
αιολικών πάρκων,

τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου ορθολογικής ανάπτυξης

αιολικών πάρκων σε ένα χρονι κό ορίζοντα

20

χρόνων κα ι τη σύνταξη κατευθύνσεων για

της υπηρεσίες της Περιφέρειας έτσι ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα κατά τη
διαδικασία έγκρισης και διεκπεραίωσης αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων .
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3.

Συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της προκήρυξης για την έκδοση
αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ (Υ.Α.
Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει

>-

12230 3.8.99).

:

Τον καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης μέσω της εκτίμησης του

αιολικού δυναμικού πάνω από το γήπεδο εφαρμογής, της πιστοποίησης των Α/Γ, του

ελέγχου των λειτουργικών χαρακτηριστικών των Α/Γ (καμπύλη και ποιότητα ισχύος ,
θόρυβο , ανηγμένη παραγωγή ενέργειας, σύστημα ελέγχου ισχύος και δυνατότητα

ρύθμισης ισχύος, συστήματα γείωσης και aντικεραυ νι κής προστασίας, διαθεσιμότητα
και

αξιοπιστία

των

μηχανών

βάσει

βιβλιογραφικών στατιστικών στοιχείων) ,

της

συμβατότητας των Α/Γ με το υπάρχον ανεμολογικό καθεστώς.

>-

Τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων .

Γ. Ένταξη δράσεων για την προώθηση των ΑΠΕ στο ΓΚΠΣ

Στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ ΠΑ

20002006) πdυ είναι η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, η ανταγωνιστική λειτουργία των
ενεργειακών αγορών, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

της ελληνικής οικονομίας και η περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση , εντάχθηκαν οι
ακόλουθες δράσε ι ς για την προώθηση των ΑΠΕ με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1.

Δράσεις υποστήριξης και προώθησης

13,3

2.

Οικονομικά κίνητρα γ ια την προώθηση των ΑΠΕ

119,5 δισ .

3.

Ενίσχυση ηλεκτρ ι κών διασυνδέσεων

36,4

4.

Δράσει ς τεχνικής υποστήριξης

2 δισ.

ΣΥΝ ΟΛΟ

δισ. δρχ.
δρχ.

δισ. δρχ.

δρχ.

171 ,2 δισ.

δρχ.

Κλείνοντας, δ ιαφαίνεται ότι όλα όσα προαναφέρθηκαν μπορούν να συντελέσουν σημαντικά

στην

περα ιτέρω

προώθηση

της

ηλεκτροπαραγωγής

από

ΑΠΕ

υπό

μία

ουσιαστική

προ ϋπόθεση , η οποία είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο. Είναι δεδομένο ότι πρέπει όλες οι
διατάξεις (Υ.Α. , Κώδικες διαχείρισης συστήματος, δικτύου , συναλλαγών Η/Ε κλπ) που θα
ακολουθήσουν

το Ν .

2773/99

να δίνουν ξεκάθαρες λύσεις σε προβλήμα τα που υπάρχουν,

αλλά και σε άλλα που μπορεί να δ ημιουργηθούν με την εφαρμογή του νέου θεσμικού
πλαισίου . Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες δράσεις από
όλους τους ε μπλεκόμενους πολιτεία , φορείς και επενδυτές.
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