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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 

 Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας 

 Εθνικό Δίκαιο της Ενέργειας (Ελληνικό / Κυπριακό) 

 

 

Πανεπιστημιακές Παραδόσεις  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Νικόλαος Δ. Κουλούρης 

Επίκουρος Καθηγητής 

Νομική Σχολή / Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ / ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

 

 

Το παρόν ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο αποτελεί απότοκο της διδασκαλίας από τον συγγραφέα του 

μαθήματος «Δίκαιο της Ενέργειας» στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της 

Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2018. 

 

Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν κατεξοχήν α) η ρυθμίζουσα τον τομέα της ενέργειας διεθνής, 

ευρωπαϊκή, ελληνική και κυπριακή νομοθεσία , β) τα ελληνόγλωσσα συγγράμματα με αντικείμενο 

το Δίκαιο της Ενέργειας, γ) οι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο μελέτες αναφορικά με νομικές πτυχές 

του ενεργειακού ζητήματος και δ) μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών του συγγραφέα. 

 

Ενόψει της ιδιότητας του παρόντος πονήματος ως (ηλεκτρονικού) Εγχειριδίου, δεν υπάρχουν 

μέσα στο κείμενο παραπομπές στις πηγές του περιεχομένου του. Στο τέλος του πονήματος υπάρχει 

κατάλογος των συμβολών της ελληνόγλωσσης βασικής βιβλιογραφίας αναφορικά με το Δίκαιο 

της Ενέργειας.  

 

Η όποια πρωτοτυπία / αξία του πονήματος έγκειται στη σφαιρική και συνοπτική, αλλά με 

πληρόητα, παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου του Δικαίου της Ενέργειας, και μάλιστα 

ιδομένου υπό διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική σκοπιά  .  Ταπεινή φιλοδοξία του συγγραφέα είναι να 

αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια και των ακαδημαϊκών δασκάλων και των φοιτητών τους, 

με δεδομένο το νεότευκτο του συγκεκριμένου αυτού κλάδου του Δικαίου 

 

Ευχαριστίες αρμόζουν στον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, που με την ιδιότητά του ως 

Κοσμήτορος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, έδωσε την ευκαιρία 

στον συγγραφέα να διδάξει το γνωστικό αυτό νομικό αντικείμενο και σε προπτυχιακό και σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

Το παρόν πόνημα αφιερώνεται στον Μεγαλοδύναμο Θεό, που φώτισε και αξίωσε τον συγγραφέα 

για τη συγγραφή του.       
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ι.     ΟΡΙΣΜΟΙ                                                                                                                    

 

ΙΙ.     ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ           

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Ι.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
ΙΙ.  ΟΙ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΤΟΥ 1958 

 
ΙΙΙ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΤΟΥ 1982 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

      Α)    ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ (ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ) 
      Β)     ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗ 

      Γ)     ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
      Δ)    ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ 
      Ε)    ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ  

              Ε1)    Ιστορική αναδρομή 
              Ε2)   Η θέσπιση της ΑΟΖ από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας  

              Ε3)  Η νομική φύση της ΑΟΖ 
              Ε4)   Σχέση ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας 
              Ε5)   Η σημασία της ΑΟΖ – Ιστορική εξέλιξη του θεσμού  

              Ε6)   Δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο ΑΟΖ    
              E7)   Διευθέτηση διενέξεων 

 
IV. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

 

             A)     ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ     

             Β)     Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ    
             Γ)     Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
             Δ)     ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 

                      Δ1)   Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
                      Δ2)   Η  Σύμβαση παραχώρησης 

                      Δ3)  Η μικτή επιχείρηση 
                      Δ4)   Η Σύμβαση Καταμερισμού της Παραγωγής 
              Ε)    Ο ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
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V.     OI ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

 

              Α)    Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  

              Β)   ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 
              Γ)   ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 
 

VI.   ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

              A)    ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
              Β)    Η  ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 
VII.    ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 

                  
                 A)    ΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
                 Β)  Ο ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ EAST – MED 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ / ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
I.     O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

IΙ.     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

        Α)     Η εσωτερική αγορά ως στόχος της Ε.Ε. 
        Β)     Η ανάγκη για επί μέρους εσωτερική αγορά ενέργειας  
        Γ)     Ο ανταγωνισμός ως αναγκαία συνθήκη της αγοράς ενέργειας  

        Δ)     Η  ανάγκη για ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού  
        Ε)     Η  ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος  

 
ΙΙΙ.     ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

ΙV.      Η  ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΧ 

 

V.        H ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΕ 

 

IV.      ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ   

 

VII.     ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ  

 

VIII. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

           Α)   Πρώτη δέσμη κανονιστικών μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
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           Β)   Δεύτερη δέσμη κανονιστικών μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας  
           Γ)   Τρίτη Δέσμη κανονιστικών μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας 

 
IX.     ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ  

 

X.       Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

XI.     Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ 

 

ΧΙI.    ΤΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΧΙΙI.   ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

XIV.   Η ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ 

 
           A)   Αναφορικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τους καταναλωτές  
           B)   Η πρόβλεψη μιας αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 

           Γ)   Αναφορικά με τον οικολογικό σχεδιασμό των κτιρίων 
           Δ)   Αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

 
XV.   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 

XVI.  ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

           Α)   To μοντέλο του Κρατικού Μονοπωλίου 
         Β)   Το μοντέλο της  Ελεύθερης Αγοράς 
 

XVII. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

           A)   Δομή της Απελευθερωμένης Αγοράς Ενέργειας 
           B)   Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας της Αγοράς 

           Γ)   Συνέπειες της Απελευθέρωσης της Aγοράς  
 

XVIII.  Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

           Α)   Αναγκαιότητα Ανεξάρτητης Ρύθμισης 

           Β)   Θεσμικά Χαρακτηριστικά του ανεξάρτητου ρυθμιστή 
           Γ)   Αρμοδιότητες Ανεξάρτητου Ρυθμιστή 

 
XIX.   Η ΑΠΟΔΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Ι.   Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΗΣ 

Δ.Ε.Η. 

 

            Α)     Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
            Β)  Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

            Γ)      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.) 
            Δ)     ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 

            Ε)     ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 
            ΣΤ)   ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.Η. 
            Ζ)     ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ε.Η. ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

            Η)     Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 
            Θ)     ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 
ΙΙ.   Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

            
            Α)   Ο ΝΟΜΟΣ 2773/1999 (Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) 

                    Α1.  Γενικές αρχές - Ίδρυση της Ρ.Α.Ε.  
                    Α2.   Θέσπιση της απελευθέρωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
                    Α3.  Διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  

                    Α4.   Συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
                    Α5.   Επιβολή λογιστικού διαχωρισμού 
              Β)   Ο ΝΟΜΟΣ 3426/2005  

                     (Περαιτέρω απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) 
              Γ)   Ο ΝΟΜΟΣ 4001/2011  (Ενεργειακές αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) 

                     Γ1.   Οι ρυθμίσεις του νόμου 
                     Γ2.   Ιδρυση του ΑΔΜΗΕ 
                     Γ3.  Επιβολή διαχωρισμού μεταξύ ιδιοκτησίας και διαχείρισης του συστήματος  

              Δ)   Ο ΝΟΜΟΣ 4414/2016  
                     (Νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός στην αγορά φυσικού αερίου) 

              Ε)   Ο ΝΟΜΟΣ 4425/2016  
                     (Χρηματιστηριακή χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας) 
              ΣΤ) Ο ΝΟΜΟΣ  4513/2018    

                     (Ενεργειακές Κοινότητες) 
              Ζ)   Ο ΝΟΜΟΣ  4533/2018  

                    (Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της  
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού) 
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ΙΙΙ.  Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

               Α)   Ο ΝΟΜΟΣ 2244/1994  
              «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από 

συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».  
               Β)  Ο ΝΟΜΟΣ 2773/1999  
               «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής 

πολιτικής και λοιπές διατάξεις» 
               Γ)  Ο ΝΟΜΟΣ 2941/2001  

              «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» 
               Δ)  Ο ΝΟΜΟΣ 3017/2002  

              «Κύρωση του Πρωτόκολλου του Κιότο στην Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την αλλαγή του κλίματος»   

                Ε)  Ο ΝΟΜΟΣ 3175/2003  
               «Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» 
                Στ) Ο ΝΟΜΟΣ 3423/2005  

               «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων 
καυσίμων.   

                Ζ)  Ο ΝΟΜΟΣ 3468/2006  
               «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 

                Η)  Ο ΝΟΜΟΣ  3734/2009  
                «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, 

ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» 
                Θ)  Ο ΝΟΜΟΣ  3851/2010  
                «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής» 

                 Ι)  Ο ΝΟΜΟΣ 4001/2011  
                «Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, 
παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».   

                 ΙΑ)  Ο ΝΟΜΟΣ 4414/2016  
                 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης»   
 

ΙV.   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

          

         Α)  ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
         Β)  ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
               Β1)   Οι τύποι συμβάσεων παραχώρησης 

               Β2)   Η ίδρυση της  Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων     
               Β3)   Η νομική φύση της σύμβασης παραχώρησης  

               Β4)   Οι ανάδοχοι των συμβάσεων παραχώρησης 
               Β5)   Το συμβατικό αντικείμενο  
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               Β6)   Τα παραχωρούμενα δικαιώματα 
               Β7)    Κατάρτιση της σύμβασης 

               Β8)    Οι διαδικασίες παραχώρησης 
               Β9)    Διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

               Β10)  Πρόωρη λύση της σύμβασης 
               Β11)  Αναθεώρηση της σύμβασης 
               Β12)  Κύρωση της σύμβασης με νόμο 

               Β13)  Μεταβίβαση δικαιωμάτων  σύμβασης 
               Β14)  Αυτεπιστασία 

 
V.   Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

              Α)  ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
              Β)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ   

              Γ)   ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
              Δ)   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
              Ε)  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

                    Ε1)     Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας  
                    Ε2)     Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 

                    Ε3)     Αδειοδότηση ενεργειακών δραστηριοτήτων  
                    Ε4)     Ανάπτυξη υποδομών και παρακολούθηση προγράμματος ανάπτυξης  
                    Ε5)     Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων 

                    Ε6)    Εξαίρεση από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων και της υποχρέωσης  
για Ιδιοκτησιακό Διαχωρισμό  

                    Ε7)     Διαχείριση Κλειστών Δικτύων Διανομής  
                    Ε8)     Διαχωρισμός των Διαχειριστών − Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων Διαχειριστών 
Μεταφοράς  

                    Ε9)     Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς  
                    Ε10)   Πρόσβαση στις Διασυνδέσεις 

                    Ε11) Λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών 
αγορών  
                   Ε12)   Προστασία των Καταναλωτών  

                   Ε13)   Αρμοδιότητες ως προς την αγορά του Φυσικού Αερίου  
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

I.      Ο ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
         Α.    Η αρχική διάδοση  
         Β.    Η ανάληψη δημόσιας πρωτοβουλίας 

         Γ.     Η ίδρυση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου(ΑΗΚ) 
         Δ.     Η ανάπτυξη της ΑΗΚ 

         Ε.     Δημιουργία Δεύτερου Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (Μονή) 
         Στ.    Δημιουργία Τρίτου Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (Δεκέλεια Β) 
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         Ζ.      O Νέος Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός στο Βασιλικό 
 

ΙΙ.    Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

         Α.     Ο Περί Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ. 170) 
         Β.     Ο Περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ. 171) 
         Γ.     Οι Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 μέχρι 2018   

         Δ.       Ο  περί της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Νόμος του 2013 

          Ε.     Ο περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόµος του 
2006 
         Στ.      Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες 

Νόµος του 2009 
         Ζ.      Ο περί της Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόµος του 2004 

         Η.      Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος του 2003 
         Θ.     Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 
του 2018 

          Ι.    Ο περί της Θέσπισης Συστήµατος Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων του 
Θερµοκηπίου Νόµος του 2011 

          ΙΑ.     Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμος 2013 
          IB.     Ο περί Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που 
Συνδέονται με την Ενέργεια Νόμος του 2011 

          ΙΓ.  Ο Περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα 
Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμος του 2001 

 
III.    Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕΚ)  

 

         Α.  ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 
         Β.   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 

         Γ.   ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 
         Δ.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 
 

IV.    ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΟΖ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Petrelaioeidwn_Nomos_2003-2015.pdf
https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Perivallon_127-2018.pdf
https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Perivallon_127-2018.pdf
https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Thermokhpiaka_aeria_Nomos_2011-2015.pdf
https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Thermokhpiaka_aeria_Nomos_2011-2015.pdf
https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Viomixanikwn_ekpompwn_Nomos_2013.pdf
http://intraweb01.intranet.gov.cy/public/mcit/EnergySe.nsf/All/AAD97A4F48723F3AC22580450029E2AF/$file/Nomos_tou_2011_gia_ton_Oikologiko_Sxediasmo.pdf
http://intraweb01.intranet.gov.cy/public/mcit/EnergySe.nsf/All/AAD97A4F48723F3AC22580450029E2AF/$file/Nomos_tou_2011_gia_ton_Oikologiko_Sxediasmo.pdf
http://intraweb01.intranet.gov.cy/public/mcit/EnergySe.nsf/All/AAD97A4F48723F3AC22580450029E2AF/$file/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%9D.97(%CE%99).2001.pdf
http://intraweb01.intranet.gov.cy/public/mcit/EnergySe.nsf/All/AAD97A4F48723F3AC22580450029E2AF/$file/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%9D.97(%CE%99).2001.pdf
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ι.     ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ : Στο πλαίσιο της καθημερινής φρασεολογίας με τον όρο ενέργεια 

εννοούμε μια πράξη ή μια δραστηριότητα. Στη φυσική επιστήμη ο όρος ενέργεια 
έχει διαφορετικό νόημα.  Ενας συνοπτικός ορισμός της ενέργειας, νοουμένης ως 

όρου της φυσικής επιστήμης, προκύπτει από την ετυμολογία του (= εν + έργο).  Στο 
πλαίσιο αυτό, ως ενέργεια ορίζεται η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να 

παραγάγει έργο.  Ως έργο εν προκειμένω νοείται η παραγωγή είτε κίνησης είτε 
δύναμης είτε θερμότητας είτε φωτός.   

 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : Από τα είδη αυτά του παραγόμενου έργου προέρχονται 

οι μορφές ενέργειας.  Ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο που τη 
χρησιμοποιούμε χαρακτηρίζουμε την ενέργεια ως κινητική, δυναμική, θερμική, 

φωτεινή, ηλεκτρική, χημική και πυρηνική. Υπάρχουν και μορφές ενέργειας που 
προκύπτουν από συνδυασμό άλλων μορφών ενέργειας, η μηχανική και η 

ηλεκτρομαγνητική.  
Αναλυτικότερα, διακρίνονται τα ακόλουθα είδη / μορφές ενέργειας : 

 

 Κινητική Ενέργεια:  Η ενέργεια που αναγκάζει άμεσα ένα σώμα να εκτελέσει 
το φυσικό φαινόμενο της  κίνησης. 

 Δυναμική Ενέργεια:  Η ενέργεια που κατέχει ένα σώμα λόγω της θέσης ή της 
κατάστασής του και προσδιορίζει τη δυνατότητά του να παράγει έργο, επειδή 

βρίσκεται μέσα σε πεδίο δυνάμεων. 
 Θερμική Ενέργεια:  Η συνολική ενέργεια των σωματιδίων που συγκροτούν τα 

υλικά σώματα, καθώς αυτά κινούνται στο εσωτερικό τους. Με τον όρο 
θερμότητα εννοούμε ειδικά την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα υψηλής 

θερμοκρασίας σε ένα άλλο χαμηλότερης θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η κινητική ενέργεια των σωματιδίων του. 

 Φωτεινή Ενέργεια : H ενέργεια που μεταφέρει το φως.  
 Ηλεκτρική Ενέργεια: Η ενέργεια των κινούμενων ηλεκτρονίων λόγω της 

ύπαρξης διαφοράς δυναμικού στα άκρα ενός αγωγού. 

 Χημική Ενέργεια: Η ενέργεια που οφείλεται στις δυνάμεις μεταξύ των ατόμων 
που σχηματίζουν τα μόρια των χημικών ενώσεων. 

 Πυρηνική Ενέργεια:  Η ενέργεια που εκλύεται κατά τις αντιδράσεις σχάσης 
(διάσπασης) ή σύντηξης (συνένωσης) των πυρήνων. 
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 Μηχανική Ενέργεια : H ενέργεια που συνδυάζει την κινητική και τη δυναμική. 
 Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια : H ενέργεια που συνδυάζει την ηλεκτρική και 

τη φωτεινή ενέργεια ή ενέργεια ακτινοβολίας.   

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :  Οι ποικίλες μορφές ενέργειας ευρίσκονται 

πίσω από τη μεγάλη ποικιλία των φυσικών φαινομένων. Η ενέργεια χαρακτηρίζεται, 

τόσο στη θεωρία όσο και στη πράξη, ως μία κατάσταση, που δίνει τη δυνατότητα 

πρόβλεψης της εξέλιξης ή της κίνησης ενός συστήματος. Νοείται ως το μέγεθος του 

έργου που απαιτείται προκειμένου το σύστημα να πάει από μια αρχική κατάσταση 

σε μια τελική. 
 

Με άλλα λόγια, η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που συνοδεύει άρρηκτα κάθε 
μεταβολή στο φυσικό μας κόσμο, από την πιο απλή και ανεπαίσθητη έως την πιο 

πολύπλοκη και έντονα αντιληπτή. Γίνεται κυρίως αισθητή εκ του αποτελέσματός 
της, που είναι γνωστό ως έργο και ευθύνεται για τις διάφορες μεταβολές που 

παρατηρούνται στον υλικό κόσμο. Η ύλη, όταν προσλάβει ενέργεια, μπορεί να 
αποκτήσει διαφορετική οργάνωση στη δομή της (από στερεή να γίνει υγρή ή αέρια), 

ή ακόμη και να αλλάξει ριζικά τη δομή της (μέσω χημικής αντίδραση).   
 

Εν τέλει, ως βασικά γνωρίσματα της ενέργειας αθροίζονται τα ακόλουθα : 
 

 η πολυμορφία της (κινητική, δυναμική, ηλεκτρική, χημική, κτλ),  
 το γεγονός ότι οποιαδήποτε αλλαγή καταστάσεως σε φυσικό, χημικό ή ακόμη 

και βιολογικό επίπεδο συνοδεύεται από αντίστοιχη ενεργειακή μεταβολή, και  

 η ικανότητά της να παραμένει ποσοτικά αναλλοίωτη, μέσα από τους 
μετασχηματισμούς της κατά την εξέλιξη των διαφόρων φαινομένων.  

 

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ : Η ενέργεια είναι για την ανθρώπινη κλίμακα ένας 

περιορισμένος πόρος, επειδή τα αποθέματα πρωτογενών πόρων είναι συγκεκριμένα 
και περιορισμένα. Αυτή η κατάσταση της σπάνιος των ενεργειακών πόρων 

αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία της ανάπτυξης της θεωρίας της «αειφόρου 
ανάπτυξης» ή «αειφορίας».   Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η σύγχρονη γενεά οφείλει 

να μην εξαντλήσει τους υφιστάμενους ενεργειακούς πόρους, αλλά να τους 
αξιοποιήσει, με τρόπο ώστε να παραμείνουν ικανοί πόροι προς εκμετάλλευση από 
τις επόμενες γενεές. Ειδικότερα, η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη  

αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται, 
λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. 

Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των 
προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι 

οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον 
οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

  

Ακόμη και οι λεγόμενες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας προέρχονται από άλλες, 
περιορισμένες και εξαντλήσιμες, πηγές. Ετσι, η ηλιακή ενέργεια που δέχεται η γη 
για ένα συγκεκριμένο διάστημα είναι μια πεπερασμένη ποσότητα, επειδή 

προέρχεται από την ακτινοβολία του ήλιου. Απλώς, στην περίπτωση αυτή, η 
διάρκεια ζωής του ήλιου είναι τόσες τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από αυτήν του 

ανθρώπου, ώστε να θεωρείται για μας ανεξάντλητη. 

 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :  Η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας προϋποθέτει την 

ύπαρξη μιας ενεργειακής πηγής, δηλαδή μιας “αποθήκης” από την οποία να 

αντλείται. Οι ενεργειακές πηγές ταξινομούνται σε: 

 πρωτογενείς και δευτερογενείς και  

 μη ανανεώσιμες (συμβατικές) και ανανεώσιμες 

  

Πρωτογενείς πηγές ενέργειας είναι αυτές που συναντώνται άμεσα στη φύση, ενώ 

δευτερογενείς πηγές ενέργειας είναι αυτές που λαμβάνονται από τη μετατροπή 
πρωτογενών πηγών. Ανανεώσιμες είναι οι πηγές που συνεχίζουν να μας παρέχουν 

ενέργεια σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον.  Είναι 
ανεξάντλητες και η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.   Μη ανανεώσιμες 
είναι οι πηγές οι οποίες δεν αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται εξαιρετικά αργά 

για τα ανθρώπινα μέτρα από φυσικές διαδικασίες.  Οι μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας είναι αυτές που κατεξοχήν χρησιμοποιούνται εντατικά από τις αρχές του 

20ου αιώνα, έχοντας οδηγήσει σε ενεργειακές κρίσεις και  έχοντας ως αποτέλεσμα 
την επιβάρυνση του περιβάλλοντος 

 
Οι πλέον περιζήτητες πηγές ενέργειας είναι οι υδρογονάνθρακες (το πετρέλαιο και 

το φυσικό αέριο).  
 

Το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ αποτελεί μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 
 

 Βρίσκεται στο υπέδαφος σε υγρή μορφή, μέσα σε κοιλότητες. Σχηματίστηκε εκεί 
από ζωικούς και φυτικούς μικροοργανισμούς, κυρίως θαλάσσιους, οι οποίοι 
συγκεντρώθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα στο βάθος λεκανών, όπου και 

καταπλακώθηκαν λόγω επιχωματώσεων ή άλλων διαδικασιών. Εκεί, χωρίς την 
παρουσία αέρα, μετατράπηκαν σε πετρέλαιο κατά την διάρκεια χιλιάδων ετών. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9
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Η ενέργεια του πετρελαίου προέρχεται από την ενέργεια που είχαν συγκεντρώσει 
από τον ήλιο και την τροφή τους οι μικροοργανισμοί που το δημιούργησαν 

 
 Σχηματίστηκε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια πριν από τους γαιάνθρακες  

(κάρβουνο).  
 

 Με την καύση του ελευθερώνει σημαντικά ποσά ενέργειας υπό τη μορφή 
θερμότητας.  

 
 Αντλείται από τις πετρελαιοπηγές με την μορφή του αργού (ακατέργαστου) 

πετρελαίου, που είναι ένα παχύρρευστο υγρό μίγμα ημίρρευστων υγρών και 
αερίων υδρογονανθράκων.  

 
 Μεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα, οπότε 

η άντληση του γίνεται με ειδικές αντλίες που βρίσκονται πάνω σε μόνιμες 
εξέδρες (στηρίζονται σε κολόνες βυθισμένες μέχρι τον πυθμένα της θάλασσας) 
ή κινητές εξέδρες (στηρίζονται σε υποθαλάσσιους πλωτήρες) και μεταφέρεται 

με πετρελαιαγωγούς και πετρελαιοφόρα πλοία.  

 

Το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ είναι ένα μείγμα αερίων υδρογονανθράκων που αποτελείται 

κυρίως από μεθάνιο (85- 98%) και σε μικρότερες ποσότητες αιθάνιο, προπάνιο και 
βουτάνιο. Συνήθως βρίσκεται σε μεγάλα βάθη, σε υπόγειες κοιλότητες και σχεδόν 
πάντα συνδυάζεται με την εύρεση πετρελαίου, πάνω από το οποίο υπάρχει το 

φυσικό αέριο. Δημιουργήθηκε, είτε από θαλάσσιους οργανισμούς (όπως το 
πετρέλαιο) είτε από φυτική πρώτη ύλη. Τα παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου 

συγκρινόμενα με αυτά του πετρελαίου είναι σχετικά καλύτερα κατανεμημένα. Η 
Ρωσία διαθέτει τα περισσότερα αποθέματα φυσικού αερίου και η Μέση Ανατολή 

καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου υπάρχουν 
επίσης στην Αμερική, την Αφρική και την Ευρώπη.  Στις αρχές του 21ου αιώνα 

ανακαλύφθηκαν σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στη λεκάνη της 
Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα στη θαλάσσια περιοχή που κείται ανάμεσα 

στις ακτές της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου.  
 

Η αποθήκευση του φυσικού αερίου γίνεται σε ειδικές κρυογονικές εγκαταστάσεις 
(ψύξη στους -159οC) με σκοπό να διατηρείται υγροποιημένο και να καταλαμβάνει 
μικρό όγκο, αφού σε υγρή μορφή το φυσικό αέριο καταλαμβάνει 600 φορές 

λιγότερο όγκο σε σχέση με την αέρια του μορφή. Η μεταφορά του φυσικού αερίου 
εξαρτάται από την κατάστασή του. Σε αέρια κατάσταση μεταφέρεται με αγωγούς 

υπό υψηλή πίεση, ενώ σε υγρή κατάσταση μεταφέρεται με ειδικά διαμορφωμένα 
δεξαμενόπλοια. Οι μεγάλοι αγωγοί υψηλής πίεσης καθιστούν δυνατή τη μεταφορά 



14 
 

του αερίου σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, συνδέοντας ενεργειακά πολλές 
χώρες μεταξύ τους. 

 
ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :  Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ) έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο 
φυσικό περιβάλλον. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο 

άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Οι ΑΠΕ 
πρακτικά είναι ανεξάντλητες.  Η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και για το 

λόγο αυτό θεωρούνται ότι παράγουν την λεγόμενη ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.  
 

Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά 
αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό τη δέσμευση του δυναμικού τους. 

Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών εμφανίσθηκε αρχικά μετά 
την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1974 και παγιώθηκε μετά τη συνειδητοποίηση των 

παγκόσμιων σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων την τελευταία δεκαετία. Για 
πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν μια εγχώρια πηγή ενέργειας με ευνοϊκές 
προοπτικές συνεισφοράς στο ενεργειακό τους ισοζύγιο. Και αυτό, μέσω της 

συμβολής τους στη μείωση της εξάρτησης από το ακριβό εισαγόμενο πετρέλαιο και 
στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Παράλληλα, 

συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς έχει πλέον 
διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο κλάδος που ευθύνεται κατά κύριο λόγο 

για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 
 

Τα κύρια πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι τα εξής: 
  

 Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση 
της εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους. 

 Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και η χρήση τους ανταποκρίνεται στην 
παγκόσμια προσπάθεια για μείωση της ρύπανσης. 

 Επειδή είναι διεσπαρμένες σε διάφορες περιοχές, έχουν σαν αποτέλεσμα την 

αποκέντρωση του συστήματος ενέργειας και την αποφόρτιση των υποδομών, 
καλύπτοντας τις τοπικές και περιφερειακές. Η διασπορά αυτή έχει ένα 

επιπλέον αποτέλεσμα, αυτό της μείωσης των απωλειών μεταφοράς ενέργειας. 
 Επειδή είναι εγχώριες, συμβάλλουν σημαντικά στην εθνική ενεργειακή 

ανεξαρτησία και την ασφάλεια. 
 Έχουν χαμηλό κόστος χρήσης που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στις 

διεθνείς τιμές των ορυκτών καυσίμων. 
 Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας ιδιαίτερα σε 

τοπικό επίπεδο. 
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 Σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική 
αναβάθμιση και ανάπτυξη τοπικών περιοχών, με την προώθηση επενδύσεων 

και τη μείωση της ανεργίας. 
 

Οι ΑΠΕ πέρα από τα σημαντικά πλεονεκτήματά τους, έχουν και κάποια 
χαρακτηριστικά που καθιστούν την αξιοποίησή τους δυσχερή. 

  
 Επειδή ακριβώς είναι διεσπαρμένες, δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

συγκεντρωθούν και να αποθηκευτούν σε μεγάλες ποσότητες ισχύος. 
 Η πυκνότητα ενέργειας και ισχύος που περιέχουν είναι γενικά περιορισμένη 

και γι' αυτό για μεγάλες παραγωγές απαιτούν και μεγάλες εγκαταστάσεις. 
 Ο συντελεστής εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων τους είναι μικρός επειδή 

η διαθεσιμότητά τους είναι ενίοτε περιορισμένη και με διακυμάνσεις. Αυτό 
δημιουργεί επίσης την ανάγκη για χρήση εφεδρείας άλλων πηγών ενέργειας 

οπότε το κόστος παραγωγής ενέργειας ανεβαίνει. 
 Το κόστος επένδυσης για εγκαταστάσεις ισχύος ΑΠΕ είναι ακόμα σε υψηλά 

επίπεδα σε σχέση με αυτό των Συμβατικών μορφών. 

 
Μια από τις σημαντικότερες ΑΠΕ θεωρείται μεταφορικώς η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί το βασικότερο πυλώνα της 
ενεργειακής πολιτικής κάθε χώρας.  Και αυτό, ενόψει του ότι θεωρείται ως μια από 

τις πλέον αξιόλογες εγχώριες - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι άμεσα 
εκμεταλλεύσιμη και μπορεί να πραγματοποιηθεί στον οικιστικό τομέα, στην 

βιομηχανία και στις μεταφορές. Η φιλοσοφία της εξοικονόμησης ενέργειας 
βασίζεται στο ότι είναι προτιμότερη η προσφυγή  σε ορθολογιστική χρήση της 

ενέργειας και σε μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, αντί παραγωγή 
περισσότερης ενέργειας με στόχο την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης 

σε ενέργεια.  
Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, μερικοί από τους 
οποίους είναι: 

 Ορθολογιστική χρήση της ενέργειας, 
 Χρήση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών, 

 Χρήση αποδοτικότερων λαμπτήρων φωτισμού, και 
 Θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων 
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II.     ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

Η ενέργεια με όλες τις μορφές της, αποτελεί αναμφίβολα αγαθό και υπηρεσία 
υψίστης σημασίας, αφενός για την επιβίωση και αφετέρου για την οικονομική, 

πολιτισμική και κοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου διαμέσου των αιώνων .  Στη 
σύγχρονη εποχή, η αναζήτηση και εκμετάλλευση των πηγών που θα παρέχουν 

επαρκή ενέργεια σε μια συνεχώς αυξανόμενη σε πληθυσμό παγκόσμια κοινωνία, ο 
τρόπος διαχείρισης της σε συνδυασμό με τη διεθνή ανησυχία για το κλίμα εξαιτίας 

των αέριων εκπομπών που εκλύονται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, καθώς και 
η ανάγκη κάθε χώρας για διασφάλιση συνεχούς και φθηνής ενέργειας, συνθέτουν 

ένα σύγχρονο μωσαϊκό ενεργειακών προκλήσεων. 
 

Η πλέον πρωτόγονη πηγή ενέργειας είναι η φωτιά. Η ανακάλυψή της επέφερε 
ευεργετικότατες επιδράσεις στην προαγωγή του ανθρώπινου γένους και πολιτισμού.  
Ο έλεγχος της κατοχής της ενέπνευσε την ελληνική μυθολογία.  Ο Ηφαιστος, θεός 

του αρχαίου Δωδεκάθεου, ήταν ο θεός της φωτιάς. Από αυτόν την υφήρπασε ο 
Προμηθέας, για να την μεταδώσει στους ανθρώπους, γεγονός που εξόργισε τον Δία 

και του επέβαλε τη γνωστή από την αρχαία τραγωδία «Προμηθέας Δεσμώτης» 
τιμωρία.  Η απαγόρευση διάθεσης της φωτιάς στους ανθρώπους και ο συναφής 

κολασμός για την παραβίασή της συνιστά την πρώτη πράξη ρύθμισης της κατοχής 
και διάθεσης μιάς πηγής ενέργειας.   

 
Η τεχνογνωσία για την παραγωγή φωτιάς και την περαιτέρω αξιοποίησή της σε 

επίπεδο θέρμανσης, φωτισμού, διατροφής και παραγωγής προϊόντων τέχνης 
κατέστη κοινό κτήμα όλης της ανθρωπότητας.  Περαιτέρω, η απαραίτητη (καύσιμη) 

ύλη για την παραγωγή φωτιάς (κυρίως η ξυλεία) ήταν και είναι διαθέσιμη σε 
αφθονία στη φύση και πρακτικά ανεξάντλητη, με δεδομένες βέβαια τις 

περιβαλλοντικές παρενέργειες.  Ετσι, δεν υπήρξε ανάγκη κρατικής ρύθμισης της 
πρόσβασης στα μέσα παραγωγής και της εκμετάλλευσης της φωτιάς.   
 

Κάποια άλλα, όμως, μέσα παραγωγής ενέργειας, των οποίων η ενεργειακή αξία 
αναγνωρίσθηκε από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και της ανακάλυψης 

της ατμομηχανής και εντεύθεν, ήσαν και εξακολουθούν να ευρίσκονται σε 
κατάσταση σπάνιος. Ο λόγος, καταρχήν, για τον γαιάνθρακα (κάρβουνο) και, 

μεταγενεστέρως, όταν ανακαλύφθηκε η μηχανή εσωτερικής καύσης, για το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Περαιτέρω, η ανακάλυψη των εφαρμογών της 

ηλεκτρικής ενέργειας μεγιστοποίησε την αξία των μέσων αυτών παραγωγής 
ενέργειας.  Τέλος, η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας ανέδειξε τη σημασία του 

ουρανίου.  Η εύρεση, πρόσληψη, κατοχή, εμπορία και εν γένει εκμετάλλευση των 
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σπανίων αυτών φυσικών πόρων / μέσων παραγωγής / πηγών ενέργειας έθεσε 
επιτακτικό το ζήτημα σχετικής κρατικής ρύθμισης.  

 
Η εικόνα / πρακτική των διαδραματισθέντων στην («Αγρια») Δύση των Η.Π.Α., 

όταν ο καθένας αυθαίρετα και δίχως κανόνες ηδύνατο να οριοθετήσει μια περιοχή, 
το υπέδαφος της οποίας περιείχε ή υπήρχε ένδειξη ότι περιείχε πετρέλαιο και να 

εγκαταστήσει εκεί πετρελαιοπηγές, θεωρήθηκε ότι δεν συνάδει με ευνομούμενα 
οργανωμένη κοινωνία.   Για το λόγο αυτό ο κρατικός δικαϊικός μηχανισμός κλήθηκε 

να παρέμβει ρυθμιστικά.    
 

Αποτέλεσμα, ήταν να θεσμοθετηθούν νομικοί κανόνες αναφορικά με την πρόσβαση 
στα μέσα παραγωγής / πηγές ενέργειας καθώς και στην παραγωγή και εμπορία 

ενέργειας.  Οι κανόνες αυτοί σχεδιάστηκαν, ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα 
σχετικά με την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, την ανάγκη μη διακριτικής 

μεταχείρισης, την προσβασιμότητα σε πηγές και δίκτυα ενέργειας, την προστασία 
του καταναλωτή, την ποιότητα και προσιτότητα των υπηρεσιών, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.      

 
Με άλλα λόγια, η εύρεση, κτήση και εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας ενδιαφέρει 

κατεξοχήν το Δίκαιο, σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, λόγω της 
παγκόσμιας διάστασης της σπουδαιότητας της ενέργειας για την κοινωνία, την 

οικονομία και τη γεωπολιτική.  Εχει αυτονομηθεί ένας διακριτός κλάδος Δικαίου, 
το Δίκαιο της Ενέργειας, το οποίο περαιτέρω διακρίνεται (στο πλαίσιο μιάς 

φθίνουσας κλίμακας εύρους διεθνικότητας) σε Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας, σε 
Ενωσιακό Δίκαιο της Ενέργειας και σε Εθνικό Δίκαιο της Ενέργειας. 

 
Αναφορικά με το Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας, αυτό «κανονίζει» κατεξοχήν στο 

ζήτημα της κατανομής μεταξύ των παράκτιων κρατών των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στις υποθαλάσσιες  
περιοχές.  Η κατανομή αυτή ρυθμίζεται δυνάμει της Σύμβασης του ΟΗΕ για το 

Δίκαιο της Θάλασσας και της εντεύθεν αναγνώρισης Αποκλειστικών Οικονομικών 
Ζωνών (ΑΟΖ) καθώς και της σχετικής νομολογίας των αρμόδιων Διεθνών 

Δικαστηρίων.  Δευτερευόντως, το Διεθνές Δίκαιο της  Ενέργειας αναφέρεται στο 
ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, σε παγκόσμιο επίπεδο, από τη ρύπανση, 

που προκαλείται από την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας.   Τέλος, οι δημόσιες 
συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων σε 

αλλοδαπές εταιρείες αποτελούν κι αυτές αντικείμενο του Διεθνούς Δικαίου της 
Ενέργειας. 
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Αναφορικά με το Ενωσιακό / Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας, αυτό 
αντικειμενικώς εστιάζεται κατεξοχήν στην οργάνωση και λειτουργία της ενιαίας 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Αυτή εκτείνεται σε όλη την ενωσιακή επικράτεια και 
διακλαδίζεται επί μέρους στην αγορά ηλεκτρισμού και στην αγορά φυσικού αερίου.  

Η οργάνωση και ρύθμιση της αγοράς αυτής βασίζεται στο πρωτότυπο και κυρίως 
στο παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, στο πλαίσιο του οποίου έχουν εκδοθεί διαδοχικώς 

τρείς δέσμες κανονιστικών μέτρων (Οδηγιών και Κανονισμών).  Δευτερευόντως, το 
Ενωσιακό Δίκαιο της Ενέργειας ασχολήθηκε μέχρι το 2002 (όταν και έληξε η ισχύς 

της Σύμβασης για την ΕΚΑΧ) με την αγορά του άνθρακα ως ενεργειακής πηγής, 
ενώ εξακολουθεί να ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια, μέσω της Σύμβασης για 

την ΕΚΑΕ. 
 

Αναφορικά με το (ελληνικό και κυπριακό) Εθνικό Δίκαιο της Ενέργειας, αυτό 
ρυθμίζει κυρίως τη σταδιακή μετάβαση από το καθεστώς της κρατικά ελεγχόμενης 

μονοπωλιακής αγοράς ενέργειας σε μια απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, 
σύμφωνα με το διαδοχικώς ισχύον Ενωσιακό Δίκαιο της Ενέργειας.  Στο πλαίσιο 
αυτό κομβικό ρόλο αναλαμβάνουν οι ιδρυόμενες εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές 

Ενέργειας.  Παράλληλα, το Εθνικό Δίκαιο της Ενέργειας ασχολείται με τη 
διαδικασία παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων σε 

περιοχές της κρατικής επικράτειας καθώς και με ζητήματα προώθησης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και, συναφώς, προστασίας του περιβάλλοντος σε 

εθνικό επίπεδο.         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

 
1.     ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
 

Επισημαίνεται ότι για λόγους συστηματικούς επιλέχθηκε η μη ένταξη στο Διεθνές 
Δίκαιο της Ενέργειας του Ενωσιακού / Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ενέργειας, παρά 

το γεγονός ότι η επιλογή αυτή δεν θα έπρεπε για δογματικούς λόγους να υιοθετηθεί.  
Όμως, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει σε διεθνές επίπεδο αυτοτελή νομική 

προσωπικότητα, συγκροτώντας ένα οιονεί και εν αναμονή υπερεθνικό «κράτος» -
αυτή άλλωστε είναι η φιλοδοξία των θιασωτών της ευρωπαϊκής ενοποίησης- 

υποστηρίζει ικανοποιητικά την αυτονόμηση αυτή.  Περαιτέρω, ο ιδιότυπος 
χαρακτήρας των ενεργειακών ρυθμίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο οποίος 

συνάπτεται αναπόσπαστα με την φύση των κανόνων που διέπουν η σχέση μεταξύ 
των κρατών μελών της (δημιουργία εσωτερικής ενιαίας αγοράς με τήρηση κανόνων 
ανταγωνισμού) ενισχύει την ανάγκη απόσπασης και αυτονόμησης του ευρωπαϊκού 

δικαίου της ενέργειας από το ομώνυμο διεθνές δίκαιο. 
 

Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει ένας εξειδικευμένος διεθνής οργανισμός για τα 
θέματα της ενέργειας. Έτσι οι σχέσεις μεταξύ των κρατών-εξαγωγέων και κρατών- 

εισαγωγέων των ενεργειακών πόρων / πηγών ρυθμίζονται α) από το εθιμικό διεθνές 
δίκαιο, β) τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου και γ) τις διεθνείς συμβάσεις 

μεταξύ κρατών, πολυμερείς ή διμερείς.  
 

Το εθιμικό διεθνές δίκαιο είναι η πηγή του πρώτου κανόνα διεθνούς δικαίου της 
ενέργειας, ο οποίος σχετίζεται με τους φυσικούς πόρους: εκείνου της αρχής της 

«διαρκούς εθνικής κυριαρχίας επί των φυσικών πόρων», που απορρέει από την αρχή 
της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών.  
 

Η αρχή της διαρκούς εθνικής κυριαρχίας επί των φυσικών πόρων άρχισε να 
διαμορφώνεται περί τα μέσα του 20ου αιώνα ως αποτέλεσμα της διαμάχης σχετικά 

με τις εθνικοποιήσεις που έκαναν κυβερνήσεις χωρών παραγωγών φυσικών πόρων 
επί των πόρων αυτών, οι οποίοι είχαν προηγουμένως παραχωρηθεί από 

προηγηθείσες κυβερνήσεις της ίδιας χώρας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών. 
Στη συνέχεια το ψήφισμα 1803 (XVII) της 14.12.1962 της ΓΣ του Ο.Η.Ε 
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καθιέρωσε ρητώς την αρχή της διαρκούς εθνικής κυριαρχίας επί των φυσικών 
πόρων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα κράτη, ακριβώς επειδή είναι κυρίαρχα, 

διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης, έναντι καταβολής «κατάλληλης 
αποζημιώσεως», παραχωρηθέντων δικαιωμάτων επί των φυσικών πόρων που 

βρίσκονται στο υπέδαφός τους.  

 
Την ίδια περίοδο οι πετρελαιοεξαγωγικές χώρες ίδρυσαν (τον Σεπτέμβριο του 1960) 

τον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών  (OPEC) με σκοπό να 
προασπίσουν τα συμφέροντά τους έναντι των καταναλωτριών χωρών. Από την άλλη 

πλευρά, τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως 
(ΟΟΣΑ) υπέγραψαν (τον Νοέμβριο του 1974, ύστερα από πρωτοβουλία των ΗΠΑ) 
την Διεθνή Συμφωνία για την Ενέργεια. Οι κυριότεροι στόχοι της Συμφωνίας 

αυτής ήταν α) η εξασφάλιση αποθεμάτων πετρελαίου σε περίπτωση κρίσεως, β) η 
θέση σε λειτουργία μακροπρόθεσμου προγράμματος για τη μείωση της εξαρτήσεως 

από τις εισαγωγές πετρελαίου και γ) η προώθηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ 
παραγωγών και καταναλωτριών χωρών.  

 
Ταυτοχρόνως δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ ο Διεθνής Οργανισμός 

Ενέργειας - ΔΟΕ (International Energy Agency - IEA). Οι κυριότεροι σκοποί του 
ΔΟΕ είναι: α) η δημιουργία μακροπρόθεσμου προγράμματος συνεργασίας για την 

εξοικονόμηση της ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών πηγών, β) 
η βελτίωση του συστήματος πληροφοριών για τις αγορές πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, γ) η θέση σε λειτουργία κέντρου στατιστικών στοιχείων για την ενέργεια 
και δ) η δημιουργία μηχανισμού περιορισμού της ζητήσεως και κατανομής των 
πετρελαϊκών πόρων σε περίπτωση δυσχερειών ανεφοδιασμού.  

 
Οι κανόνες του γραπτού διεθνούς δικαίου που ρυθμίζουν τον τομέα της ενέργειας 

σε παγκόσμιο επίπεδο συγκεντρώνονται κατά βάση στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας του έτους 1982.  Δευτερευόντως, τέτοιου χαρακτήρα 

(έμμεσους) ρυθμιστικούς κανόνες αποτελούν αφενός οι κανόνες του διεθνούς 
δικαίου που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την ειρηνική χρήση της 

πυρηνικής ενέργειας και αφετέρου το διεθνές συμβατικό πλαίσιο παραχώρησης 
δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων.   

 
Οι βασικές αρχές του γραπτού διεθνούς δικαίου της Θάλασσας έχουν τη ρίζα τους 

στο εθιμικό διεθνές δίκαιο και διαμορφώθηκαν κυρίως από την πρακτική των 
μεγάλων ναυτικών Κρατών. Οι βασικές αυτές Αρχές αφορούν: α) Στην Αρχή της 

Ελευθερίας της Ανοιχτής Θάλασσας, όπου γίνεται παγίως δεκτό ότι η Θάλασσα 
που βρίσκεται πέρα από την Αιγιαλίτιδα Ζώνη είναι ελεύθερη για όλα τα Κράτη. β) 
Στην Αρχή της Πλήρους Κυριαρχίας στην Αιγιαλίτιδα Ζώνη ή στα Χωρικά 
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Ύδατα. Η Αρχή αυτή καθιερώθηκε πρωτίστως για λόγους άμυνας και ασφάλειας 
των παράκτιων Κρατών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το εύρος-πλάτος της χωρικής 

θάλασσας αποτελούσε συνάρτηση του βεληνεκούς των επάκτιων πυροβόλων, τα 
οποία είχαν βεληνεκές τρία (3) ναυτικά μίλια. Το πλάτος αυτό αργότερα επεκτάθηκε 

σε έξι (6) και στη συνέχεια σε δώδεκα (12) ναυτικά μίλια. γ) Στην Αρχή της 
Αβλαβούς Διέλευσης μέσα από τη Χωρική Θάλασσα  (Innocent passage). Με 

βάση την Αρχή αυτή γίνεται δεκτό ότι κάθε ξένο πλοίο, είτε αυτό είναι εμπορικό, 
είτε αυτό είναι πολεμικό, έχει το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τα Χωρικά 

Ύδατα άλλων Κρατών, χωρίς να προσβάλλεται η κυριαρχία του παράκτιου 
Κράτους. Στο πλαίσιο της επιτρεπόμενης αβλαβούς διέλευσης θα πρέπει να 

ακολουθείται πάντοτε η συντομότερη οδός, να μην γίνονται διακοπές ως προς τον 
εκάστοτε πλου, όπως δεν πρέπει να γίνονται και άσκοπες περιπλανήσεις.  

 
Η πρόσβαση των κρατών σε αξιοποιήσιμες πηγές ενέργειας κάθε είδους αλλά και η 

εκμετάλλευση των ζώντων πόρων που διαθέτει η θάλασσα δεν αφορά μόνο την 
οικονομική τους ανάπτυξη και ευημερία αλλά αποτελεί μείζον ζήτημα εθνικής 
ασφάλειας. Με δεδομένο το ότι η θάλασσα αποτελεί τα ¾ της επιφάνειας της γης, 

οι πρώτοι κανόνες νομικής μορφής σχετικά με το καθεστώς των θαλάσσιων 
περιοχών  εμφανίζονται νωρίς στο Ρωμαϊκό δίκαιο (juris corpus civilis), δυνάμει του 

οποίου η θάλασσα είναι «ελεύθερη και κοινή για όλους».  
 

Στον αντίποδα, κατά τον 14ο αιώνα οι ιταλικές πόλεις Πίζα, Γένοβα και Βενετία 
όρισαν την κυριαρχία τους σε τμήματα της ανοικτής θάλασσας, αστυνομεύοντας 

και επιβάλλοντας φόρους και δασμούς, χρησιμοποιώντας ως όριο εύρους είτε ένα 
αριθμό μιλίων από την ακτή, είτε τη γραμμή του ορίζοντα, είτε το μήκος της βολής 

του κανονιού.  
 

Η εδραίωση της πεποίθησης των θαλασσών ως res omnium communis (αντικείμενο 
κοινό τοις πάσι) με τη συνδρομή του Ολλανδού νομικού Hugo Grotius αλλά και το 
πρόδηλο πλεονέκτημα των παρακτίων κρατών στα παρακείμενα ύδατα στη βάση 

της πραγματικής κυριαρχίας, οδήγησαν στην προσπάθεια καθορισμού χωρικής 
θάλασσας ή αιγιαλίτιδας ζώνης (με όριο τη ναυτική λεύγα ή τα 3 ναυτικά μίλια 

αρχικά). 
 

Μετά την πρώτη ανεπιτυχή προσπάθεια κωδικοποίησης ρυθμίσεων για τον 
καθορισμό χωρικής θάλασσας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης του 1930, αυτό 

επιτεύχθηκε με τις τέσσερις  Συμβάσεις της Γενεύης (η Α΄ σχετική Συνδιάσκεψη 
διεξήχθη εν έτει 1958).  Στο πλαίσιο αυτών, ορίσθηκε η ratione materiae (:με βάση 

τη φύση των ειδών) δικαιοδοσία επί ζώντων και μη πόρων της θάλασσας, η οποία 
δικαιοδοσία αναγνωρίσθηκε  ratione loci (:με βάση την τοποθεσία) στα παράκτια 
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κράτη, τα οποία απέκτησαν σχετικές ζώνες ελέγχου.  Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν 
την πρώτη σηματοδότηση της έννοιας της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. 

 
Τέλος, με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (στο εξής 

«Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας»), μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, 
οριοθετήθηκαν για πρώτη φορά με συγκροτημένο και συνεκτικό τρόπο τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κρατών αναφορικά με την έρευνα, εξόρυξη και 
εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου), 

κοιτάσματα / αποθήκες των οποίων υφίστανται σε υποθαλάσσιους χώρους.  Η 
ανάγκη ρύθμισης προέκυψε για τους υποθαλάσσιους χώρους, που κείνται εκτός των 

χωρικών υδάτων των παράκτιων κρατών και για τους οποίους υπήρχε αμφιβολία 
αναφορικά με το κατά πόσον συνιστούσαν αντικείμενο κυριαρχίας  κάποιου 

κράτους. 
 

Στο πλαίσιο της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας έγινε αποσαφήνιση / 
θεσμοθέτηση των εννοιών / εννόμων καταστάσεων της Υφαλοκρηπίδας και της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, οι οποίες προσπορίζουν σε παράκτια κράτη 

κυριαρχικά δικαιώματα αναφορικά με την έρευνα, εξόρυξη και εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων. 

 
 

 
ΙΙ.      ΟΙ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΤΟΥ 1958 

 
Τα αφορώντα στο εθιμικό  Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είχαν κωδικοποιηθεί με 

τις τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1958, που είναι οι ακόλουθες : 1) Η 
Σύμβαση για τη Χωρική Θάλασσα και τη Συνορεύουσα Ζώνη, 2) Η Σύμβαση για 

την Ανοιχτή Θάλασσα, 3) Η Σύμβαση για την Υφαλοκρηπίδα και 4) Η Σύμβαση για 
την αλιεία και την προστασία των βιολογικών πόρων στην Ανοιχτή Θάλασσα. Με 
βάση τις ρυθμίσεις των Συμβάσεων αυτών :  

 
1) Ως προς την Χωρική Θάλασσα (Αιγιαλίτιδα Ζώνη) και τη Συνορεύουσα Ζώνη, 

ιδρύεται η κυριαρχία του Κράτους. Αυτή συνοδεύθηκε με την έμμεση  καθιέρωση 
της Αρχής μη επέκτασης πέραν των δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων των χωρικών 

υδάτων, με συνέπεια να μην υπάρξει ενιαίος κανόνας ως προς το πλάτος της 
Αιγιαλίτιδας Ζώνης για όλα τα Κράτη. Συμβιβαστική λύση είχε προταθεί από τις 

ΗΠΑ και τον Καναδά με βάση τον κανόνα έξι (6) συν έξι (6) ναυτικά μίλια. Δηλαδή 
έξι (6) μίλια Αιγιαλίτιδας Ζώνης και έξι (6) μίλια αλιευτικής ζώνης –πράγματα όμως 

που τελικώς δεν έγιναν δεκτά. Η Συνορεύουσα Ζώνη παγίως αφορά άσκηση 
τελωνειακών, φορολογικών και υγειονομικών ελέγχων.  
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2) Ως προς την Ανοιχτή Θάλασσα, η Σύμβαση της Γενεύης καθιέρωσε την 

ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την ελευθερία της αλιείας, την ελευθερία της 
τοποθέτησης υποβρύχιων καλωδίων και σωληναγωγών καθώς και την ελευθερία 

των υπερπτήσεων. Μάλιστα οι προαναφερόμενες ελευθερίες είναι ενδεικτικές, 
καθόσον σ’ αυτές εθιμικώς προστίθενται: α) η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας 

στην ανοιχτή θάλασσα και β) η ελευθερία τέλεσης των ναυτικών γυμνασίων.  
 

3) Ως προς την Υφαλοκρηπίδα, η Σύμβαση της Γενεύης καθιέρωσε (για πρώτη 
φορά) την έννοιά της και τυποποίησε το θεσμό αυτό.   Με τον τρόπο αυτό η διεθνής 

κοινότητα στοιχήθηκε με την από το 1945 μονομερή δήλωση του Προέδρου των 
ΗΠΑ (Τρούμαν), με την οποία οι ΗΠΑ διακήρυξαν ότι οι φυσικοί πόροι του βυθού 

της υφαλοκρηπίδας, που βρίσκεται κάτω από την ανοιχτή θάλασσα και παράκειται 
στις ακτές των ΗΠΑ, ανήκουν στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εμπεριεχόμενη στη 

Σύμβαση της Γενεύης πρόνοια, η υφαλοκρηπίδα αποτελείται από τον βυθό και το 
υπέδαφος που εκτείνεται πέρα από τη χωρική θάλασσα, αλλά μέχρι το βάθος των 
διακοσίων (200) μέτρων. Ωστόσο, το βάθος αυτό ήταν ενδεικτικό, γιατί μπορούσε 

να επεκταθεί η «υφαλοκρηπίδα» και πέραν του ορίου αυτού εφόσον ήταν δυνατή με 
τεχνικούς όρους η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πυθμένα της θάλασσας. 

Στην υφαλοκρηπίδα το παράκτιο Κράτος, κατά τη Σύμβαση της Γενεύης δεν 
ασκούσε  πλήρη κυριαρχία όπως στην αιγιαλίτιδα ζώνη, αλλά μόνο κυριαρχικά 

δικαιώματα για εξερεύνηση και εκμετάλλευση.  
 

 
ΙΙΙ.  Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΤΟΥ 1982 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 
 

Ήταν, όμως, η Σύμβαση του ΟΗΕ του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας που 
καθόρισε τον ισχύοντα εννοιολογικό προσδιορισμό / ερμηνεία (στο πλαίσιο του 
διεθνούς δημοσίου δικαίου) των σχετικών με την εκμετάλλευση των πηγών 

ενέργειας (κυρίως των υδρογονανθράκων) νομικών όρων.  Οι όροι αυτοί είναι η 
Αιγιαλίτιδα Ζώνη -ή τα λεγόμενα χωρικά ύδατα-, η Συνορεύουσα Ζώνη, η Ανοικτή 

Θάλασσα, η Υφαλοκρηπίδα και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). 
 

Α)      ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ (ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ) 
 

Η Αιγιαλίτιδα Ζώνη, γνωστή ευρύτερα ως Χωρικά Ύδατα, είναι μία ζώνη 
θαλάσσης γειτνιάζουσα προς το έδαφος ενός κράτους. Η χάραξη της αιγιαλίτιδος 

ζώνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα ναυτικά μίλια (1 ναυτικό μίλι = 1.852 
μέτρα) από -κατά βάσιν- την ακτή του κράτους, αλλά μπορεί να περιοριστεί στα 
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έντεκα, εννέα, έξι και τρία ναυτικά μίλια, πλην ειδικών περιπτώσεων. Η χάραξη της  
αιγιαλίτιδος ζώνης πραγματοποιείται σε τόξα, λόγω της μορφολογίας του εδάφους 

και συγκεκριμένα της ανωμαλίας των ακτών, όπου μπορεί να υπάρχουν χερσόνησοι, 
κόλποι και ακρωτήρια. 

Το καθεστώς της αιγιαλίτιδας ζώνης είναι μία μορφή εξουσίας ενός Κράτους επί 
ενός τμήματος θαλάσσης. Η εξουσία αυτή δεν είναι πλήρως ταυτόσημη προς την 

εξουσία που ασκεί το κράτος στο έδαφός του, καθώς υστερεί σε ορισμένους τομείς, 
ωστόσο η αιγιαλίτιδα ζώνη χαρακτηρίζεται ως εδαφική περιοχή του εκάστοτε 

κράτους, το οποίο ασκεί πλήρη κυριαρχία επί της ζώνης αυτής. Σημαντικό στοιχείο 
είναι ότι κάθε κράτος μπορεί να οριοθετεί την αιγιαλίτιδα ζώνη του άνευ εγκρίσεως 

άλλου κράτους, υπό την προϋπόθεση α) να πληροί τα ανωτέρω κριτήρια του 
Διεθνούς Δικαίου (της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας) και β) να μην θίγει 

κυριαρχικά δικαιώματα, άλλου κράτους.    
 

Οι δικαιολογητικοί λόγοι του νομικού καθεστώτος και της εντεύθεν προστασίας της 
αιγιαλίτιδας ζώνης είναι κατά βάσιν: α) η ασφάλεια και η άμυνα του κράτους, οι 
οποίες απαιτούν την πλήρη κυριαρχία στις θαλάσσιες περιοχές που περιβρέχουν τις 

ακτές, για να υπάρχει έλεγχος οποιασδήποτε προσεγγίσεως, β) η προαγωγή των 
εμπορικών, οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων του κράτους, η οποία 

προϋποθέτει το δικαίωμα επιβλέψεως όλων των πλοίων που διέρχονται, 
αγκυροβολούν ή προσεγγίζουν τις ακτές του κράτους και γ) η αποκλειστικότητα 

στους τομείς της έρευνας, της εκμεταλλεύσεως και της προστασίας του θαλασσίου 
πλούτου στις παράκτιες περιοχές, η οποία είναι απαραίτητη για την οικονομική 

ζωή και την ευημερία του πληθυσμού του κράτους. 
 

Β)     ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗ 
 

Η Συνορεύουσα Ζώνη αποτελεί τμήμα της ανοικτής θαλάσσης. Ωστόσο κάθε 
κράτος έχει για ορισμένους λόγους κάποια «προνόμια» στο τμήμα της θάλασσας 
που εκτείνεται από το ακρότατο σύνορο της αιγιαλίτιδος  ζώνης του μέχρι και 

δώδεκα ναυτικά μίλια στην ανοικτή θάλασσα. Αυτά τα δώδεκα ναυτικά μίλια που 
αποτελούν την συνορεύουσα ζώνη θεσπίστηκαν και κατοχυρώθηκαν ως δικαίωμα 

κάθε παρακτίου κράτους, για την πρόληψη και την καταστολή παραβιάσεων της 
τελωνειακής, φορολογικής, μεταναστευτικής, υγειονομικής νομοθεσίας του, οι 

οποίες έλαβαν χώρα ή επρόκειτο να λάβουν χώρα στο έδαφος του ή στην αιγιαλίτιδα 
ζώνη του. 

 
Το άρθρο 24 της Συμβάσεως της Γενεύης του 1958 και το άρθρο 33 της Συμβάσης 

για το Δίκαιο της Θάλασσας δίνουν ουσιαστικά ένα δικαίωμα -όχι κυριαρχικό επί 
των υδάτων αυτών- στο παράκτιο κράτος, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει 
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προληπτικά και αποτρεπτικά σε ενδεχόμενη προσβολή των κυριαρχικών του 
δικαιωμάτων. 

 
Γ)    ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

 
Η έννοια της Ανοικτής Θάλασσας έχει προσδιοριστεί από τους αρχαίους ήδη 

χρόνους και αφορούσε κυρίως την αναγνωριζόμενη σε αυτήν  ελευθερία της 
αλιείας και της ναυσιπλοΐας. Το 1929 το πανεπιστήμιο του Harvard είχε προτείνει 

τον ορισμό της Ανοικτή Θάλασσας ως «την θάλασσα που βρίσκεται εκτός 
αιγιαλίτιδος ζώνης». Παρόμοιο ορισμό δίνει το άρθρο 1 της Συμβάσεως της Γενεύης 

του 1958, δυνάμει του οποίου «ανοικτή θάλασσα είναι όλα τα τμήματα της 
θαλάσσης, στα οποία δεν περιλαμβάνονται η αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά 

(όπως λίμνες, ποταμοί, όρμοι και κόλποι) ή εθνικά ύδατα των κρατών».  
 

Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, και συγκεκριμένα στο άρθρο 86, δίνει 
έναν ορισμό πολύ πιο συμβατό με την σημερινή πραγματικότητα, κατά τον οποίο η 
ανοικτή θάλασσα είναι «όλα τα τμήματα της θάλασσας που δεν ανήκουν στην 

αιγιαλίτιδα ζώνη, στα εσωτερικά ύδατα ενός κράτους ή στα αρχιπελαγικά ύδατα 
ενός αρχιπελαγικού κράτους και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ).»  

 
Σε γενικές γραμμές ανοικτή θάλασσα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η θάλασσα, η 

οποία δεν βαρύνεται από δικαίωμα κάποιου κράτους. Η εξέλιξη των πραγμάτων 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όπου τα κράτη διεκδικούν ολοένα και περισσότερα 

δικαιώματα επί της θάλασσας, οδηγεί στο ότι το εύρος της ανοικτής θάλασσας έχει 
περιοριστεί. 

 
 

Δ)    ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ 
 
Η Υφαλοκρηπίδα είναι ένας όρος γεωλογικός, ο οποίος περιγράφει ένα τμήμα του 

βυθού της θάλασσας πλησίον των ακτών. Άλλοι τέτοιοι όροι είναι το υφαλοπρανές, 
το υφαλοπλαίσιο, το ηπειρωτικό ανύψωμα και οι ωκεάνιες άβυσσοι. Ωστόσο, 

υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους ορισμούς των γεωλόγων και τους αντίστοιχους των 
νομικών. Η υφαλοκρηπίδα απασχόλησε τον νομικό κόσμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και κυρίως στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Η υφαλοκρηπίδα άμεσα 
συνδέθηκε με την εκμετάλλευση του εδάφους και του υπεδάφους του βυθού της 

θάλασσας. 
 

Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έδωσε με το άρθρο 76 έναν νέο ορισμό : 
H υφαλοκρηπίδα ενός παρακτίου κράτους περιλαμβάνει τους θαλάσσιους βυθούς 
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και το υπέδαφος τους πέρα από την αιγιαλίτιδα ζώνη σε όλη την έκταση της φυσικής 
προεκτάσεως του χερσαίου εδάφους αυτού του κράτους, ως την εξωτερική 

απόκλιση του υφαλοπλαισίου (περιοχή του βυθού που περιλαμβάνει την έκταση του 
βυθού από την ακτή και σε βάθος μέχρι 2.500 μέτρα συν τα όποια ηπειρωτικά 

ανυψώματα) ή σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεως, από τις 
οποίες μετριέται το πλάτος της αιγιαλίτιδος ζώνης, στην περίπτωση που το 

υφαλοπλαίσιο δεν φθάνει ως την απόσταση αυτή των 200 ναυτικών μιλίων.   Αλλά 
(όπως προβλέπει το ίδιο άρθρο της Σύμβασης), αν το υφαλοπρανές (περιοχή του 

βυθού με έκταση αρχόμενη από σημείο βάθους 200 μέτρων που καταλήγει σε 
σημείο βάθους 2.500 μέτρων) επεκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις 

γραμμές βάσεως, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδος καθορίζεται μέχρι τα 350 
ναυτικά μίλια. 

 
Με άλλα λόγια, η υφαλοκρηπίδα εκτείνεται σε εύρος τουλάχιστον 200 ναυτικών 

μιλίων από την ακτή και, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να εκταθεί μέχρι τα 350 
ναυτικά μίλια.  
 

Σημαντικό στοιχείο της Σύμβασης είναι η αναγνώριση της υφαλοκρηπίδας ως 
δικαιώματος κυριαρχίας του παρακτίου κράτους επί του συγκεκριμένου 

τμήματος του βυθού για την εξερεύνησή του και την εκμετάλλευση των φυσικών 
του πόρων. Και αυτό, χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση κάποιας ειδικής 

δικαιοπραξίας ή οποιασδήποτε συστατικής πράξεως και ειδικότερα κάποιας 
διακήρυξης / ανακήρυξης. Το μόνο που χρειάζεται για τον σαφή ορισμό των ορίων 

της υφαλοκρηπίδος είναι μία απλή ανακοίνωση του παρακτίου κράτους και 
κοινοποίησή της (αποκλειστικά για λόγους καταγραφής και διασφάλισης της 

δημοσιότητάς της) στην αρμόδια Γραμματεία του ΟΗΕ.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το 
κράτος αυτό γίνεται κύριος του τμήματος του βυθού και, άνευ ρητής εγκρίσεώς του, 

ουδείς δύναται να το εξερευνήσει ή να το εκμεταλλευτεί. 
 
Το βασικό και κύριο μέλημα κάθε κράτους για την υφαλοκρηπίδα του είναι η 

εκμετάλλευσή της. Αυτό ρυθμίζεται από την εσωτερική νομοθεσία εκάστου 
κράτους κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο. 

 
Εν τέλει, το άρθρο 77 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας ορίζει ότι «τα 

κυριαρχικά δικαιώματα του παρακτίου κράτους καλύπτουν α) όλα τα ορυκτά 
(στερεά, υγρά, αέρια) που βρίσκονται στο έδαφος και το υπέδαφος του βυθού ή που 

είναι διαλυμένα στον βυθό, β) τους μη ζώντες οργανισμούς του βυθού 
(απολιθωμένα, εχινόδερμα, καρκινοειδή, μαλάκια), γ) του ζώντες οργανισμούς του 

βυθού που ανήκουν στα καθιστικά είδη, δηλαδή στους οργανισμούς εκείνους, 
πανίδα και χλωρίδα, που την εποχή της αλιεύσεως (την εποχή κατά την οποία είναι 
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εμπορικά πρόσφορη η αλίευσή τους), είτε είναι ανίκανα να κινηθούν, είτε δεν 
μπορούν να κινηθούν παρά μόνον όταν βρίσκονται σε συνεχή φυσική επαφή με το 

έδαφος ή το υπέδαφος του βυθού» 
 

Σε επίπεδο σχετικής ιστορικής αναδρομής σημειώνεται ότι το διεθνές ενδιαφέρον 
των παρακτίων κρατών για την οικονομική εκμετάλλευση του συνεχόμενου των 

ακτών τους βυθού και του υποθαλασσίου υπεδάφους, άρχισε να αναπτύσσεται το 
1945 με την διακήρυξη του προέδρου Τρούμαν.  Αυτή  έδινε νομική υπόσταση 

στο δικαίωμα των Η.Π.Α. για την εκμετάλλευση των φυσικών πηγών και πόρων της 
υποθαλάσσιας περιοχής που ονομαζόταν από τους γεωλόγους (από το 1898) 

«Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα» (Continental Shelf). Έτσι άρχισε να νομιμοποιείται 
η δικαιοδοσία των παρακτίων Κρατών στις γεωφυσικές αυτές υποθαλάσσιες 

περιοχές και να εμπεδώνεται το κυριαρχικό δικαίωμα τους για την αποκλειστική 
εκμετάλλευση των φυσικών πηγών και πόρων που βρίσκονται σε αυτές. 

 
Η επακολουθήσασα Σύμβαση της Γενεύης του 1958 για την Υφαλοκρηπίδα  
υιοθέτησε και κωδικοποίησε τα κυριαρχικά δικαιώματα του παρακτίου κράτους για 

τους σκοπούς της εξορύξεως και εκμεταλλεύσεως όλων των φυσικών πηγών του 
υποθαλασσίου εδάφους και υπεδάφους, χωρίς να παρεμποδίζεται όμως το δικαίωμα 

των άλλων Κρατών να απολαμβάνουν του δικαιώματος της χρήσεως της θάλασσας 
και εκμεταλλεύσεως της αλιείας (άρθρα 2 και 5). Παράλληλα διευκρινίστηκε και το 

δικαίωμα των άλλων Κρατών να ποντίζουν υποθαλάσσια καλώδια και αγωγούς 
στην περιοχή αυτή (άρθρο 4).  

 
Η Σύμβαση της Γενεύης του 1958 καθόρισε ως (νομική) Υφαλοκρηπίδα το τμήμα 

της θάλασσας που αρχίζει από το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας, την οποία 
έχει καθορίσει το παράκτιο κράτος, χωρίς να καθορίζει συγκεκριμένο εύρος.    Την 

όρισε, όμως, να φτάνει σε απόσταση μέχρι εκεί που το βάθος του νερού φτάνει τα 
200 μέτρα, ή έως εκεί που τελειώνει η ισοβαθής των 200 μέτρων ως ανώτατο 
μέγεθος σε απόσταση. 

 
Με την Σύμβαση αυτή, πέραν του Ηπειρωτικού εδάφους, αναγνωριζόταν και στα 

Νησιά (χωρίς όμως να γίνεται καμία μνεία για τις Βραχονησίδες), πλήρες δικαίωμα 
σε Υφαλοκρηπίδα, ενώ η οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας μεταξύ γειτονικών 

Κρατών προβλεπόταν να γίνεται με βάση την αρχή της μέσης γραμμής ή της ίσης 
απόστασης.  

 
Προκειμένου να γεφυρωθούν οι ανισότητες που δημιούργησε η Σύμβαση της 

Γενεύης του 1958 για την Υφαλοκρηπίδα μεταξύ των κρατών που είχαν, σύμφωνα 
με το γεωλογικό ορισμό, Υφαλοκρηπίδα και των κρατών που είχαν «αδικηθεί» από 
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τη φύση, υιοθετήθηκε στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας η έννοια της 
Νομικής Υφαλοκρηπίδας, όπου αφιερώνεται το μέρος VI σύμβασης (άρθρα 76-

85). Επίσης, με το Παράρτημα ΙΙ συγκροτείται «Επιτροπή», που θα ασχοληθεί με 
τις περιπτώσεις της Υφαλοκρηπίδας που επεκτείνεται πέραν των 200 ν.μ.  

 
 

 
Ε)   ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ 

 
Ε1)    Ιστορική αναδρομή 

 
Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (εφ’ εξής ΑΟΖ) είναι μία από τις πρόσφατες 

καινοτομίες του Διεθνούς Δικαίου. 
 

Η ιδέα για την δημιουργία ενός νέου θεσμού αποδόσεως δικαιωμάτων σε ένα κράτος 
επί ενός μεγαλυτέρου τμήματος θαλάσσης πρωτοεμφανίστηκε μετά την Σύμβαση 
της Γενεύης του 1958 (πρώτος ορισμός της υφαλοκρηπίδος) από τα κράτη που 

θεώρησαν εαυτά αδικημένα από την εν λόγω Σύμβαση εξ αιτίας της μορφολογίας 
του παρακτίου βυθού τους. 

 
Την αρχή έκαναν ορισμένα παράκτια Λατινοαμερικάνικα κράτη, τα οποία θέλοντας 

να προστατεύσουν τον φυσικό πλούτο της θάλασσας της παρακειμένης στην 
αιγιαλίτιδα ζώνη τους, εξήγγειλαν επέκταση της αιγιαλίτιδος ζώνης τους στα 

διακόσια ναυτικά μίλια,  Την συνέχεια έκανε η Κένυα, η οποία έκανε λόγο για την 
δημιουργία μίας οικονομικής ζώνης πέριξ της αιγιαλίτιδος. Μετά τις ρυθμίσεις της 

Συμβάσεως του 1982, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αναγνώρισε την ΑΟΖ ως 
«καθιερωμένο και εθιμικά διεθνή θεσμό». Και μέχρι σήμερα, πολλά κράτη 

παγκοσμίως έχουν κηρύξει ΑΟΖ. 
 
Στο πλαίσιο των «νομοπαρασκευαστικών» εργασιών που οδήγησαν στη σύναψη της 

Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και ειδικότερα στην τυπική θεσμοθέτηση 
ΑΟΖ, σημειώνεται η ακόλουθη ιστορική διαδρομή :  

 
Η Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 

ξεκίνησε τις εργασίες της στις 3 Δεκεμβρίου του 1973. Για τη διαχείριση όλων των 
θεμάτων συγκροτήθηκαν τρεις κύριες επιτροπές. Τα θέματα των θαλάσσιων 

περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία και της ανοιχτής θάλασσας, 
συμπεριλαμβανομένου της χωρικής θάλασσας, της υφαλοκρηπίδας, της 

αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και του καθεστώτος των στενών που 
χρησιμοποιούνται διεθνώς για ναυσιπλοΐα ανατέθηκαν στη Δεύτερη Επιτροπή.  
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Στη δεύτερη σύνοδο το καλοκαίρι του 1974 στο Καράκας, η Δεύτερη Επιτροπή 

συνέταξε μια αναφορά των «Κύριων Τάσεων», ο σκοπός της οποίας ήταν να 
παραθέσει τις κυριότερες τάσεις που προέκυπταν από τις προτάσεις των κρατών που 

είχαν υποβληθεί σε μορφή σχεδίων είτε στην Υποθαλάσσια Επιτροπή είτε στη 
Συνδιάσκεψη. Παρότι παρουσιάστηκαν πολλές εκδοχές για την επίλυση 

ουσιαστικών θεμάτων, κεντρικό ζήτημα παρέμενε η φύση και η έννοια της 
αποκλειστικής ζώνης, για τον καθορισμό της οποίας υποβλήθηκαν προτάσεις από 

περισσότερες από εκατό χώρες.  
 

Τον Απρίλιο του 1975, συστάθηκε η Ανεπίσημη Συμβουλευτική Ομάδα της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης από τη Δεύτερη Επιτροπή. Στην πρώτη της 

συνεδρίαση συμφωνήθηκε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα του παράκτιου κράτους 
πάνω στους ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους εντός της 

αποκλειστικής ζώνης δεν αποτελούν ζήτημα αμφισβήτησης.  Η Ομάδα στη 
συνέχεια μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο άλλα συμφέροντα θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν στην οικονομική ζώνη, όπως η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, 

η δημιουργία τεχνητών νησιών και πλωτών εγκαταστάσεων, οι ελευθερίες της 
ναυσιπλοΐας και της υπέρ πτήσης, η τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων και 

αγωγών.  
 

Μέριμνα λήφθηκε για τα δικαιώματα των περίκλειστων και μειονεκτούντων 
κρατών στους πόρους των οικονομικών ζωνών των γειτονικών κρατών και για την 

ειρηνική επίλυση των διαφωνιών που θα προέκυπταν από την εξάσκηση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΑΟΖ των παράκτιων κρατών. Οι συζητήσεις είχαν 

ως βάση της «Κύριες Τάσεις» και η Ομάδα με τη συμβολή των αντιπροσωπειών των 
κρατών κατέληξε στη σύνθεση ενός ενιαίου κειμένου διαπραγμάτευσης, η 

διατύπωση του οποίου είναι σχεδόν η ίδια με αυτή που συμπεριλήφθηκε τελικά στη 
Σύμβαση του για το Δίκαιο της Θάλασσας. 

 

 
Ε2)   Η θέσπιση της ΑΟΖ από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας 

 
Τελικά, στις 10 Δεκεμβρίου του 1982 υπεγράφη στο Montego Bay της Τζαμάικα η  

Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπου στο άρθρο 55 υιοθετήθηκε η έννοια 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Ολόκληρο το πέμπτο μέρος της  Σύμβασης, 

άρθρα 55 έως 75, αφιερώνεται στη νέα αυτή έννοια, αναλύοντας το καθεστώς της. 
Η  Σύμβαση  για το Δίκαιο της Θάλασσας τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 1994, 

δώδεκα μήνες αφότου κυρώθηκε από το εξηκοστό κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 
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308. Μέχρι σήμερα εκατόν εξήντα δύο χώρες έχουν επικυρώσει το περιεχόμενο της  
Σύμβασης. 

 
Βάσει του άρθρου 57 της Σύμβασης, η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) 

εκτείνεται στον θαλάσσιο χώρο που φθάνει ως τα διακόσια ναυτικά μίλια από την 
ακτή. Στην πραγματικότητα η ΑΟΖ αρχίζει από το σημείο που τελειώνει η 

αιγιαλίτιδα ζώνη και εκτείνεται μέχρι εκείνου του σημείου που απέχει από την ακτή 
διακόσια ναυτικά μίλια. Ετσι, το πλάτος της ΑΟΖ υπολογίζεται με την αφαίρεση 

του πλάτους της αιγιαλίτιδος ζώνης από τα διακόσια ναυτικά μίλια. 
 

Οσον αφορά τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ΑΟΖ, η Σύμβαση αναγνωρίζει 
κυριαρχικά δικαιώματα στο παράκτιο κράτος στην ΑΟΖ του ιδίας ποιοτικής αξίας 

με εκείνα που έχει και ασκεί στην υφαλοκρηπίδα για την έρευνα, την εκμετάλλευση 
και την διατήρηση των φυσικών πόρων της θαλάσσιας αυτής περιοχής.  Τα 

δικαιώματα που αναδύονται από την υφαλοκρηπίδα ενοποιούν το καθεστώς του 
εδάφους και του υπεδάφους του βυθού με το καθεστώς των υπερκειμένων υδάτων 
στο πλάτος της ΑΟΖ.  

 
Περαιτέρω, δικαιώματα αναγνωρίζονται για την παραγωγή ενέργειας από ύδατα, 

ρεύματα και ανέμους. Εκτός αυτών, στο παράκτιο κράτος αναγνωρίζεται 
δικαιοδοσία για την τοποθέτηση και χρησιμοποίηση τεχνητών νήσων και 

εγκαταστάσεων, για την θαλάσσια επιστημονική έρευνα και την προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος από την ρύπανση. Όσον αφορά στα δικαιώματα τρίτων 

κρατών επί της ΑΟΖ άλλου κράτους, αυτά περιορίζονται, πλην των 
προαναφερομένων, στην αλιεία.  

 

Αναφορικά με το κατεξοχήν ελληνικού (και κυπριακού) ενδιαφέροντος ζήτημα, στη 

Σύμβαση προβλέφθηκε ότι τα νησιά διατηρούν πλήρη δικαιώματα 
υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, με εξαίρεση τις βραχονησίδες που δεν συντηρούν ζωή 
και δικαιούνται να έχουν μόνο χωρική θάλασσα και συνορεύουσα ζώνη. Περαιτέρω, 

συμφωνήθηκε ότι Αρχιπελαγικά κράτη αμιγώς αποτελούμενα από νησιά αποκτούν 
ισχυρό καθεστώς ζωνών οικονομικού ελέγχου (ΑΟΖ) παρόμοιο με αυτό των 

χωρικών υδάτων. 
 

Ε3)  Η νομική φύση της ΑΟΖ 
 

Καθόσον η έννοια της ΑΟΖ είναι μια σχετικά νέα έννοια, η οποία καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά στη Σύμβαση, προκύπτουν ερωτήματα και αμφιβολίες σχετικά με τη 

νομική φύση της ζώνης αυτής, όπως αν αποτελεί χωρική θάλασσα ή ανοιχτή 
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θάλασσα ή μια νέα έννοια ανάμεσα στις προηγούμενες δύο . Παρότι η νομική 
φύση της ΑΟΖ δεν ορίζεται σαφώς στη Σύμβαση τα ερωτήματα αυτά 

διασαφηνίζονται αναλύοντας τα άρθρα 2, 3, 57, 58 και 86. Σύμφωνα με τα άρθρα 
αυτά το κράτος ασκεί πλήρη και απόλυτη κυριαρχία στην χωρική του θάλασσα, η 

οποία εκτείνεται μέχρι δώδεκα ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης (άρθρα 2 και 
3).  

 
Αντίθετα στην ΑΟΖ, η οποία μπορεί να εκτείνεται μέχρι και διακόσια ναυτικά μίλια 

από τις γραμμές βάσης (άρθρο 57), το κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα και 
δικαιοδοσίες οικονομικού χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα προβλέπονται για τα τρίτα 

κράτη δικαιώματα που ισχύουν και στην ανοιχτή θάλασσα, όπως το δικαίωμα 
ελεύθερης ναυσιπλοΐας και υπέρ πτήσης (άρθρο 58), όχι όμως και στη χωρική 

θάλασσα. Επίσης, το άρθρο 86 προβλέπει ότι την ανοιχτή θάλασσα αποτελούν οι 
θαλάσσιες περιοχές οι οποίες δεν αποτελούν χωρική θάλασσα, αποκλειστική 

οικονομική ζώνη, εσωτερικά ύδατα ή αρχιπελαγικά ύδατα κάποιου κράτους. 
 
Συνεπώς η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, κείμενη εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης 

και μή αποτελώντας μέρος της ανοιχτής θάλασσας, συνιστά μια κατάσταση sui 
generis, η οποία εξυπηρετεί την εξισορρόπηση των συμφερόντων όλων των 

κρατών.  Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΟΖ αποτελεί μία νέα τρίτη ζώνη που παρεμβάλλεται 
μεταξύ αιγιαλίτιδας ζώνης και ανοικτής θάλασσας. 

 
Ε4)   Σχέση ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας 

 
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (όπως αυτό ad hoc ενσαρκώνεται στη Σύμβαση για 

του Δίκαιο της Θάλασσας), η θέσπιση και κατοχύρωση AOZ από το παράκτιο 
κράτος γίνεται με μονομερή ενέργεια (ανακήρυξη / διακήρυξη) που ισχύει έναντι 

των άλλων κρατών, εφόσον τηρούνται οι εφαρμοστέοι κανόνες δικαίου της 
Σύμβασης.  Αντίθετα, στην περίπτωση της Υφαλοκρηπίδας τα δικαιώματα του 
παρακτίου κράτους υφίστανται εξ υπαρχής και αυτοδικαίως  (ab initio και ipso 

facto), χωρίς να απαιτείται ρητή διακήρυξη για την άσκηση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από αυτή.  

 
Όταν οι χωρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πλήρη επέκταση του εύρους της 

θαλάσσιας ζώνης της ΑΟΖ, συντρέχει ζήτημα  οριοθέτησης με γειτονικά κράτη 
μέσω συμφωνίας με κατ’ αρχήν και προσωρινό όριο τη μέση γραμμή, κάθε σημείο 

της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης από 
τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης αμφοτέρων. Κατά  την 

οριοθέτηση ζωνών δικαιοδοσίας σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες δεν 
επιβάλλονται επιπρόσθετοι περιορισμοί κατά το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα 
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επέκτασης στο ανώτερο επιτρεπτό εύρος διατηρείται.  Όμως,  τα συνορεύοντα με 
κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες κράτη οφε να συνεργάζονται.  

 
Παράλληλα, τα γειτονικά κράτη (παρακείμενα ή αντικείμενα) οφείλουν απευθείας 

ή μέσω διεθνών οργανισμών να προσπαθήσουν να συντονίσουν τις πολιτικές σε 
επίπεδο 1) θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας, 2) διαχείρισης, διατήρησης, 

εξερεύνησης και εκμετάλλευσης ζώντων θαλάσσιων πόρων καθώς και 3)  άσκησης 
δικαιωμάτων και εκπλήρωσης υποχρεώσεων αναφορικά με την προστασία του 

θαλασσίου περιβάλλοντος.  Δεν συντρέχουν ειδικοί κανόνες για την οριοθέτηση και 
θέσπιση των ζωνών δικαιοδοσίας, που προϋποθέτουν συγκατάθεση των γειτονικών 

κρατών και τήρηση αρχών ευθυδικίας. 
 

Κατ’αναλογίαν με όσα προβλέπονται για την ΑΟΖ, ρυθμίζεται από τη Σύμβαση για 
το Δίκαιο της Θάλασσας και το ζήτημα διακανονισμού της Υφαλοκρηπίδας μεταξύ 

όμορων ή αντικείμενων κρατών:   H οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας μεταξύ 
κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές θα γίνεται με μεταξύ τους 
συμφωνία, βάσει του διεθνούς δικαίου, ώστε να επιτευχθεί δίκαιη λύση.  

 
Περαιτέρω, αναφορικά με το εύρος έκτασης, τα 200 ναυτικά μίλια συνιστούν για 

την μεν ΑΟΖ το μέγιστο εύρος, για την δε Υφαλοκρηπίδα το ελάχιστο.  
 

Τέλος, αναφορικά με τα προσποριζόμενα από την ΑΟΖ και την Υφαλοκρηπίδα 
δικαιώματα, υπάρχει καθεστώς σχεδόν αλληλεπικάλυψης, με τη μείζονα διαφορά 

ότι η ΑΟΖ προσπορίζει, πέραν όσων αφορούν το βυθό και το υπέδαφός του, και 
δικαιώματα αναφορικά με τα θαλάσσια ύδατα (από τον βυθό μέχρι την επιφάνεια 

της θάλασσας), ενώ τα προσποριζόμενα από την Υφαλοκρηπίδα δικαιώματα 
αφορούν μόνο τον βυθό της θάλασσας και το υπέδαφος αυτού.  

 
 
Ε5)   Η σημασία της ΑΟΖ – Ιστορική εξέλιξη του θεσμού  

 
Η θεσμοθέτηση ΑΟΖ δημιούργησε μια ενδιάμεση συνεκτική ζώνη μεταξύ χωρικής 

και ανοικτής θάλασσας, κατά την οποία αποδίδονται υπέρ του παρακτίου κράτους 
πρότερα δικαιώματα (αφορώντα τη ζώνη Αλιείας και την Υφαλοκρηπίδα) καθώς 

και πρόσθετα δικαιώματα.  Σε περίπτωση που από όλα τα παράκτια κράτη 
προχωρήσουν σε ανακήρυξη ΑΟΖ και διευθετηθούν οι όποιες εντεύθεν διενέξεις με 

αντικείμενα ή παρακείμενα παράκτια κράτη, αυτό θα έχει το ακόλουθο αποτέλεσμα:  
Tη συρρίκνωση της ανοικτής θάλασσας κατά 36% και τον έλεγχο των παρακτίων 

κρατών επί ποσοστού 95% της παγκόσμιας αλιείας, 80% των υποθαλασσίων 
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αποθεμάτων πετρελαίου, 10% των πολυμεταλλικών κονδύλων και 80% της 
θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας.  

 
Κρίσιμη σημασία για την εξέλιξη του θεσμού της ΑΟΖ  διαδραμάτισαν : 

 
1. H διακήρυξη του Προέδρου των ΗΠΑ Τρούμαν της 29.9.1945 «για την 

πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με την Παράκτια Αλιεία σε ορισμένες περιοχές 
της Ανοικτής Θάλασσας, κατά την οποία προβλεπόταν και η σύναψη 

συμφωνιών για περιοχές όπου παραδοσιακά αλίευαν πολίτες τρίτων 
κρατών. 

 
2. Η θεσπισθείσα με τη «Διακήρυξη του Σαντιάγκο» zona maritime 

(θαλάσσια ζώνη) μεταξύ Χιλής, Περού και Ισημερινού (18/8/1952) με 
εύρος 200νμ για την προστασία αλιευτικών πόρων και κατοχύρωση 

αποκλειστικών δικαιωμάτων αλιείας.  Αυτή ήλθε σε συνέχεια των 
σχετικών Διακηρύξεων της Χιλής (1947), της Κόστα Ρίκα (1947), του Ελ 
Σαλβαδόρ (1950) και της Ονδούρας (1950 και 195. 

 
3. Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης του έτους 1951 που 

αναγνώρισε στη Νορβηγία την ένωση γραμμών  βάσης «skaegaards» και 
ώθησε την Ιρλανδία σε επέκταση της χωρικής θάλασσας στα 12 ναυτικά 

μίλια. 
 

4. Η Σύμβαση της Γενεύης για την Αλιεία και την Διατήρηση των Ζώντων 
Πόρων στην Ανοικτή Θάλασσα (1958), η οποία συνήφθη κατά την 

Α΄Συνδιάσκεψη των Η.Ε για το Δίκαιο της Θάλασσας και εισήγαγε την   
έννοια του «ειδικού συμφέροντος του παρακτίου κράτους». 

 
5. Η Συνδιάσκεψη των ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπου υπήρξαν 

συζητήσεις για οριοθέτηση αιγιαλίτιδας ζώνης 6 ναυτικών μιλίων και 

αλιευτικής ζώνης 12 ναυτικών μιλίων  (6+6). 
 

6. Η Σύμβαση Αλιείας του Λονδίνου του 1964, όπου αναγνωρίσθηκαν 6 
ναυτικά μίλια αποκλειστικής δικαιοδοσίας του παρακτίου κράτους και 6 

επιπλέον ναυτικά μίλια με αναγνωρισμένα συντρέχοντα αλιευτικά 
δικαιώματα κρατών που συναλίευαν στην περιοχή μεταξύ των ετών 1953-

1962.  Στο πλαίσιο αυτής υπήρξε προσθήκη της έννοιας των 
«δικαιωμάτων προτίμησης» για κράτη με κατάσταση ειδικής εξάρτησης 

από την παράκτια αλιεία. 
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7. Η Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας  (που κατέληξε στη σύναψη το έτος 1982 της Σύμβασης για το 

Δίκαιο της Θάλασσας) με ρυθμίσεις για την ΑΟΖ (στα άρθρα 55-75), η 
οποία είχε ήδη αναγνωρισθεί σαν θεσμός εθιμικού δικαίου στο V μέρος 

αυτής.  Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης αυτής εκδηλώθηκαν οι ελληνικές 
προσπάθειες αναγνώρισης Υφαλοκρηπίδας για τα νησιά. 

 
  

Ε6)   Δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο ΑΟΖ    
 

Το παράκτιο κράτος που έχει ανακηρύξει ΑΟΖ ασκεί (σύμφωνα με το άρθρο 56&1 
της Σύμβασης) α) κυριαρχικά δικαιώματα για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση 

των φυσικών πόρων ζώντων ή μη, των υδάτων και του βυθού της θάλασσας και 
κυριαρχικά δικαιώματα για την εξερεύνηση και οικονομική εκμετάλλευση των 

υδάτων, των ρευμάτων και των ανέμων, β) δικαιοδοσία σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος, τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, την 
εγκατάσταση και χρήση τεχνητών νήσων και άλλων κατασκευών και γ) άλλα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις προβλεπόμενα στη Σύμβαση. 
 

Το παράκτιο κράτος οφείλει, όμως, να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα και τ ις 
υποχρεώσεις των άλλων κρατών και να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Σύμβασης. Ειδικότερα, οφείλει  να αναγνωρίζει υπό προϋποθέσεις τη συμμετοχή 
τρίτων κρατών στο πλεόνασμα του επιτρεπομένου αλιεύματος εντός της ΑΟΖ. 

Περίκλειστα και γεωγραφικά μειονεκτικά κράτη δικαιούνται σε δίκαιη βάση 
συμμετοχή στην εκμετάλλευση μέρους του πλεονάσματος των αλιευτικών πόρων.  

 

Στο άρθρο 56(3) της Σύμβασης αναφέρεται ότι  τα δικαιώματα του παρακτίου 

κράτους επί του βυθού και του υπεδάφους της ΑΟΖ ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του μέρους VI της Σύμβασης αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα. Κατά 
το άρθρο 58(1) όλα τα κράτη απολαμβάνουν εντός μιάς ΑΟΖ παράκτιου κράτους 

τις ελευθερίες της ναυσιπλoϊας και της υπέρπτησης, της τοποθέτησης υποβρυχίων 
καλωδίων και αγωγών και άλλες διεθνώς νόμιμες χρήσεις συναφείς με αυτές. 

Δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια η έκταση των δικαιωμάτων των πολεμικών πλοίων 
και συμμετοχής σε ναυτικά γυμνάσια και ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Επίσης δεν 

διευκρινίζονται οι κανόνες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας εντός της ΑΟΖ. 
Συμπερασματικά μόνο, τεκμαίρεται ότι είναι οι κανόνες του ICAO, που, σε 

περίπτωση εμπλοκής κατά τη άσκηση των δικαιωμάτων του παρακτίου κράτους ως 
προς την οικονομική εκμετάλλευση, τα δικαιώματα αυτά υποχωρούν έναντι των 
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κανόνων του ICAO. Πολεμικά και άλλα μη κυβερνητικά πλοία εντός ΑΟΖ  
ευρίσκονται στη δικαιοδοσία του κράτους της σημαίας αυτών των πλοίων.  

 

E7)   Διευθέτηση διενέξεων 

 
Το άρθρο 59 της Σύμβασης ορίζει πως επί μη παραχωρημένων δικαιωμάτων δεν 

υπάρχει προτίμηση αλλά κάθε διένεξη θα αντιμετωπίζεται βάσει των ιδιαιτέρων 
χαρακτηριστικών της. Αφορμή διενέξεων μεταξύ όμορων ή αντικείμενων 

παράκτιων κρατών θα μπορούσαν να γίνουν  οι όμοιες διατάξεις mutatis mutandis 
οριοθέτησης αλληλοεπικαλυπτόμενων υφαλοκρηπίδων ή ΑΟΖ. 

 
Στα άρθρα 74(1) και 83(10) της Σύμβασης δίνεται έμφαση στην ανάγκη σύναψης 

συμφωνίας σε σχέση με τη διένεξη με βάση το διεθνές δίκαιο, με όχημα την 
επίτευξη «επιεικούς λύσης», δίνοντας στα κράτη σχετική προς αυτό ελευθερία με 

επιλογή όποιας λύσης κρίνουν πρόσφορη. Δεν παρέχονται όμως εργαλεία για την 
εξειδίκευση της, ενώ η χρήση της αρχής ίσης απόστασης και της επιείκειας καθώς 
και η αναφορά στο εθιμικό και συμβατικό δίκαιο δεν έχουν ιδιαίτερη συνεισφορά 

σ’αυτή την κατεύθυνση.  
 

Αυτό που θεωρείται δίκαιο για την Υφαλοκρηπίδα δεν είναι κατ’ ανάγκην δίκαιο 
για την ΑΟΖ. Στην περίπτωση αντικειμένων κρατών, στο Δίκαιο της Θάλασσας 

εργαλειοποιείται  το τρίπτυχο  «συμφωνία - ίση απόσταση - ειδικές περιστάσεις», 
στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιείται αρχικά η χάραξη της μέσης γραμμής, ενώ 

κατά δεύτερο λόγο αξιολογούνται οι ειδικές περιστάσεις. Υιοθετείται επιπλέον 
νομολογιακά η διορθωτική προσέγγιση της επιείκειας  σαν εθιμικό δίκαιο.  

 

Επί των παρακειμένων (όμορων), όμως, κρατών, όπου η οριοθέτηση παρακειμένων 

συνόρων είναι περίπλοκη, παρότι η ίση απόσταση εξακολουθεί να έχει κυρίαρχο 
ρόλο κατά τις διαπραγματεύσεις, δεν έχει παρόλα αυτά την ίδια βαρύτητα.  
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης της Γενεύης του 1958,  στην απουσία 

κάποιας συμφωνίας και εκτός αν άλλη γραμμή δεν δ ικαιολογείται από ειδικές 
περιστάσεις, το σύνορο πρέπει να καθορίζεται με την εφαρμογή της ίσης 

απόστασης.  
 

Σε διακρατικές συμφωνίες τείνει να εφαρμόζεται η «αρχή της επιείκειας που 
προσανατολίζεται στο αποτέλεσμα». Ειδικές περιστάσεις που συνδέονται με την 

αρχή ίσης απόστασης προσαρμόζουν την γραμμή οριοθέτησης στις ειδικές 
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απαιτήσεις του χώρου.  Αυτό ισχύει σε περίπτωση που η εφαρμογή συγκεκριμένης 
μεθόδου οριοθέτησης μπορεί να προκαλέσει άνιση και συνεπώς μη δίκαιη 

μεταχείριση των κρατών (αναφορικά με τα δικαιώματα ναυσιπλοϊας και αλιείας και 
ενόψει  εξαιρετικών γεωμορφολογικών δεδομένων). 

 
Αρμόδια δικαστήρια για διευθέτηση τέτοιων διενέξεων, σε περίπτωση μη 

συναινετικής / συμβατικής επίλυσης της διαφοράς, είναι κατεξοχήν α) το συσταθέν 
με τη Σύμβαση Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας, με έδρα το 

Αμβούργο της Γερμανίας και το β) Διεθνές Δικαστήριο με έδρα την Χάγη της 
Ολλανδίας. 

 
Αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια να επιλύουν διαφορές μεταξύ κρατών, εφ’ όσον 

η διευθέτηση του ζητήματος δεν επέλθει έπειτα από τις διμερείς διαπραγματεύσεις 
και εφ’ όσον αμφότερα τα κράτη έχουν αναγνωρίσει το δικαστήριο αρμόδιο για τις 

υποθέσεις τους. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει την ευρύτερη δικαιοδοσία 
σε αντίθεση με το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο είναι 
αρμόδιο για την ερμηνεία και εφαρμογή της Συμβάσεως του 1982. 

 
Οι κρίσεις και εν τέλει αποφάσεις των δικαστηρίων στηρίζονται σε τέσσερις κυρίως 

αρχές:  α) της ίσης αποστάσεως, β) της μέσης γραμμής, γ) των ειδικών περιστάσεων 
και δ) της ευθυδικίας  και της επιεικείας. 

 
Όσον αφορά στις διαφορές περί αιγιαλίτιδος ζώνης, εφαρμόζεται η αρχή της ίσης 

αποστάσεως. Όταν οι ακτές δύο κρατών παράκεινται, έχοντας προφανώς και 
χερσαία σύνορα, η οριοθέτηση πραγματοποιείται με την πλάγια γραμμή. Σε 

περίπτωση που οι ακτές δύο κρατών βρίσκονται απέναντι, η οριοθέτηση γίνεται με 
την μέση γραμμή, ακόμη κι αν χρειαστεί να περιοριστεί η αιγιαλίτιδα ζώνη και των 

δύο κρατών στο συγκεκριμένο σημείο. 
 
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στις διαφορές της Υφαλοκρηπίδας και 

της ΑΟΖ. Για την διευθέτηση τέτοιου είδους διαφορών υπάρχουν δύο απόψεις και 
δύο ισχυρά «στρατόπεδα» υποστηρίξεως. Η πρώτη άποψη υποστηρίζει πως οι 

οριοθετήσεις αυτών των ζωνών πρέπει να γίνονται βάσει της ίσης αποστάσεως και 
της μέσης γραμμής. Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι η οριοθέτηση πρέπει να 

πραγματοποιείται βάσει της αρχής της επιεικείας - ευθυδικίας.  
Σε πολλές περιπτώσεις οριοθετήσεων τα κράτη επικαλέστηκαν ειδικές περιστάσεις,, 

οι οποίες δεν επέτρεπαν την οριοθέτηση των θαλάσσιων ορίων με βάση τον κανόνα 
της μέσης γραμμής/ίσης απόστασης, με αποτέλεσμα οι οριοθετήσεις αυτές να γίνουν 

μέσω δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων.    
 



37 
 

Τέτοια ειδική περίσταση συντρέχει όταν το κράτος είναι νησί ή συμπεριλαμβάνει 
νησί. Τότε αποδίδεται στο νησί αυτοτελές τμήμα υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ, 

συνυπολογιζομένων παραγόντων, όπως το μέγεθος του νησιού, ο πληθυσμός και η 
οικονομική δραστηριότητα.  Παίζει ρόλο το εάν πρόκειται για ένα μεμονωμένο νησί 

ή περισσότερα.  Τότε, τα αυτοτελή τμήματα των θαλάσσιων ζωνών τους ενώνονται 
μεταξύ τους και με τις θαλάσσιες ζώνες του ηπειρωτικού εδάφους, αποτελώντας μια 

ενιαία περιοχή, υπό την προϋπόθεση το τελικό αποτέλεσμα να είναι δίκαιο. Πάντως, 
έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις όπου τα νησιά έχουν αγνοηθεί εντελώς και 

τους έχει αποδοθεί δικαίωμα μόνο σε χωρική θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση, 
υπάρχουν τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις στη διεθνή νομολογία κατά τις 

οριοθετήσεις θαλάσσιων περιοχών, όπου υπάρχουν νησιά, που καθίσταται αδύνατος 
ο καθορισμός συγκεκριμένων κανόνων.  

 
Τα στάδια που το Δικαστήριο ακολουθεί συνήθως κατά τη διευθέτηση των 

αναφυομένων διενέξεων είναι: 
 
α. Ως πρώτο βήμα, το Δικαστήριο εξετάζει την ύπαρξη παλαιότερων συμφωνιών 

μεταξύ των αντιμαχόμενων κρατών σχετικά με την υπό οριοθέτηση περιοχή και 
ελέγχει την ισχύ τους, προκειμένου να τις λάβει υπόψη κατά την οριοθέτηση.  

 
β. Στη συνέχεια καθορίζει τις σχετικές ακτές, με βάση τις οποίες θα 

πραγματοποιηθεί η οριοθέτηση και επιλέγει τα σημεία για τη χάραξη μιας 
προσωρινής μέσης γραμμής/γραμμής ίσης απόστασης.  

 
γ. Τέλος, προχωρεί στη χάραξη της προσωρινής γραμμής ίσης απόστασης, εκτός και 

αν σχετικές ή ειδικές περιστάσεις δικαιολογούν τη χρήση διαφορετικής μεθόδου.  
 

 
 
IV.    ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
 

 
A)      ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ     

 
Οι υδρογονάνθρακες αποτελούν δημόσιο αγαθό και η κυβέρνηση του κράτους, 

στο οποίο βρίσκονται, έχει τα πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα νομής, κατοχής, 
κυριότητας και εκμετάλλευσής τους.  Η κυβέρνηση κάθε κράτους αποφασίζει αν, 

με ποιους όρους και για πόσο χρονικό διάστημα κάποια από αυτά τα δικαιώματα 
μπορούν να εκχωρηθούν ή να παραχωρηθούν σε τρίτους, και συγκεκριμένα σε 
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αλλοδαπές εταιρείες, είτε κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων είτε ακολουθώντας 
τη διαδικασία των ανοικτών διεθνών διαγωνισμών. 

 
Οι συμβατικοί όροι της κάθε σύμβασης διαφέρουν.  Γενικά, παρατηρείται το 

φαινόμενο οι πρώτες εταιρείες, που ξεκινούν έρευνα και εξόρυξη σε μία τρίτη χώρα, 
να εξασφαλίζουν ευνοϊκότερους όρους στα πρώτα συμβόλαια, που υπογράφει η 

κυβέρνηση της χώρας, σε σύγκριση με τις εταιρείες, που έπονται. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται, από πλευράς κυβέρνησης της φιλοξενούσας χώρας, αφενός στην έλλειψη 

εμπειρίας σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο τύπο συμβάσεων και αφετέρου στην 
αγωνιώδη προσπάθεια να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους και ποιοτικά 

καλύτερους ξένους επενδυτές. Προϊόντος του χρόνου και μετά τη σύναψη των 
αρχικών συμβολαίων, παρατηρείται συχνά μία μεταστροφή, ήτοι σκλήρυνση της 

στάσης της κυβέρνησης έναντι των επενδυτών, η οποία εκφράζεται συνήθως με 
αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και τη συνακόλουθη επιβολή νέων φόρων στις 

επενδύτριες εταιρείες 
 
Στη διεθνή πρακτική υφίστανται δύο μέθοδοι σύναψης συμβολαίων έρευνας και 

εξόρυξης υδρογονανθράκων: Α) με διμερή διαπραγμάτευση και Β) με διεθνή 
διαγωνισμό. 

 
 

 
Β)     Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ    

 
Όταν ένα συμβόλαιο αποτελεί αντικείμενο διμερούς διαπραγμάτευσης, η ξένη 

εταιρεία προσεγγίζει την κυβέρνηση της χώρας, που διαθέτει τους 
υδρογονάνθρακες, με σκοπό να επιτύχει ένα επωφελές για την ίδια συμβόλαιο 

έρευνας, εξόρυξης, παραγωγής και εξαγωγής του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. 
Συγκεκριμένα, τα διμερή συμβόλαια αφορούν στη χορήγηση παραχώρησης 
(concession) από πλευράς κυβέρνησης και σε αντάλλαγμα η εταιρεία πληρώνει στην 

κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας τα λεγόμενα τέλη ή μερίσματα (royalties), 
δηλαδή ένα ποσό υπό τύπο δικαιώματος επί της εκμετάλλευσης του ή των 

κοιτασμάτων.  
Συνήθως, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι δημόσια, δηλαδή δεν έχει 

προκηρυχθεί κάποιος διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός. Επίσης, τα συμβόλαια, που 
συνάπτονται με αυτή τη διαδικασία, είναι ιδιωτικά και δεν υπόκεινται σε τύπους 

δημοσιότητας. Η ακολουθούμενη κατά κύριο λόγο πρακτική είναι ότι τα διμερή 
συμβόλαια τα διαπραγματεύεται από πλευράς φιλοξενούσας χώρας όχι η ίδια η 

κυβέρνηση αλλά η κρατική ενεργειακή εταιρεία. 
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Γ)       Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Όταν η κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας έχει προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό, 
οι εταιρείες που θα συμμετέχουν σε αυτόν οφείλουν να πληρούν ορισμένα βασικά 

κριτήρια, τα οποία γνωστοποιούνται εξαρχής.  Οι όροι και προϋποθέσεις του 
διαγωνισμού υπόκεινται σε πλήρη δημοσιότητα και αναλύονται στην εσωτερική 

νομοθεσία περί έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων της φιλοξενούσας χώρας.  
 

Ο σχετικός διαγωνισμός δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης 
και περιλαμβάνει αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την υποβολή της πρώτης 

αίτησης και στη συνέχεια των αναλυτικών φακέλων με τις προσφορές των 
εταιρειών. Επίσης, όταν πρόκειται για κράτη- μέλη της Ε.Ε., οι εν λόγω διαγωνισμοί 

δημοσιεύονται υποχρεωτικά και στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε., στο αντίστοιχο 
φύλλο.  

 
Το συμβόλαιο απονέμεται στην εταιρεία, που θα πληροί όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια και θα πλειοδοτήσει στο διαγωνισμό, υπό συνθήκες ανταγωνισμού της 

ανοικτής αγοράς και με τη διαδικασία της υποβολής των σφραγισμένων 
φακέλων.  Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την κατακύρωση του ή των 

κοιτασμάτων στην ξένη εταιρεία ή κοινοπραξία, η κυβέρνηση έχει τη διακριτική 
ευχέρεια να τροποποιήσει ελαφρώς τους όρους του συμβολαίου, κατόπιν 

διαπραγμάτευσης.  Όμως, οφείλει να μην προβαίνει σε ριζική αλλαγή των όρων του 
διαγωνισμού, και να μην παραβιάζει την εθνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν 

πρόκειται για κράτος- μέλος της Ε.Ε. 
 

Δ)   ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 
 

Στη διεθνή πρακτική, διακρίνουμε τέσσερις συμβατικούς τύπους, που 
χρησιμοποιούνται διεθνώς για την έρευνα, εξόρυξη και εκμετάλλευση του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου: 

-          Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών (service contract), 
-          Η παραχώρηση ή αδειοδότηση (concession or licence), 

-          Η μικτή επιχείρηση (joint venture) και 
-          Η σύμβαση καταμερισμού της παραγωγής (production sharing agreement). 

 
Οι διαφορές μεταξύ τους αφορούν αφενός στο επίπεδο ελέγχου, που χορηγείται από 

την κυβέρνηση προς τις ξένες εταιρείες και αφετέρου στον καταμερισμό των κερδών 
μεταξύ της κυβέρνησης και των ξένων επενδυτών. Ως εκ τούτου, οι τύποι αυτοί 

συμβολαίων επιδιώκουν να συμφιλιώσουν δύο εξ αρχής αντικρουόμενα 
συμφέροντα: εκείνα της χώρας που έχει τα κοιτάσματα αλλά αδυνατεί να τα 
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αναπτύξει και να τα εκμεταλλευτεί οικονομικά από μόνη της και εκείνα της ξένης 
εταιρείας, που πραγματοποιεί, εξ ορισμού, πανάκριβες επενδύσεις στα κοιτάσματα 

της ξένης χώρας και αποσκοπεί στον όσο δυνατόν μεγαλύτερο προσπορισμό 
κέρδους από την εκμετάλλευσή τους. 

 
Αν και οι τέσσερις διεθνείς τύποι συμβολαίων έχουν πολλές και σημαντικές 

διαφορές μεταξύ τους, σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενό τους καθορίζεται από 
δύο  βασικά σημεία: α) τον τρόπο καταμερισμού των κερδών μεταξύ κυβέρνησης 

και ξένων εταιρειών και β) τον τρόπο επιμερισμού των εξόδων. Σημειώνεται ότι, 
κατά το χρόνο υπογραφής ενός συμβολαίου, οποιασδήποτε μορφής, ούτε η ξένη 

πετρελαϊκή εταιρεία ούτε η κυβέρνηση γνωρίζουν με βεβαιότητα πόσο θα κοστίσει 
η έρευνα και η εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου από ένα κοίτασμα, ή αν οι 

μελλοντικές τιμές του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου θα δικαιολογούν τα 
επενδεδυμένα κεφάλαια. Επίσης, πριν από την πρώτη γεώτρηση, δεν είναι σαφείς οι 

ακριβείς ποσότητες των υδρογονανθράκων ενός κοιτάσματος, ούτε κατά ποιό 
ποσοστό αυτοί είναι εξορύξιμοι και εμπορικά εκμεταλλεύσιμοι. 
 

Δ1)   Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
 

Το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών (service contract) προτιμάται σε χώρες όπου οι 
εταιρείες και γενικά ο τομέας της βαριάς βιομηχανίας ανήκουν στο κράτος και δεν 

έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Στα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών καθορίζεται με 
σαφήνεια ποιες υπηρεσίες θα παράσχουν οι ξένες εταιρείες για την εκμετάλλευση 

ενός κοιτάσματος, για ένα εξ αρχής καθορισμένο, συνήθως μικρό, χρονικό διάστημα 
και έναντι επίσης εξ αρχής προκαθορισμένης αμοιβής, η οποία δεν είναι σε είδος 

αλλά σε χρήμα. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας 
περιορίζει τη «διείσδυση» της ξένης εταιρείας, τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά, 

χωρίς να παραχωρεί ποσοστό συνεκμετάλλευσης πάνω στο κοίτασμα και χωρίς να 
συνομολογεί μελλοντικά κέρδη.  
 

Με τα συμβόλαια αυτά, η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ή κοινοπραξία αναλαμβάνει 
το κόστος της έρευνας και ανάπτυξης ενός κοιτάσματος και σε αντάλλαγμα, αν οι 

γεωτρήσεις αποβούν επιτυχείς, η κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας επιτρέπει 
στην εταιρεία να καλύψει τα επενδυτικά της έξοδα μέσω των πωλήσεων του 

πετρελαίου ή του φυσικού αερίου και επιπλέον πληρώνει στην εταιρεία μία 
προκαθορισμένη στο συμβόλαιο αμοιβή, βασισμένη σε ποσοστό επί των καθαρών 

εσόδων, το οποίο υπόκειται σε φορολογία. 
 

Μία παραλλαγή του συμβολαίου παροχής υπηρεσιών είναι το συμβόλαιο «buy 
back». Με τον συμβατικό αυτό τύπο, μία ξένη εταιρεία παρέχει επενδυτικά 
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κεφάλαια για την ανάπτυξη ενός κοιτάσματος, αλλά πληρώνεται με 
προσυμφωνημένο ποσοστό, το οποίο αναγράφεται στο συμβόλαιο, και ως εκ τούτου 

δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει έσοδα από επιπλέον κέρδη (excessive profit), σε 
περίπτωση που το κοίτασμα αποβεί άνω του αναμενόμενου κερδοφόρο.  

 
 

Δ2)   Η  Σύμβαση παραχώρησης 
 

Ο συμβατικός τύπος της σύμβασης παραχώρησης εξελίχθηκε σημαντικά από την 
περίοδο της πρώτης εμφάνισής του στις αρχές του 1900, όταν επρόκειτο ουσιαστικά 

για μονομερή συμβόλαια, που λάμβαναν οι ξένες εταιρείες από τις τότε 
αυτοκρατορίες, αποικίες και πρώην προτεκτοράτα. Στη σύγχρονη εκδοχή τους, στη 

σύμβαση παραχώρησης ή αδειοδότησης (concession or licence), η κυβέρνηση 
χορηγεί στο πλαίσιο διαγωνισμού στην ξένη εταιρεία, συχνότερα σε κοινοπραξία 

ξένων εταιρειών, αποκλειστική άδεια εξόρυξης πετρελαίου ή φυσικού αερίου για 
συγκεκριμένα κοιτάσματα και για προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Οι 
υδρογονάνθρακες περνούν στην ιδιοκτησία της εταιρείας ή της κοινοπραξίας, όταν 

εξορυχθούν, προκειμένου να πωληθούν, να διυλιστούν ή να μεταπωληθούν. Η ξένη 
εταιρεία, από την πλευρά της, προπληρώνει στην κυβέρνηση της φιλοξενούσας 

χώρας φόρους και μερίσματα (royalties) για το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. 
 

 
Δ3)  Η Μικτή επιχείρηση 

 
Η μικτή επιχείρηση αποτελείται από μία εταιρεία- διαχειριστή (operator), η οποία 

είναι υπεύθυνη για την έρευνα και ανάπτυξη όλων των απαραίτητων εργασιών. 
Γενικός επόπτης είναι η Διαχειριστική Επιτροπή (Operating Committee), η οποία 

αποτελείται από όλες τις εταιρείες, που συμμετέχουν στη μικτή επιχείρηση και 
έχουν δικαίωμα ψήφου ανάλογα με το ποσοστό  συμμετοχής τους σε αυτή. Ωστόσο, 
οι εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης του κοιτάσματος ανήκουν στην ευθύνη της 

διαχειρίστριας εταιρείας και μόνον.  
 

Η κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας και οι ξένες εταιρείες έχουν από κοινού την 
ιδιοκτησία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του έργου καθώς και της 

παραγωγής του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου, ανάλογα με το ποσοστό 
συμμετοχής τους στη μικτή επιχείρηση, το οποίο ορίζεται στο συμβόλαιο. Ετσι, με 

αυτόν το συμβατικό τύπο καθορίζεται καθεστώς συνιδιοκτησίας τόσο στον 
εξοπλισμό όσο και στην παραγωγή από το κοίτασμα. Με τον ίδιο τρόπο και ανάλογα 

με το ποσοστό συμμετοχής, καθορίζεται και η συνυπευθυνότητα σε ό,τι αφορά τη 
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διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από 
την κοινή επένδυση. 

 
 

Δ4)   Η Σύμβαση Καταμερισμού της Παραγωγής  
 

Η Σύμβαση καταμερισμού της παραγωγής είναι η συμφωνία μεταξύ μιας 
αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και της φιλοξενούσας χώρας, με την οποία η 

τελευταία παραχωρεί στην πρώτη το αποκλειστικό δικαίωμα να διερευνήσει, να 
διεξάγει μελέτες, να εξορύξει υδρογονάνθρακες και να φέρει όλους τους συναφείς 

με αυτές τις δραστηριότητες κινδύνους και δαπάνες από μία συγκεκριμένη 
πλουτοπαραγωγική πηγή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έναντι 

προκαθορισμένης συμμετοχής στην παραγωγή.  
 

Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία / επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
εκτελέσει αυτές τις εργασίες μέσα στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα με δικά του 
έξοδα και φέροντας όλους τους κινδύνους. Σε αντάλλαγμα, λαμβάνει μέρος από την 

παραγωγή σε ποσοστά, τα οποία αναφέρονται ρητώς στο συμβόλαιο προκειμένου 
να καλύψει το κόστος παραγωγής και το κέρδος της. 

 
Τα βασικά χαρακτηριστικά, πάνω στα οποία βασίζεται το σύστημα της Σύμβασης 

Καταμερισμού της Παραγωγής (Production Sharing Agreement - PSA), είναι τα 
ακόλουθα: 

-          Οι τίτλοι ιδιοκτησίας των υδρογονανθράκων παραμένουν στο κράτος. 
-          Το κράτος διατηρεί το διαχειριστικό έλεγχο (management control) και η 

αντισυμβαλλόμενη εταιρεία / κοινοπραξία ευθύνεται για την εκτέλεση των 
εργασιών ανάπτυξης του κοιτάσματος, σύμφωνα με τους όρους, όπως αυτοί 

περιγράφονται εντός του συμβολαίου. 
-          Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία / κοινοπραξία οφείλει να παραδίδει τον ετήσιο 
απολογισμό εργασιών και τον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου, προκειμένου να  

ελεγχθούν και να εγκριθούν από την κρατική εταιρεία της φιλοξενούσας χώρας.  
-          Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία / κοινοπραξία παρέχει τη χρηματοδότηση και 

την τεχνολογία, που απαιτούνται για όλες τις εργασίες ανάπτυξης του κοιτάσματος 
και φέρει όλο τον κίνδυνο. 

-          Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, μετά την ανάκτηση των αρχικών 
επενδυτικών και λειτουργικών εξόδων από την κοινοπραξία, η παραγωγή, που 

απομένει διανέμεται μεταξύ του κράτους και της εταιρείας / κοινοπραξίας. 
-          Ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις περνούν στην ιδιοκτησία του κράτους, 

εκτός από τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, που είναι ενοικιασμένες από την 
εταιρεία / κοινοπραξία.       
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Δύο βασικά χαρακτηριστικά διακρίνουν το PSA από τους άλλους συμβατικούς 
τύπους έρευνας και εξόρυξης:  

 
Το πρώτο αφορά στην αλλοδαπή αντισυμβαλλόμενη εταιρεία, με την έννοια ότι 

αυτή παρέχει όλες τις τεχνικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που 
υποστηρίζουν τις εργασίες έρευνας και εξόρυξης, άρα φέρει και όλο τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο σε περίπτωση μη ανεύρεσης αξιόλογων και εμπορεύσιμων 
αποθεμάτων. Σε μία τέτοια περίπτωση, η ξένη εταιρεία δεν δικαιούται καμίας 

αποζημίωσης από την κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας και αποχωρεί από το 
κοίτασμα, αφού κλείσει όλες τις οικονομικές και τεχνικές εκκρεμότητες.  

 
Το δεύτερο αφορά στην κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας, η οποία κατέχει 

αφενός όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα επί των κοιτασμάτων, αφετέρου όλες τις 
υποδομές και εγκαταστάσεις, τις οποίες θα παράσχει η αντισυμβαλλόμενη 

εταιρεία.  Επίσης, η κυβέρνηση δε φέρει κανένα κίνδυνο, ούτε πραγματοποιεί 
κανενός είδους άμεση επένδυση, ωστόσο έχει συμμετοχή στα κέρδη, με ποσοστό, 
το οποίο προκαθορίζεται και αναγράφεται στο PSA. 

 
Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, που περιλαμβάνουν αρκετά PSAs και το οποίο 

επιδιώκουν οι ξένες εταιρείες να αναγράφεται ρητά στο κείμενο του συμβολαίου, 
είναι οι λεγόμενες ρήτρες σταθερότητας (stabilization clauses). Με αυτές τις ρήτρες, 

απαγορεύεται η εφαρμογή μελλοντικών νόμων και διατάξεων, ιδιαιτέρως 
φορολογικών, που θα ψηφιστούν μετά την υπογραφή και την έναρξη ισχύος του 

PSA, στην έρευνα και εξόρυξη του κοιτάσματος, που αποτελεί αντικείμενο του 
συμβολαίου.  

 
Ε)    Ο ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 
Ένα κρίσιμο θέμα για την ξένη εταιρεία ή κοινοπραξία είναι ο γεωλογικός κίνδυνος 
(geological risk). Η αποδοτικότητα της επένδυσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τον υπολογισμό και του συγκεκριμένου κινδύνου για την ξένη εταιρεία ή 
κοινοπραξία, η οποία ξεκινά την έρευνα ενός κοιτάσματος, χωρίς να γνωρίζει 

προκαταβολικά αν είναι εξορύξιμοι οι υδρογονάνθρακες και σε ποιο βαθμό. Όταν 
το ερευνητικό πρόγραμμα οδηγήσει σε ανακάλυψη υδρογονανθράκων και οι 

γεωτρήσεις είναι επιτυχείς, ο κίνδυνος δεν υπολογίζεται γιατί δεν είναι υπαρκτός. 
Όταν όμως «το πηγάδι αποδειχθεί ξερό», τότε τίθεται το θέμα του διαμοιρασμού 

του κινδύνου μεταξύ της κοινοπραξίας και της κυβέρνησης της φιλοξενούσας 
χώρας.  
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Τα διεθνή συστήματα, που εφαρμόζονται στα συμβόλαια έρευνας και εξόρυξης 
υδρογονανθράκων,  διαφέρουν ως προς τον υπολογισμό του γεωλογικού κινδύνου. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, η κυβέρνηση αποδέχεται να μοιραστεί τον κίνδυνο 
επιτρέποντας την αφαίρεση ή την ανάκτηση μέρους των ερευνητικών εξόδων της 

κοινοπραξίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας 
εμφανίζεται να αποφεύγει τον κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιος 

κανόνας, που να αφορά στον γεωλογικό κίνδυνο, η διαχείριση του οποίου αποτελεί 
κάθε φορά αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της κυβέρνησης και της 

κοινοπραξίας και το συμπέρασμα περιλαμβάνεται στο κείμενο του PSA. 
 

 
 

V.     OI ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
 

Πέρα από τη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, που συνιστά το βασικό / 
κατ’εξοχήν corpus κανόνων του γραπτού διεθνούς δικαίου που ρυθμίζει ευθέως 
ζητήματα του τομέα της ενέργειας, υπάρχουν και άλλες διεθνείς συνθήκες, που 

αφορούν εμμέσως τέτοια ζητήματα.  Οι πλέον σημαντικές από αυτές είναι οι 
διεθνείς συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής.   Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι το περιβάλλον 
πλήττεται και κινδυνεύει από τους ρύπους, που εκλύονται κατά την παραγωγή 

ενέργειας από μη φιλικές προς αυτό πηγές (πετρέλαιο / άνθρακας), ενώ η προϊούσα 
και αφύσικη κλιματική αλλαγή προέρχεται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που 

αντίστοιχα συνάπτεται με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο μιάς 
καταστροφικής αλυσίδας ενεργειακών παραγόντων. 

 

Οι πρώτοι που άρχισαν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιματική 
μεταβολή που οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες ήταν οι επιστήμονες.  Στοιχεία 

από τις δεκαετίες του 1960 και 1970 έδειχναν ότι οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του 
άνθρακα  στην ατμόσφαιρα αυξάνονταν σημαντικά, γεγονός που οδήγησε τους 

κλιματολόγους αρχικά και στη συνέχεια και άλλους επιστήμονες να πιέσουν για 
δράση.  

 

Α)    Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  

 

Το 1988 δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας και 
το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) 

μία Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος. Αυτή η ομάδα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/UNEP
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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παρουσίασε μια πρώτη έκθεση αξιολόγησης το 1990, η οποία απεικόνιζε τις απόψεις 
400 επιστημόνων. Σύμφωνα με την αναφορά αυτή, το πρόβλημα της αύξησης της 

θερμοκρασίας ήταν υπαρκτό και όφειλε να αντιμετωπιστεί άμεσα. Τα 
συμπεράσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής ώθησαν τις κυβερνήσεις να 

δημιουργήσουν τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές 
Μεταβολές (UNFCCC). Σε σχέση με τα δεδομένα για τις διεθνείς συμφωνίες, η 

διαπραγμάτευση για την σύνταξη του κειμένου της  Σύμβασης ήταν σχετικά 
σύντομη.   Μάλιστα ήταν έτοιμη προς υπογραφή  κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης 

των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (γνωστότερη ως 
συνάντηση κορυφής για την προστασία της Γης) το 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.  

 
Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση – Πλαίσιο αυτή  των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το 

πρωτόκολλο του Κιότο που ακολούθησε, αποτελούν το μόνο διεθνές πλαίσιο για 
την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. 
 

Τελικά, η Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές 

υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 09/05/1992 και άρχισε να ισχύει από τις 
24/03/1994. Η σύμβαση αυτή αποτέλεσε το αναγκαίο βήμα που κατέδειξε την 

ανάγκη για διεθνή αντιμετώπιση του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών , οι 
οποίες αναγνωρίστηκαν ως το μείζων πρόβλημα και ο άμεσος κίνδυνος δυσμενούς 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και ανασφάλειας για το μέλλον της γής.  
 

Η Σύμβαση δεν έθεσε νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις αλλά τις βάσεις για 
περαιτέρω δράση στο μέλλον. Την εποχή που επικρατούσαν πολλές αμφισβητήσεις 

για την επιστημονική στήριξη της ανάγκης υιοθέτησης μέτρων, η Σύμβαση έθεσε 
τις γενικές αρχές και τη διαδικασία για τη μετέπειτα υιοθέτηση δεσμεύσεων, κυρίως 

μέσω των τακτικών συνόδων των Κρατών Μερών της.  
 
Περαιτέρω, η Σύμβαση προβλέπει για όλα τα Κράτη, αναγνωρίζοντας κοινές αλλά 

διαφοροποιημένες υποχρεώσεις και την ύπαρξη εθνικών αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων, τα εξής: 

1. την ανάπτυξη, τακτική ενημέρωση και δημοσιοποίηση εθνικών απογραφών 
των ανθρωπογενών εκπομπών βάσει συγκρίσιμων μεθοδολογιών, 

2. τη δημοσίευση, αναθεώρηση και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων για την 

αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. 
3. την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων με στόχο την επαναφορά των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα του έτους 1990 μέχρι 
το 2000 για τα Κράτη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
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(ανεπτυγμένα κράτη). Η σύμβαση δίνει τη δυνατότητα ο στόχος αυτός να 
επιτευχθεί από κάθε κράτος ξεχωριστά ή από κοινού με άλλα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με δήλωσή της, που κατετέθη ταυτόχρονα με το έγγραφο 
επικύρωσης της Σύμβασης, έθεσε σαν συνολικό στόχο της (για όλα τα κράτη-μέλη 

από κοινού) τη σταθεροποίηση των εκπομπών της διοξειδίου του άνθρακα μέχρι 
το έτος 2000 στα επίπεδα του 1990.  
 

Με τη διάκριση ανάμεσα στις βιομηχανικές και τις αναπτυσσόμενες χώρες, η 
Σύμβαση αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι βιομηχανικές χώρες ευθύνονται για το 

μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του φαινόμενου του 
θερμοκηπίου και ότι διαθέτουν επίσης τη θεσμική και χρηματοοικονομική 

ικανότητα να τις περιορίσουν. Τα συμβαλλόμενα μέρη συναντώνται ετησίως για μία 
επισκόπηση της προόδου και για τη συζήτηση νέων μέτρων, ενώ έχουν θέσει σε 

εφαρμογή ορισμένους μηχανισμούς πλανητικής παρακολούθησης και υποβολής 
εκθέσεων, ώστε να καταγράφονται οι εκπομπές αερίων του φαινόμενου του 

θερμοκηπίου. 
 

 
Β)   ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 
 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτέλεσε ένα Παράρτημα που προσαρτήθηκε στη 
Σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος.  

Θεσπίστηκε στην πόλη Κιότο της Ιαπωνίας στις 11 Δεκεμβρίου 1997  και 
υπογράφηκε στις 29 Απριλίου 1998 στη Νέα Υόρκη. Βασικό αντικείμενο του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο ήταν η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και άλλων αερίων (μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου, 

υδροφθοράνθρακες, υπέρφθοράνθρακες, εξαφθοριούχο θείο) που συμβάλλουν στην 
έξαρση του φαινομένου του θερμοκηπίου μέχρι το 2012.  Μάλιστα, προβλέφθηκε 

για κάθε χώρα η ποσοτικοποιημένη υποχρέωσή της προς μείωση των εκπομπών 
των αερίων με στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 8% μέχρι το 2012. 

 
Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί έναν «οδικό χάρτη», στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα απαραίτητα βήματα για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος που προκαλείται λόγω της αύξησης των ανθρωπογενών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με αυτό, τα κράτη που το έχουν 

συνυπογράψει δεσμεύονται να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (2008-2012) κατά ένα συγκεκριμένο 

στόχο σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 (ή του 1995 για ορισμένα αέρια). 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Το Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαμβάνει τρεις ευέλικτους μηχανισμούς: 

1. την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, 

2. την κοινή εφαρμογή, και 
3. τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης. 

 

Ο πρώτος μηχανισμός προβλέπει την αγοραπωλησία δικαιωμάτων εκπομπών 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (όπως για παράδειγμα κράτη και υπόχρεες 

εγκαταστάσεις) κατά τη θεωρία των property rights, ενώ οι άλλοι δύο βασίζονται σε 
προγράμματα έργων περιορισμού των εκπομπών καυσαερίων  (σε χώρες του 

Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου ο δεύτερος και σε χώρες εκτός του 
Παραρτήματος Ι ο τρίτος). 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πλέον ένθερμος υποστηρικτής του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο, αποφάσισε να εφαρμόσει πιλοτικά την εμπορία εκπομπών εντός της 
κοινότητας πριν από την επίσημη έναρξη του διεθνούς συστήματος και να 

ενσωματώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο στην κοινοτική νομοθεσία μέσα από 
τις Οδηγίες 2003/87/ΕΚ και 2004/101/ΕΚ. Σύμφωνα με αυτές, η πρώτη περίοδος 

του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών είναι η τριετία 2005-
2007, ενώ οι επόμενες περίοδοι εμπορίες ταυτίζονται με τις πενταετείς περιόδους 
που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο (2008-2012, 2013-2017, κ.ο.κ.).  

 

Τα κράτη μέλη οφείλουν μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα να εκπονήσουν 

εθνικά σχέδια κατανομής, στα οποία να υπάρχει πρόβλεψη, μεταξύ άλλων, για: 

 τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων, 
 την κατανομή σε επίπεδο δραστηριότητας (κατά περίπτωση), 

 την κατανομή σε επίπεδο εγκατάστασης, 
 τους νεοεισερχόμενους, 

 τη μεθοδολογία κατανομής (μαθηματικοί τύποι, διάφορες ειδικές διατάξεις, 
κτλ), και 

 τη λίστα των υπόχρεων εγκαταστάσεων. 
     

 
 

 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_property_rights
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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Γ)   ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ 
ΠΛΑΝΗΤΗ 

 
Στις παραπάνω Συνθήκες θα πρέπει να αθροιστούν σειρά  διεθνών διασκέψεων 

κορυφής, όπου τέθηκαν στόχοι που αφορούν στη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη 
και οι οποίοι δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ριζικές αλλαγές στη δομή του 

παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Το 1987 η Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη κατέληξε στο συμπέρασμα πως απαιτείται να 

βρεθεί ένα νέο αναπτυξιακό μονοπάτι το οποίο να εγγυάται όχι μόνο την πρόοδο 
κάποιων ανθρώπων που κατοικούν σε ορισμένα μέρη του κόσμου, αλλά την πρόοδο 

των ανθρώπων όλου του πλανήτη στο διηνεκές. Η επιτροπή αυτή όρισε πως βιώσιμη 
ή αυτοσυντηρούμενη ή αειφορική ανάπτυξη είναι αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες 

του παρόντος, χωρίς να μειώνει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών ανθρώπων 
να ικανοποιήσουν τις δικές τους.  

 
Το 1992 οι διασκέψεις κορυφής στο Ρίο και στο Γιοχάνεσμπουργκ είχαν ως 
κύριο θέμα το μέλλον του πλανήτη και την βιώσιμη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα με την 

«Ατζέντα 213 » ο ΟΗΕ κάλεσε για νέες πολιτικές και προγράμματα που θα είχαν 
ως στόχο την αύξηση της συνεισφοράς περιβαλλοντικά ασφαλών ενεργειακών 

συστημάτων, που είναι ταυτόχρονα αξιόπιστα και χαμηλού κόστους. Ιδιαίτερη 
μνεία έγινε στα ενεργειακά συστήματα που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας για την ελάττωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και την 
αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, της μεταφοράς της, της διανομής της και της 

τελικής χρήσης της. 
 

Στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη το 2009 επρόκειτο να αναζητηθεί 
μια παγκόσμια συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών, η οποία θα αντικαθιστούσε 

και θα ενίσχυε τις δεσμεύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο που λήγει το 2012. Δεν 
υπήρξε καμία δεσμευτική συμφωνία για βραχυπρόθεσμη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα  μέχρι το 2020 και δεν υπήρξε δεσμευτική συμφωνία ούτε 

για τη θέσπιση μακροπρόθεσμου στόχου μείωσης των εκπομπών, ενώ ο αρχικός 
στόχος ήταν να συμφωνηθεί μείωση 50% μέχρι το 2050. Είναι δυνατόν, όμως, να 

καταγραφούν τέσσερα θετικά σημεία από τη σύνοδο.  
 

Για πρώτη φορά όλες οι χώρες που συμμετείχαν, δήλωσαν σε επίσημο κείμενο του 
ΟΗΕ ότι αναγνωρίζουν ως κοινό στόχο τους, τον περιορισμό της αύξησης της 

θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς. Επίσης, για πρώτη φορά, όλες οι ανεπτυγμένες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάχθηκαν στο ίδιο 

διεθνές πλαίσιο μείωσης των εκπομπών τους η οποία και περιλαμβάνει μέθοδο 
επαλήθευσης. Επιπλέον, οι ανεπτυγμένες χώρες δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν με  
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κονδύλια ύψους 30 δις δολαρίων, στη στήριξη μέτρων περιορισμού των ρύπων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες μόνο όμως για την περίοδο 2010-2012. Τέλος, οι 

αναπτυσσόμενες χώρες συμφώνησαν για πρώτη φορά να συμμετάσχουν στις 
προσπάθειες περιορισμού των κλιματικών αλλαγών και έδειξαν πρόθυμες να 

επιτρέψουν τη "διεθνή παρακολούθηση" των προσπαθειών τους.  
 
 

 

VI.   ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
A)    ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
 

Οι διεθνείς συνθήκες που συνήφθησαν αναφορικά με τη χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας έχουν να κάνουν με την αποτροπή της χρήσης της για πολεμικούς 

σκοπούς.  Κύριο συμβατικό μέλημα υπήρξε ο περιορισμός μέχρις τελικής 
εξαλείψεως και των πυρηνικών δοκιμών και των πυρηνικών εξοπλισμών. Οι 

συνθήκες αυτές είναι οι ακόλουθες : 
 

1.   Συνθήκη μερικής απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών (1963)  
2.   Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων (1968)  

3.   Συνθήκη αντιβαλλιστικών πυραύλων  (1972)  
4.   Συνθήκη ορίου απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών (1974)  

5.   Συνθήκη πυρηνικών δυνάμεων μέσου βεληνεκούς (1987)  
6.   START I (1991)  
7.   START II (1993)  

8.   Συνθήκη πλήρους απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών (1996)  
9.   START III (1997)  

10. Συνθήκη μείωσης στρατηγικής επιθέσεων (2002)  
11. Νέα συμφωνία START (2010) 

 

Η πλέον σημαντική από αυτές είναι η Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων. 

Τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαρτίου 1970 και έχει υπογραφεί από 189 κράτη, πέντε εκ 
των οποίων αναγνωρίζονται ως πυρηνικά κράτη: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Κίνα. Αυτά τα κράτη είναι και τα μόνα 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Αν και αρχικά είχε οριστεί να 

έχει διάρκεια 25 χρόνια, στη συνέχεια έπαψε να έχει ημερομηνία λήξης. 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%BC%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%8C%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%85_%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=START_I&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=START_II&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=START_III&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_START&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1970
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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Η συνθήκη αποτελείται, γενικά, από τρεις πυλώνες, ο πρώτος των οποίων αφορά 
στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ο δεύτερος στον αφοπλισμό και ο τρίτος 

στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. 
 

Στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, τα πέντε πυρηνικά κράτη συμφωνούν να μη 
μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή άλλες πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές και να μη 

βοηθήσουν, ενθαρρύνουν, παρακινήσουν ένα μη πυρηνικό κράτος να αποκτήσει ή 
να κατασκευάσει πηρηνικά όπλα. Τα μη πυρηνικά κράτη που έχουν υπογράψει τη 

συνθήκη συμφωνούν να μην αποδεχτούν, κατασκευάσουν, ή αποκτήσουν πυρηνικά 
όπλα. Συμφωνούν, επίσης, να μην αναζητήσουν ή αποδεχτούν καμία βοήθεια στην 

κατασκευή πυρηνικών όπλων 
 

Στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, καταγράφεται μία ασαφής δέσμευση για όλα τα 
κράτη που υπέγραψαν τη συνθήκη, βάσει της οποίας όλα τα μέλη θα συνεχίσουν τις 

διαπραγματεύσεις, με καλή πίστη, έτσι ώστε σε σύντομο χρόνο να επιτευχθεί 
πυρηνικός αφοπλισμός και γενικότερα πλήρης αφοπλισμός. Συμβουλευτική γνώμη 
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ορίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να 

συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και να καταλήξουν σε πυρηνικό 
αφοπλισμό κάτω από αυστηρό και διεθνή έλεγχο. 

 
Στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, η συνθήκη επιτρέπει τη μεταφορά τεχνολογίας και 

υλικών σε μη πυρηνικά κράτη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη με σκοπό την 
ανάπτυξη προγραμμάτων ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Τα μη πυρηνικά 

κράτη θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα προγράμματά τους δε σχετίζονται με την 
ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. 

 
 

Β)    Η  ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Παράλληλα με τις Διεθνείς Συνθήκες για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, έχει 

συσταθεί και λειτουργεί η  Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας, 
(International Atomic Energy Agency), γνωστή και με το διεθνές αρκτικόλεξο 

IAEA.  

 

Είναι ένας αυτόνομος διεθνής διακρατικός οργανισμός που συνδέεται με τον  ΟΗΕ, 
του οποίου και αποτελεί εξειδικευμένη οργάνωση. Η ΙΑΕΑ ιδρύθηκε το 1957, έχει 

έδρα τη Βιέννη και  αριθμεί 167 χώρες-μέλη. Το 1994 αποχώρησε η Βόρεια Κορέα, 
ενώ το 2003 η Καμπότζη. Το 2005 απενεμήθη τόσο στην ΙΑΕΑ όσο και στον τότε 

Γενικό Διευθυντή της, Δρα Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/1957
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2003
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B6%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%95%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82
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Κύρια όργανα της Διεθνούς οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας είναι: 

1. Η Γενική Διάσκεψη της ΙΑΕΑ: η οποία συγκροτείται από αντιπροσώπους 
όλων των χωρών-μελών της Οργάνωσης. Συνέρχεται σε τακτική ετήσια 

σύνοδο καθώς και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις ανάλογα με τις ανάγκες 
εκτάκτων καταστάσεων. Η Διάσκεψη μπορεί να συζητά οποιοδήποτε θέμα 
που αφορά ή περιλαμβάνεται στο εύρος που καλύπτει το καταστατικό της 

ΙΑΕΑ. 
2. Το Συμβούλιο των Διοικητών της ΙΑΕΑ, καλούμενο πολλές φορές 

και Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, που αποτελείται από 35 χώρες-
μέλη το οποίο και είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του έργου της 

Οργάνωσης. Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Διάσκεψη. 
3. Ο Γενικός Διευθυντής της ΙΑΕΑ, ο οποίος και είναι ο ανώτερος διοικητικός 

αξιωματούχος της ΙΑΕΑ, ο οποίος διορίζεται από το προαναφερόμενο 
Συμβούλιο των Διοικητών, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Διάσκεψης. 

 
Σκοποί της ΙΑΕΑ όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό της είναι εν 
περιλήψει αφενός η επιτάχυνση και η διεύρυνση της συμβολής της  ατομικής 

ενέργειας στην παγκόσμια ειρήνη, υγεία και την ευημερία (modus vivendi), των 
λαών της Γης, και αφετέρου η διασφάλιση ότι κάθε παρεχόμενη βοήθεια την οποία 

μπορεί να παρέχει δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πολεμικούς σκοπούς. 
 

 
 

VII.    ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 
 
Το Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας καλύπτει και το ζήτημα των διεθνών συμβάσεων 

που υπογράφονται μεταξύ κρατών αναφορικά με την κατασκευή και τη διέλευση 
των αγωγών που μεταφέρουν υδρογονάνθρακες από τις χώρες εξόρυξής τους 

(κυρίως Ρωσία, χώρες της Κασπίας θάλασσα και χώρες της Μέσης Ανατολής) στις 
χώρες εκμετάλλευσής τους (κυρίως ευρωπαϊκές χώρες) για την παραγωγή ενέργειας 

ηλεκτρικής, θερμικής και κινητικής. 
 

 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Modus_vivendi&action=edit&redlink=1
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A)    ΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 

 
Η Ελλάδα έχει υπογράψει τριμερή συμφωνία με την Ρωσία και την Βουλγαρία για 

τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη 
(Συμφωνία της 15.3.2007).   

 
Για το φυσικό αέριο έχει υπογράψει αφ’ ενός διμερείς συμφωνίες με την ΕΣΣΔ (της 

7.10.1987) και την Ρωσία (γνωστή ως συμφωνία «South Stream» της 29.4.2008) 
και αφ’ ετέρου διμερείς συμφωνίες με την Τουρκία (της 23.2.2003) και την Ιταλία 

(της 4.11.2005), καθώς και μία τριμερή συμφωνία με τις Χώρες αυτές, γνωστή ως 
«Συμφωνία ITGI» (της 26.7.2007), σε συμπλήρωση δε αυτών και συμφωνία με την 

Βουλγαρία (αγωγός «IGB»).  
 

Στόχος όλων των συμφωνιών αυτών είναι η μεταφορά φυσικού αερίου αφ’ ενός 
από την Ρωσία και αφ’ ετέρου από την περιοχή της Κασπίας και της Μέσης 
Ανατολής στην Ελλάδα, για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, και, μέσω αυτής, 

στην Ιταλία, για τις ανάγκες της ιταλικής αγοράς και περαιτέρω των αγορών άλλων 
κρατών της ΕΕ, αλλά και της Βουλγαρίας. Σε σχέση με τον δεύτερο αυτό στόχο 

επελέγη αρχικά η αγορά του Αζερμπαϊτζάν, αργότερα δε σχεδιάζεται να επιλεγεί 
ενδεχομένως η αγορά και άλλων Κρατών της ευρύτερης περιοχής της Κασπίας 

Θάλασσας, της Κεντρικής Ασίας, αλλά και της Μέσης Ανατολής και της Αιγύπτου. 
Η Ελλάς έχει ήδη υπογράψει διμερή συμφωνία για προμήθεια πετρελαίου και 

φυσικού αερίου με το Αζερμπαϊτζάν. Τέλος, η Ελλάς έχει υπογράψει διμερή 
συμφωνία για προμήθεια φυσικού αερίου με την Αλγερία, καθώς και διακρατικές 

συμφωνίες προμήθειας και συνεργασίας με Ρουμανία, Αλβανία, Συρία και Αίγυπτο.  
 

Οι περισσότερες από τις συμφωνίες αυτές έχουν κατά βάση αρκετά κοινά 
χαρακτηριστικά , τόσον από πλευράς νομικής (δομή και περιεχόμενο των επί 
μέρους ρυθμίσεων των Διεθνών Συμφωνιών), όσον και από πλευράς ασκήσεως 

πολιτικής ασφάλειας εφοδιασμού.  
 

 
Β)  Ο ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ EAST – MED 

 
Τη διετία 2011 – 2012  η ελληνική  Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 

διερεύνησε τη δυνατότητα κατασκευής του αγωγού Eastern Mediterranean 
Pipeline (EastMed) με στόχο την απευθείας μεταφορά φυσικού αερίου από τα 

κοιτάσματα της Λεβαντίνης στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου, μέσω της 
Ελλάδας. Το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου προγραμματίζεται να κατευθύνεται 
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υποθαλάσσια προς την Κύπρο, στη συνέχεια προς τις ακτές της Κρήτης, και 
ακολούθως, μέσω της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, στην Ιταλία.  

 
Στην Ιταλία προγραμματίζεται να φθάνει μέσω του αγωγού IGI - Poseidon, που 

προγραμματίζεται να συνδέεται με τον East Med στο Φλωροβούνι της Θεσπρωτίας. 
Από τον Ιούλιο του 2014, η διαχείριση του Έργου ανήκει στην θυγατρική της ΔΕΠΑ 

«ΥΑΦΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ», στην οποία συμμετέχει ισομερώς η ιταλική Edison.  
 

Ο αγωγός EastMed εντάχθηκε στον Κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος 
(Projects of Common Interest – PCIs) της ΕΕ, το 2013. Βάσει του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού 347/2013, η συμμετοχή του σε αυτόν ανανεώθηκε το 2015. Την ίδια 
χρονιά ξεκίνησε η συγχρηματοδότησή του από την ΕΕ για τη Δράση «Eastern 

Mediterranean Νatural Gas Pipeline - Pre-Feed Studies». 
  

Το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των 
Pre-Feed Studies θεωρούν βάσιμη την τεχνική εφικτότητα, την οικονομική 
βιωσιμότητα και την εμπορική ανταγωνιστικότητα του Έργου. Επίσης, 

επισημαίνουν την προστιθέμενη αξία του αγωγού EastMed, αλλά και το 
συμπληρωματικό του χαρακτήρα, στο πλαίσιο των προοπτικών εξαγωγής του 

φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου για την ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρώπης. 

  
Σύμφωνα με τις εν λόγω μελέτες, η σχεδιαζόμενη δυναμικότητα του αγωγού είναι 

10 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου (φ. α.) ετησίως, με δυνατότητα να ανέλθει στα 
16 δισ. κυβ. μέτρα φ. α.. Σημειώνεται ότι ανάλογα έργα, αναφορικά με τη δυσκολία 

υλοποίησής τους λόγω του θαλάσσιου βάθους, είτε έχουν ήδη κατασκευασθεί και 
λειτουργούν με επιτυχία (αγωγός Medgas Αλγερία - Ισπανία), είτε είναι σε φάση 

έναρξης κατασκευής (αγωγός Galsi Αλγερία - Ιταλία). 
 
Τον Απρίλιο του 2017 Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και Ιταλία υπέγραψαν διακήρυξη 

για έναρξη διαπραγματεύσεων για κατασκευή του αγωγού "Eas tMed" με σκοπό  
μεταφορά φυσικού αερίου από την Κύπρο και το Ισραήλ προς την Ελλάδα, την 

Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη. 
 

 Η διακήρυξη αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα τέσσερα συμβαλλόμενα μέρη: 
 

-  Στηρίζουν τη μετατροπή της Ανατολικής Μεσογείου σε εναλλακτικό διάδρομο 
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. 

-  Το έργο του αγωγού "East Med", ενώ συμπληρώνει άλλες επιλογές εξαγωγών υπό 
αξιολόγηση, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εξαγωγή προς την 
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Ευρώπη μέρους των υφιστάμενων αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής 
Μεσογείου, 

- Θα στηρίξουν την αίτηση της κοινοπραξίας IGI Poseidon για εξασφάλιση 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από τον κανονισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

-  Θα ενισχύσουν, επίσης, τη μεταξύ τους συνεργασία, δημιουργώντας  τετραμερή 
ομάδα εργασίας με σκοπό την παρακολούθηση και τη στήριξη του έργου. 

 
Τη διετία 2018 – 2019 η σχετική κινητικότητα εντάθηκε. Οι κυβερνήσεις Ελλάδας, 

Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου και Ιταλίας εμφανίζονταν έτοιμες για τη σχετική 
πολυμερή διακρατική συμφωνία. Τα ανακαλυφθέντα κοιτάσματα φυσικού αερίου 

στις αρχές του 21ου αιώνα στις ΑΟΖ της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Κύπρου, 
αλλά και οι βάσιμες προσδοκίες για ανακάλυψη περαιτέρω κοιτασμάτων στις ΑΟΖ 

της Κύπρου και της Ελλάδας διασκέδασαν τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του 
αγωγού East Med, ενόψει του ιδιαίτερα μεγάλου κόστους κατασκευής του.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ / ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Ι.   Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 

Στις 17 Δεκεμβρίου 1991 υπεγράφη στην Χάγη το «καταληκτικό έγγραφο της 
Διάσκεψης της Χάγης σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας» από σχεδόν 

όλα τα κράτη της ευρωπαϊκής ηπείρου, τις τρεις, τότε, Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
(ΕΟΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ), τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και την 
Μογγολία.  

 
Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας (ΕΧΕ) αποτελεί πολιτική διακήρυξη και όχι 

νομικά δεσμευτικό κείμενο. Περιλαμβάνει τέσσερεις τίτλους: Ο πρώτος ορίζει τους 
στόχους και τις αρχές της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ο δεύτερος τα 

συγκεκριμένα μέσα, με τα οποία θα υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί, ο τρίτος εισάγει 
ειδικές ρυθμίσεις προς διευκόλυνση των κρατών με «οικονομία υπό μετάβαση», 

δηλ. των πρώην κομμουνιστικών κρατών και ο τέταρτος περιέχει τις τελικές 
διατάξεις.  

 
Το επόμενο βήμα ήταν η υπογραφή στην Λισσαβόνα (17 Δεκεμβρίου 1994), της 

«Τελικής Πράξης της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας», με 
συνημμένη την «Συνθήκη του Χάρτη Ενέργειας», ως Παράρτημα 1, τις «Αποφάσεις 

της Διάσκεψης», ως Παράρτημα 2, και το «Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας 
αναφορικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και σχετικά περιβαλλοντικά 
ζητήματα», ως Παράρτημα 37.  Η Συνθήκη και τα υπόλοιπα νομικά κείμενα τέθηκαν 

σε ισχύ στις 16 Απριλίου 1998.   
 

Στη Συνθήκη του Χάρτη Ενέργειας συμμετέχουν 51 κράτη και οι ΕΚ/ΕΕ και ΕΚΑΕ. 
Οι αρχές, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 2 της Συνθήκης, είναι η αρχή της 

κρατικής κυριαρχίας επί των φυσικών πόρων, η αρχή των ανοικτών αγορών 
(ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων, ανταγωνισμός και απελευθέρωση του 

εμπορίου των ενεργειακών προϊόντων) και η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
επιχειρήσεων. Στόχος της Συνθήκης είναι να μειωθούν στο ελάχιστο οι μη εμπορικοί 

κίνδυνοι, οι οποίοι συνδέονται με τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Οι 
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συνήθεις κίνδυνοι, από τους οποίους η Συνθήκη προστατεύει τις επενδύσεις, είναι 
οι μη προβλέψιμοι (non calculated risks), δηλαδή πρωτίστως οι πολιτικοί.  

 
Τρία περίπου χρόνια μετά την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (1 

Ιανουαρίου 1995), η Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας αναθεωρήθηκε, για να 
προσαρμοσθεί στις νέες ρυθμίσεις του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, οι 

οποίες υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης (υιοθέτηση της 
GATT 1994 και λοιπών συμβάσεων). Στις 24 Απριλίου 1998, η Διεθνής Διάσκεψη 

των κρατών μερών του ΕΧΕ υιοθέτησε νέα Συνθήκη, την «Τροποποίηση των 
σχετικών με το Εμπόριο Διατάξεων της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας». Με 

αυτήν αντικαταστάθηκε η υιοθέτηση των κανόνων της GATT του 1947 και των 
συναφών Συμβάσεων με αυτούς της GATT του 1994 και των συναφών Συμβάσεων, 

στο πλαίσιο πλέον του ΠΟΕ. Από πλευράς ουσίας σημαντική είναι η επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης, πέρα από τα ενεργειακά υλικά και προϊόντα, και 

στον ενεργειακό εξοπλισμό. 
 
 

 

 

ΙΙ.    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

Α)    Η εσωτερική αγορά ως στόχος της Ε.Ε. 

 

Θεμελιώδης προϋπόθεση και ταυτόχρονα στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτή συνίσταται, συνοπτικά, στη 
χρησιμοποίηση κοινού νομίσματος και στην εξασφάλιση ελεύθερης  διακίνησης και 
χρήσης των συντελεστών της παραγωγής, ήτοι των διαθεσίμων προς επένδυση 

κεφαλαίων και πόρων, καθώς και του ανθρώπινου κεφαλαίου και της απασχόλησής 
του στην παραγωγική διαδικασία.   

 
Κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια αυτή για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 

αγοράς είναι η επίτευξη της ελεύθερης πρόσβασης των Ευρωπαίων καταναλωτών 
στους ενεργειακούς πόρους και στις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές κάθε 

Κράτους Μέλους. Ο λόγος είναι προφανής : Ο ενεργειακός τομέας αποτελεί έναν 
εκ των σημαντικότερων συντελεστών της παραγωγής, αλλά και της εύρυθμης 

λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών και εκ του λόγου αυτού αποτελεί 
αντικείμενο σημαντικότατων εξειδικευμένων νομοθετημάτων. 
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Β)   Η ανάγκη για επί μέρους εσωτερική αγορά ενέργειας  
 

Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκε η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη μιας ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Αυτή βασίστηκε στην 

εκτίμηση ότι με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί υγιές επενδυτικό περιβάλλον, που 
θα επέτρεπε την αδιάκοπή χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων στον 

ενεργειακό τομέα, και ιδίως αυτών της ηλεκτρικής ενεργείας και του φυσικού 
αερίου, με την αύξηση της ικανότητας προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.  

 
Παράλληλα, θα δινόταν η δυνατότητα στον Ευρωπαίο πολίτη να απολαμβάνει 

υψηλής ποιότητας παροχή ενέργειας στην ενιαία εσωτερική αγορά, 
εξασφαλίζοντας ανάλογες συνθήκες ανταγωνισμού και στους υπόλοιπους τομείς 

της οικονομίας, οι οποίοι καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο για 
τη λειτουργία τους. 
 

Στη βάση αυτή, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, στοχεύει στη βελτιστοποίηση της χρήσης των 

ενεργειακών πόρων και υποδομών που διαθέτει κάθε κράτος-μέλος, προς όφελος 
των καταναλωτών ενέργειας. Η βελτιστοποίηση αυτή συνεπάγεται τη στενή 

συνεργασία των χωρών μεταξύ τους, χωρίς αυτή να περιορίζεται από εθνικές 
πολιτικές προστατευτισμού των εθνικών επιχειρήσεων ενέργειας. Ως αποτέλεσμα 

της βελτιστοποίησης αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι 
μπορούν να διατεθούν για την ανάπτυξη των κατάλληλων καινοτόμων τεχνολογιών, 

που, με τη σειρά τους, θα διασφαλίσουν την ενεργειακή επάρκεια των επόμενων 
γενεών, όταν οι σήμερα διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι καταναλωθούν.  

 
Γ)  Ο ανταγωνισμός ως αναγκαία συνθήκη της αγοράς ενέργειας  
 

Το μέσο για την προώθηση της ως  άνω πολιτικής είναι η δημιουργία 
ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας.  Στο πλαίσιο αυτών των αγορών, πέραν των 

δημοσίων επενδύσεων, και ιδιωτικά κεφάλαια θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν 
τις απαιτούμενες επενδύσεις, τόσο για την αντικατάσταση των υφιστάμενων 

ενεργειακών υποδομών, όσο και για την κατασκευή επιπρόσθετων που είναι 
απαραίτητες για τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της αναπτυσσόμενα 

ευρωπαϊκής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία 
και την κρίση χρέους που πλήττει το σύνολο της Ευρώπης, όπου επιβάλλεται η κατά 

το δυνατό εξοικονόμηση των παραγωγικών πόρων.  
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Δ)   Η  ανάγκη για ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού  
 

Η ανάπτυξη όμως ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου δεν μπορεί να παρακάμπτει την απαίτηση για εξασφάλιση του αδιάκοπτου 

εφοδιασμού με ενέργεια, επιτυγχάνοντας την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής στα κράτη μέλη της ΕΕ.  Όμως, οι πραγματικές 

συνθήκες στον ενεργειακό τομέα κάθε κράτους μέλους (ιδίως στο μέτρο που η δομή 
και η διαμόρφωση των ενεργειακών αγορών δεν έχουν μετασχηματιστεί και 

αναδιαρθρωθεί επαρκώς) είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η λειτουργία των 
αγορών υπό συνθήκες απόλυτα ελεύθερου ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό 

κρίθηκε ως αναγκαία η λήψη ρυθμιστικών μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στην 
προφύλαξη του τελικού καταναλωτή, τόσο ως προς την αδιάκοπη παροχή, όσο και 

στην παροχή σε προσιτές τιμές. 
 
 

Ε)  Η  ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος  
 

Επίσης, ιδιαιτέρως κρίσιμη συνιστώσα στον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
τομέα στην ΕΕ αποτελεί η άμεση και απευθείας συσχέτισή του με την προστασία 

του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί κυρίαρχη πολιτική της Ένωσης. Η πολιτική 
της προστασίας του περιβάλλοντος δημιουργεί το κατάλληλο οικονομικό, 

τεχνολογικό ακόμα και κοινωνικό περίγραμμα, εντός του οποίου η ΕΕ πρέπει να 
δραστηριοποιηθεί, προωθώντας την καινοτομία και παράγοντας νέα τεχνολογία.  

Αυτό θα της επιτρέψει να προετοιμαστεί για τις επόμενες δεκαετίες, όταν και 
εφόσον οι μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενοι ενεργειακοί πόροι αρχίσουν να 

εμφανίζουν σαφή σημάδια εξάντλησης. 
 

 

 

ΙΙΙ.    ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Είναι δηλωτικό της συνειδητοποίησης της σπουδαιότητας της ενέργειας το γεγονός 

ότι κατά την κυοφορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης εξέχουσα θέση κατέλαβε η 

μέριμνα για τη ρύθμιση της βασικής πηγής ενέργειας της εποχής, του άνθρακα, 

αλλά και της νεοφανούς τότε ατομικής ενέργειας.  
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Ο πρώτος ευρωπαϊκός οργανισμός, προάγγελος της σημερινής Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, γεννήθηκε μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, όταν κρίθηκε 

αναγκαία η οικονομική ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής ηπείρου και η εξασφάλιση 

διαρκούς ειρήνης.   Η αρχική μορφή του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος είχε ως στόχο 

να τεθεί ένα τέλος στους συχνούς πολέμους μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.  

 

Ετσι, το έτος 1950 είχαμε την δημοσίευση του σχεδίου Σούμαν (υπουργός 
Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας) το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και χάλυβα (ΕΚΑΧ). Η ΕΚΑΧ δρομολόγησε 
την ένωση των γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών με απώτερο στόχο τα κράτη να 

σταματήσουν να ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα στους φυσικούς πόρους άνθρακα 
και χάλυβα για να εξασφαλιστεί η διαρκής ειρήνη. Το σχέδιο Σούμαν αποτέλεσε το 
πρόπλασμα για τη γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  με την υπογραφή της 

Συνθήκης των Παρισίων στις 18 Απριλίου 1951.   
 

Ειδικότερα, γεννήθηκε η ιδέα να τεθεί το σύνολο της γαλλογερμανικής παραγωγής 
άνθρακα και χάλυβα υπό μια κοινή αρχή. Η ιδέα αυτή δεν βασίστηκε μόνο σε 

οικονομικούς λόγους, αλλά και σε πολιτικούς, δεδομένου ότι οι δύο αυτές πρώτες 
ύλες βρίσκονταν στη βάση της βιομηχανίας και της ισχύος των εν λόγω δύο χωρών. 

Βασικός πολιτικός στόχος ήταν η ενίσχυση της γαλλογερμανικής αλληλεγγύης, η 
απομάκρυνση του φόβου του πολέμου και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
 

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες 
αποδέχονται την πρόκληση και αρχίζουν τη διαπραγμάτευση μιας συνθήκης. Τέλος, 

η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 
υπεγράφη στο Παρίσι, στις 18 Απριλίου 1951, και τέθηκε σε εφαρμογή στις 
23 Ιουλίου 1952, για περιορισμένη διάρκεια 50 ετών. Η ισχύς της συνθήκης έληξε 

στις 23 Ιουλίου 2002.  
 

Η Συνθήκη για την ΕΚΑΧ ακολουθήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα (1957) από 

τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) , που 
υπογράφηκε στη Ρώμη.  Ταυτόχρονα υπογράφηκε και η Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).  Οι τρείς αυτές Συνθήκες (για την 
ΕΚΑΧ, για την ΕΚΑΕ και για την ΕΟΚ) αποτέλεσαν τους τρείς πυλώνες του 

σημερινού ευρωπαϊκού οικοδομήματος που ακούει στο όνομα Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Είναι χαρακτηριστικό της σπουδαιολόγησης της ενέργειας το ότι δύο από τους τρείς 

αυτούς πυλώνες αφορούν τον ενεργειακό τομέα.       
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Όμως, το Ενωσιακό Δίκαιο της Ενέργειας δεν εξαντλείται στις δύο αυτές Συνθήκες 
(για την ΕΚΑΧ και την ΕΚΑΕ). Συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται α) σε 

πρωτογενές επίπεδο με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση και με τη Συνθήκη 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (που προέκυψαν από τις Συνθήκες του 

Μάαστριχτ του 1992 και της Λισσαβόνας του 2007) και β) σε δευτερογενές επίπεδο  
με τρείς δέσμες Οδηγιών και Κανονισμών, περί ών ο λόγος κατωτέρω.    

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ουσιαστικά βήματα για την απελευθέρωση της αγοράς 

ενεργείας προέκυψαν μέσω των ενεργειών της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.  Αυτή 
στράφηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κατά των προνομίων κρατικών 

μονοπωλιακών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ενεργείας, με 
σχετικές προσφυγές της ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Βασικό επιχείρημα ήταν η επίκληση παραβίασης των κανόνων της Συνθήκης για 
την ΕΟΚ αναφορικά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. 

 
Η πρακτική αυτή η οποία είχε σκοπό να προωθήσει ζητήματα ενοποίησης και 
εγκατάστασης της Κοινής Αγοράς σε όλο και περισσότερους τομείς είχε ως 

αποτέλεσμα (ενόψει και της σχετικής έλλειψης  αρμοδιότητας της ΕΟΚ σε ζητήματα 
ενέργειας) την προώθηση ψήφισης της πρώτης Οδηγίας για την απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Οδηγία 96/92/ΕΚ) και στη συνέχεια της πρώτης 
Οδηγίας για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (Οδηγία 98/30/ΕΚ). 

 

 

ΙV.      Η  ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΧ 

 

Στόχος της συνθήκης για την ΕΚΑΧ είναι να συμβάλει, χάρη στη δημιουργία 

κοινής αγοράς άνθρακα και χάλυβα, στην οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της 

απασχόλησης και στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 

2 της συνθήκης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις της συνθήκης, 

τα θεσμικά όργανα οφείλουν να μεριμνούν για τον τακτικό εφοδιασμό της κοινής 

αγοράς, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στις πηγές παραγωγής, τη θέσπιση των 

χαμηλότερων δυνατών τιμών και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας 

του εργατικού δυναμικού. Συγχρόνως, τα θεσμικά όργανα οφείλουν να προάγουν 

την ανάπτυξη διεθνών συναλλαγών και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής. 

 

Εν όψει της εγκαθίδρυσης της κοινής αγοράς, η συνθήκη θεσπίζει την ελεύθερη 

κυκλοφορία των προϊόντων δίχως την επιβολή δασμών ή φορολογικών 

επιβαρύνσεων. Επίσης, η συνθήκη απαγορεύει όλα τα μέτρα ή τις πρακτικές που 
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εισάγουν διακρίσεις, τις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις ή τις ειδικές επιβαρύνσεις που 

επιβάλλονται από τα κράτη, καθώς και τις περιοριστικές πρακτικές. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με τη 

σημερινή τους μορφή, προέρχονται από τη συνθήκη για την ΕΚΑΧ. Η συνθήκη 

εγκαθιδρύει την Ανώτατη Αρχή, τη Συνέλευση, το Συμβούλιο Υπουργών και το 

Δικαστήριο. Προβλέπει, μάλιστα, ότι  Κοινότητα (ΕΚΑΧ)  διαθέτει αυτοτελή 

νομική προσωπικότητα. 

 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ΕΚΑΧ : 

 

1)    Η Ανώτατη Αρχή είναι το ανεξάρτητο εκτελεστικό συλλογικό όργανο, που 

έχει ως αποστολή να μεριμνά για την υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται στη 

συνθήκη και να ενεργεί προς το γενικό συμφέρον της Κοινότητας. Αποτελείται από 

εννέα μέλη (εκ των οποίων έως δύο μπορούν να έχουν την ίδια εθνικότητα) τα οποία 

διορίζονται για έξι έτη. Πρόκειται για μία πραγματικά υπερεθνική αρχή, η οποία 

διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων. Η εν λόγω Αρχή μεριμνά για τον 

εκσυγχρονισμό της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητάς της, για τη διάθεση 

των προϊόντων υπό τις ίδιες συνθήκες, για την προώθηση των κοινών εξαγωγών και, 

τέλος, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις βιομηχανίες άνθρακα και 

χάλυβα. Η Ανώτατη Αρχή λαμβάνει αποφάσεις, διατυπώνει συστάσεις και εκφέρει 

γνώμες. Επικουρείται στο έργο της από μια συμβουλευτική επιτροπή που 

απαρτίζεται από εκπροσώπους των παραγωγών, των εργαζομένων, των 

καταναλωτών και των εμπόρων. 

 

2)    Η Συνέλευση απαρτίζεται από 78 βουλευτές, αντιπροσώπους των εθνικών 

κοινοβουλίων: 18 από τη Γερμανία, 18 από τη Γαλλία, 18 από την Ιταλία, 10 από το 

Βέλγιο, 10 από τις Κάτω Χώρες και 4 από το Λουξεμβούργο. Βάσει της συνθήκης, 

η Συνέλευση έχει ελεγκτικές αρμοδιότητες. 

 

3)      Το Συμβούλιο απαρτίζεται από έξι αντιπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων. 

Η προεδρία ασκείται εκ περιτροπής από κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου για 

περίοδο τριών μηνών. Ρόλος του Συμβουλίου είναι να εναρμονίζει τη δράση της 

Ανώτατης Αρχής και τη γενικότερη οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων. Η 

σύμφωνη γνώμη του είναι αναγκαία για τις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνει η 

Ανώτατη Αρχή. 
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4)    Το Δικαστήριο αποτελείται από επτά δικαστές οι οποίοι διορίζονται κατόπιν 

κοινής συμφωνίας των κυβερνήσεων των κρατών μελών για περίοδο έξι ετών. Το 

δικαστήριο εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου κατά την ερμηνεία και την 

εφαρμογή της συνθήκης. 

 

Η συνθήκη προβλέπει παρεμβάσεις της Ανώτατης Αρχής με βάση 

τις πληροφορίες που οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να της παρέχουν και 

τις προβλέψεις όσον αφορά την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Για την 

εκπλήρωση της αποστολής της, η ΕΚΑΧ διαθέτει μέσα πληροφόρησης και 

αρμοδιότητες διαβούλευσης, οι οποίες συμπληρώνονται από τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης ελέγχων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν 

τηρούν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ανωτάτης Αρχής, η τελευταία έχει το 

δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις. 

 

Ο απολογισμός της ΕΚΑΧ είναι θετικός. Η Κοινότητα κατόρθωσε να 

αντιμετωπίσει τις διάφορες κρίσεις, διασφαλίζοντας μια ισόρροπη ανάπτυξη της 

παραγωγής και της διανομής των πόρων και συμβάλλοντας στις αναγκαίες 

βιομηχανικές αναδιαρθρώσεις και μετατροπές. Η παραγωγή χάλυβα 

τετραπλασιάστηκε σε σχέση με τη δεκαετία του ́ 50. Ο παραγόμενος χάλυβας είναι 

καλύτερης ποιότητας, φθηνότερος και καθαρότερος. Όσον αφορά τον άνθρακα, η 

παραγωγή του μειώθηκε, καθώς και το απασχολούμενο εργατικό δυναμικό. 

Ωστόσο, ο τομέας επέτυχε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, ασφάλειας και 

περιβαλλοντικής ποιότητας.  

 

Πενήντα έτη μετά την έναρξη ισχύος της, η συνθήκη έληξε όπως προβλεπόταν στις 

23 Ιουλίου 2002. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια προοδευτική ενσωμάτωση 

των δύο συγκεκριμένων τομέων άνθρακα και χάλυβα στη συνθήκη για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι κανόνες αυτής της συνθήκης εφαρμόζονται από 

την κατάργηση της συνθήκης ΕΚΑΧ στο εμπόριο άνθρακα και χάλυβα.  Στη 

συνθήκη της Νίκαιας επισυνάφθηκε ένα Πρωτόκολλο σχετικά με τις 

χρηματοοικονομικές συνέπειες της λήξης της συνθήκης ΕΚΑΧ καθώς και με τη 

δημιουργία και τη διαχείριση του ταμείου έρευνας για τον άνθρακα και το χάλυβα. 

Το πρωτόκολλο αυτό ρυθμίζει τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού της ΕΚΑΧ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η καθαρή αξία των 

περιουσιακών αυτών στοιχείων διατίθεται για την έρευνα στους τομείς που 

συνδέονται με τη βιομηχανία άνθρακα και χάλυβα. 
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V.     H ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΕ 

 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) ρυθμίζει 

τους τομείς που συνδέονται με την ατομική ενέργεια, όπως η θέσπιση κανόνων 

ασφαλείας και η ειρηνική χρήση της πηγής αυτής της ενέργειας. Ταυτόχρονα 

επιδιώκει να διασφαλίσει την ύπαρξη ενός συμπλέγματος κανόνων δικαίου ικανού 

να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα ζητήματα του εφοδιασμού με ατομική /  

πυρηνική ενέργεια.  

 

Σημειωτέον ότι τη δεκαετία του 2010 οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας 

παρήγαγαν σχεδόν το ένα τρίτο του ηλεκτρισμού και το 15% της ενέργειας που 

καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ζήτηση ατομικής ενέργειας 

αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2030.   

Επιδιώκοντας να καταπολεμήσουν το γενικότερο έλλειμμα «παραδοσιακής» 

ενέργειας της δεκαετίας του ́ 50, τα έξι ιδρυτικά κράτη (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, 
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) αναζήτησαν στην πυρηνική ενέργεια το μέσο 

επίτευξης της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Δεδομένου ότι το επενδυτικό κόστος της 
πυρηνικής ενέργειας υπερέβαινε τις δυνάμεις των μεμονωμένων κρατών μελών, τα 
ιδρυτικά κράτη συνένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν την ΕΚΑΕ. 

Στόχος της συνθήκης είναι η συμβολή, γενικότερα, στη δημιουργία και στην 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών πυρηνικών βιομηχανιών, ώστε όλα τα κράτη μέλη να 

μπορούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της ατομικής ενέργειας και να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού. Παράλληλα, η συνθήκη εγγυάται υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας για τον πληθυσμό και αποτρέπει τη χρησιμοποίηση για 
στρατιωτική χρήση των πυρηνικών υλικών, που προορίζονται κυρίως για ειρηνικούς 

σκοπούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πεδίο εφαρμογής της συνθήκης περιορίζεται 
στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτική και ειρηνική χρήση.  

Περαιτέρω στόχος της συνθήκης είναι η από κοινού χρησιμοποίηση του δυναμικού 
των πυρηνικών βιομηχανιών των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, η συνθήκη 

εφαρμόζεται μόνο για ορισμένες οντότητες (τα κράτη μέλη, τα φυσικά πρόσωπα και 
τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) που ασκούν το 

σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων τους σε έναν τομέα που καλύπτεται από τη 
συνθήκη.   Ειδικότερα, στον τομέα που αφορά στα ειδικά σχάσιμα υλικά, τα αρχικά 
υλικά και τα μεταλλεύματα από τα οποία εξάγονται τα αρχικά υλικά. 

Η συνθήκη αποτελείται από το προοίμιο και 234 άρθρα τα οποία κατανέμονται σε 
έξι τίτλους. Το πλήθος των άρθρων διαμορφώθηκε σε 177 κατόπιν της υπογραφής, 
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τον Δεκέμβριο 2007, της συνθήκης με την οποία τροποποιούνται η συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (συνθήκη ΕΕ) και η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ). 

 Ο πρώτος τίτλος καθορίζει τις αποστολές τις οποίες αναθέτει η συνθήκη 

στην Κοινότητα. 

 Ο δεύτερος τίτλος καθορίζει τις διατάξεις για την ενίσχυση της προόδου 

στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (ανάπτυξη της έρευνας, διάδοση των 
γνώσεων, προστασία της υγείας, επενδύσεις, κοινές επιχειρήσεις, 

εφοδιασμός, έλεγχος διασφαλίσεων, καθεστώς ιδιοκτησίας, κοινή πυρηνική 
αγορά και εξωτερικές σχέσεις). 

 Ο τρίτος τίτλος αφορά διατάξεις σχετικές με τα όργανα της Κοινότητας και 
γενικές δημοσιονομικές διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές προσαρμόστηκαν ώστε 

να συμφωνούν με την υπογραφείσα τον Δεκέμβριο  2007 συνθήκη με την 
οποία τροποποιούνται η συνθήκη ΕΕ και η συνθήκη ΕΚ. 

 Ο τέταρτος τίτλος αφορά ειδικές δημοσιονομικές διατάξεις. 

 Ο πέμπτος και ο έκτος τίτλος περιέχουν αντίστοιχα τις γενικές διατάξεις και 
τις διατάξεις για την αρχική περίοδο (εγκατάσταση των οργάνων, αρχικές 

διατάξεις εφαρμογής και μεταβατικές διατάξεις). 

Επίσης, η συνθήκη περιλαμβάνει πέντε Παραρτήματα τα οποία αφορούν: τα πεδία 

έρευνας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας που προβλέπονται στο άρθρο 4 της 
συνθήκης, τους βιομηχανικούς τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 41 της 

συνθήκης, τα πλεονεκτήματα που δύνανται να παρασχεθούν στις κοινές 
επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 48 της συνθήκης, τους πίνακες αγαθών και 

προϊόντων που υπάγονται στις διατάξεις του κεφαλαίου 9, περί της κοινής 
πυρηνικής αγοράς και το αρχικό πρόγραμμα ερευνών και εκπαίδευσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 215 της συνθήκης. 

Τέλος, στη συνθήκη προσαρτώνται δύο Πρωτόκολλα. Πρόκειται για το 

πρωτόκολλο περί εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας στα μη ευρωπαϊκά τμήματα του Βασιλείου των 
Κάτω Χωρών και το πρωτόκολλο περί του οργανισμού του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. 

Σύμφωνα με τη συνθήκη, οι συγκεκριμένες αποστολές της ΕΚΑΕ είναι: 

 να αναπτύσσει την έρευνα και να εξασφαλίζει τη διάδοση των τεχνικών 
γνώσεων. 
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 να θεσπίζει και να διασφαλίζει την εφαρμογή ομοιόμορφων κανόνων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας του πληθυσμού και των 

εργαζομένων. 

 να διευκολύνει τις επενδύσεις και να διασφαλίζει τη δημιουργία βασικών 

εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της πυρηνικής 
ενέργειας εντός της ΕΕ. 

 να μεριμνά για τον τακτικό και δίκαιο εφοδιασμό όλων των χρηστών στην 
ΕΕ με μεταλλεύματα και πυρηνικά καύσιμα να εγγυάται ότι τα πυρηνικά 

υλικά ειρηνικών εφαρμογών δεν χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς 
σκοπούς (κυρίως στρατιωτικούς)  

 να ασκεί το δικαίωμα κυριότητας, το οποίο της αναγνωρίζεται επί των 
ειδικών σχάσιμων υλικών 

 να προωθεί την ειρηνική χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, μέσω της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς  

 να συγκροτεί κοινές επιχειρήσεις με στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών που είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη της 
πυρηνικής βιομηχανίας της Ευρώπης.  

Το θεσμικό πλαίσιο της συνθήκης ΕΚΑΕ είναι, σε γενικές γραμμές, παρεμφερές με 
αυτό της συνθήκης ΕΟΚ και βασίζεται στο ίδιο «θεσμικό τρίγωνο» (Συμβούλιο, 

Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Συνεπώς, η εκτέλεση των καθηκόντων που 
ανατίθενται στην Κοινότητα δεν διασφαλίζεται μόνο από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κάθε θεσμικό όργανο ενεργεί εντός των 

ορίων των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από τη συνθήκη. Το Συμβούλιο και 
η Επιτροπή επικουρούνται από μία Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή η οποία 

ασκεί συμβουλευτικό έργο. 

Τα κοινοτικά θεσμικά όργανα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της συνθήκης 

καθώς και για τους δύο οργανισμούς της ΕΚΑΕ: τον Οργανισμό Εφοδιασμού και 
τον Οργανισμό Ελέγχου Διασφαλίσεων (ο οποίος διενεργεί λογιστικούς και 
φυσικούς ελέγχους σε όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Κοινότητας).  

Μολονότι με τη συνθήκη δεν ανατίθενται στην Κοινότητα αυστηρές και 
αποκλειστικές αρμοδιότητες σε ορισμένους τομείς, είναι σημαντική η προστιθέμενη 

αξία για τα κράτη μέλη της. Όντως, με βάση τη συνθήκη, η Επιτροπή έχει εγκρίνει 
συστάσεις και αποφάσεις, οι οποίες παρότι δεν είναι δεσμευτικές, συνιστούν 

πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι άλλες 
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κοινοτικές πολιτικές, όπως στα θέματα του περιβάλλοντος και της έρευνας, έχουν 
επίσης σημαντικό αντίκτυπο στον πυρηνικό τομέα. 

Η προστιθέμενη αξία της ΕΚΑΕ είναι ιδιαίτερα εμφανής στο πλαίσιο της 
διεύρυνσης της ΕΕ. Χάρη στη συνθήκη  η ΕΕ διαθέτει εναρμονισμένη κοινοτική 

προσέγγιση στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας, την οποία οφείλουν να ακολουθούν 
οι υποψήφιες χώρες. Οι διευρύνσεις της ΕΕ στις ανατολικές χώρες εστιάστηκαν 

ιδιαίτερα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και, συγκεκριμένα, στα θέματα που 
αφορούν την πυρηνική ασφάλεια. Η πυρηνική ενέργεια συνιστά πράγματι 

σημαντική πηγή ενέργειας σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (υποψήφιες 
ή νέα κράτη μέλη της ΕΕ). Αντίθετα, στις χώρες αυτές δεν είναι πάντοτε επαρκές το 

επίπεδο ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών και της προστασίας του πληθυσμού και 
των εργαζομένων.  

Εξάλλου, με την πάροδο των ετών αναβαθμίστηκε η σημασία άλλων θεμάτων που 
συνδέονται με την πυρηνική ενέργεια, συγκεκριμένα η ασφάλεια λειτουργίας των 

πυρηνικών εγκαταστάσεων, η αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων και η μη 
διάδοση των πυρηνικών όπλων (πυρηνικές διασφαλίσεις). Μολονότι κατ’ ουσίαν 
αρμόδια σε αυτούς τους τομείς είναι τα κράτη μέλη, σε διεθνές επίπεδο υπάρχει, σε 

κάποιο βαθμό, ενιαία αντιμετώπιση που οφείλεται σε σειρά συνθηκών, συμβάσεων 
και πρωτοβουλιών, με τις οποίες καθορίστηκε, ανάλογα με την περίπτωση, διεθνές 

καθεστώς που διέπει ορισμένες νευραλγικής σημασίας δραστηριότητες στον 
πυρηνικό τομέα (η σύμβαση σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια). 

Αντίθετα με τη συνθήκη για την ΕΟΚ, η συνθήκη για την ΕΚΑΕ δεν υπέστη ποτέ 
μεγάλες αλλαγές και εξακολουθεί να ισχύει. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 

Ενέργειας δεν συγχωνεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, παρά το γεγονός ότι 
και οι δύο έχουν κοινά θεσμικά όργανα, διατηρεί ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. 

Η υπογραφείσα τον Δεκέμβριο 2007 συνθήκη, με την οποία τροποποιείται η 
συνθήκη για την ΕΕ, μεταβάλλει ορισμένες διατάξεις της συνθήκης ΕΚΑΕ μέσω 

του «πρωτοκόλλου (αριθ. 12) για τη τροποποίηση της συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας». Οι τροποποιήσεις αυτές 
περιορίζονται σε προσαρμογές στους νέους κανόνες που θεσπίζει η τροποποιητική 

συνθήκη, ιδίως στον θεσμικό και χρηματοδοτικό τομέα. 

Τον Μάρτιο 2007, η Επιτροπή διενήργησε απολογισμό και αξιολόγησε τις 

προοπτικές ως προς τη συνθήκη ΕΚΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ο απολογισμός είναι εν 
γένει θετικός, ιδίως στον τομέα της έρευνας, της προστασίας της υγείας, του 

ελέγχου, της ειρηνικής χρήσης των πυρηνικών υλών και των διεθνών σχέσεων. Η 
ανάγκη κατοχύρωσης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και οι ανησυχίες 
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που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή αναζωπυρώνουν ακόμη περισσότερο το 
ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια.  

 

 

VI. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ   

 

Με την Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 εισάγεται για πρώτη φορά διάταξη στην 

Συνθήκη για την ΕΟΚ, με την οποία προστίθεται ως ρητός στόχος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας  η λήψη μέτρων στον τομέα της ενέργειας, καθώς και νέες διατάξεις 

σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και την προστασία περιβάλλοντος, οι οποίες 

αφορούν ευθέως την ενέργεια. 

 

Ειδικότερα, με την Συνθήκη του Μάαστριχτ (η επίσημη ονομασία της οποίας είναι 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση)  τέθηκαν βασικοί στόχοι, οι οποίοι καθόριζαν 

το γενικό πλαίσιο της πολιτικής για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 

συμπεριλαμβανομένων και στόχων ενεργειακού τομέα, όπως :  

 

α) η πρόβλεψη για την προστασία του περιβάλλοντος, απέναντι στις παρενέργειες 

από της παραγωγής ενέργειας, σε συνδυασμό  με την απαίτηση για αειφορία και 

βιωσιμότητα της οικονομικής και κοινωνικής προόδου. 

 

β) η βελτίωση της θέσης της Ένωσης σε σχέση με το διεθνές ανταγωνιστικό 

περιβάλλον αλλά και σε σχέση με την εφαρμογή μίας κοινής εξωτερικής πολιτικής 

και πολιτικής ασφαλείας, που αφορά στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος κρίθηκε ως 

υψίστης σημασίας για τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις. 

 

γ) η δημιουργία μίας κοινότητας χωρίς σύνορα, όπου θα ολοκληρωθεί μία 

οικονομικά και κοινωνικά ισορροπημένη ανάπτυξη με παράλληλη Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). 

 

Η Ένωση, στην προσπάθεια της να διαμορφώσει ένα πλαίσιο δράσης για τα 

ενεργειακά θέματα και να καθορίσει συγκεκριμένους στόχους και προοπτικές, 

εκπόνησε και εξέδωσε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2 κείμενα με αντικείμενο 

την ενέργεια: Την Πράσινη βίβλο και μεταγενέστερα την Λευκή βίβλο.  

 

Η Πράσινη Βίβλος αποτέλεσε το έναυσμα για την ανταλλαγή απόψεων και έθεσε 

γενικούς στόχους πάνω στους οποίους κινήθηκε η πολιτική της Ένωσης  στα θέματα 
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της ενέργειας κατά τα επόμενα χρόνια.  Τρείς είναι οι βασικές αρχές που διέπουν το 

κείμενο αυτό: α) η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, ατόμων και επιχειρήσεων με 

το ελάχιστο δυνατό κόστος, β) η μακροχρόνια εξασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού 

των χωρών με ενεργειακά προϊόντα και γ)  η προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Η Λευκή Βίβλος ακολούθησε την έκδοση της Πράσινης Βίβλου κατόπιν εκτίμησης 

όλων των απόψεων και προβληματισμών που προέκυψαν από την τελευταία. Αφού 

επαναδιατύπωσε τις βασικές αρχές που προσδιορίζονταν στην Πράσινη Βίβλο, η 

Λευκή Βίβλος προσδιόρισε τους ακόλουθους στόχους της ενεργειακής πολιτικής :  

 

α) την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

β) την οικονομική και κοινωνική συνοχή 

γ) την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη 
δ) την προστασία του καταναλωτή 

ε) τον περιορισμό του δημοσίου τομέα στα απαραίτητα προς προστασία του κοινού 
συμφέροντος και ευημερίας. 

 

 

VII. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ  

 

Νομική βάση του ευρωπαϊκού / ενωσιακού δικαίου της ενέργειας αποτελεί το 

Άρθρο 194 της Συνθήκης της Λισαβόνας (Για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης).  Στόχος των διατάξεών του είναι η διασφάλιση μιας λειτουργικής αγοράς 

ενέργειας με δίκαιη πρόσβαση στην αγορά και υψηλό επίπεδο προστασίας των 

καταναλωτών, καθώς και επαρκή επίπεδα διασύνδεσης και ικανότητας παραγωγής.  

 

Παρατίθεται αυτούσιο, λόγω της κομβικής του σπουδαιότητας, το Άρθρο 194 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης : 

 

1. Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και 

λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον, 

η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 

κρατών μελών, έχει ως στόχο: 

 α) να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 
 β) να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης, και 

 γ) να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς 
και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 
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δ) να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. 
 

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων της παραγράφου 1. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται μετά από διαβούλευση με 

την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Τα 

μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν το δικαίωμα κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους 

εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων 

ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 192, παράγραφος 2, στοιχείο γ). 

 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, 

σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει τα ως άνω μέτρα, όταν πρόκειται για μέτρα κυρίως 

φορολογικού χαρακτήρα. 

 

 

VIII.    ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

Για την εναρμόνιση και την ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ε.Ε, 

εγκρίθηκαν τρεις διαδοχικές κανονιστικές δέσμες μέτρων μεταξύ 1996 και 2009 

για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι κανονιστικές δέσμες 

αυτές (δευτερογενής νομοθεσία) ρύθμισαν ζητήματα  σχετικά με την πρόσβαση 

στην αγορά, τη διαφάνεια και την κανονιστική ρύθμιση, την προστασία των 

καταναλωτών, την υποστήριξη των διασυνδέσεων και τα επαρκή επίπεδα 

εφοδιασμού. 

 

Α)   Πρώτη δέσμη κανονιστικών μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας 

 

 Το 1992 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί στο Συμβούλιο προτάσεις  για τη 

θέσπιση κοινών κανόνων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού 

και φυσικού αερίου και αυτό είχε ως  αποτέλεσμα την πρώτη δέσμη για την 

απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. 
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 Το 1996 υιοθετήθηκε η Οδηγία 96/92/ΕΚ με την οποία θεσπίστηκαν κοινοί 

κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 Το 1998 υιοθετήθηκε  η  Οδηγία 98/30/ΕΚ  με την οποία θεσπίστηκαν  κοινοί 

κανόνες για την  εσωτερικής αγορά φυσικού αερίου.  Η Οδηγία αυτή έφερε 

σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου. Κατάργησε 

τα αποκλειστικά δικαιώματα, και βασικοί της στόχοι ήταν η διαφάνεια και η 

μη ύπαρξη διακρίσεων.  

 

Με την Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
ξεκίνησε η πρώτη πράξη για την δημιουργία κοινών κανόνων που αφορούσαν την 

παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός των 
ρυθμίσεων ήταν η σταδιακή δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να καταστεί πιο αποδοτική η παραγωγή, μεταφορά και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, με παράλληλη ενίσχυση του εφοδιασμού και της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και με σεβασμό της προστασίας 
του περιβάλλοντος. Στην κυοφορούμενη εσωτερική αγορά οι επιχειρήσεις του 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έπρεπε να μπορούν να δρουν, με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με προοπτική την επίτευξη μιας 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Η δημιουργία εσωτερικής αγοράς όφειλε, επίσης, να προωθήσει τη διασύνδεση και 

τη διαλειτουργικότητα των δικτύων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, στα 
οποία η πρόσβαση θα ήταν ανοικτή σε όλους. Τα Κράτη - Μέλη όφειλαν να 

επιβάλλουν υποχρεώσεις παροχής υπηρεσίας κοινής ωφελείας, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού, την προστασία των καταναλωτών και 

την προστασία του περιβάλλοντος.  
 

Με την Οδηγία εισήχθησαν οι παρακάτω σημαντικές καινοτομίες, προκειμένου να 
επιτευχθεί η σταδιακή μετάβαση σε μία ευρωπαϊκή «εσωτερική αγορά» ηλεκτρικής 

ενέργειας : α) Η εισαγωγή του ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. β) Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. γ) Η διασφάλιση της ελεύθερης και ισότιμης 

πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
απελευθέρωση της δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε  

να επιτευχθεί είτε με το σύστημα της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραγωγής 
(authorization) είτε με το σύστημα διαδικασίας υποβολής προσφορών (tendering) 

είτε με συνδυασμό των δύο συστημάτων. 
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Στα άρθρα 7-9 της Οδηγίας περιέχονταν ρυθμίσεις για την εκμετάλλευση του 
δικτύου μεταφοράς και στα άρθρα 10-12 του δικτύου διανομής. Η πρόσβαση στο 

δίκτυο έπρεπε να εξασφαλίζεται σε όλους με όρους ισοτιμίας και έναντι 
οικονομικού ανταλλάγματος. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των δικτύων είχαν 

υποχρέωση να επιτρέπουν την πρόσβαση τρίτων.  
 

Η Οδηγία προέβλεπε ότι τα Κράτη-Μέλη μπορούν να επιλέξουν είτε το «σύστημα 
πρόσβασης στα δίκτυα» είτε το σύστημα του μοναδικού αγοραστή. Η πρόσβαση 

τρίτων στο δίκτυο μπορούσε να επιτευχθεί είτε με διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους 
ενδιαφερομένους και τους Διαχειριστές, από τις οποίες καθοριζόταν η τιμή 

πρόσβασης είτε με ρυθμιζόμενη πρόσβαση, όπου όλοι είχαν δικαίωμα πρόσβασης 
εντός δεδομένου τεχνικού και οικονομικού πλαισίου.  

 
Περαιτέρω, η Οδηγία προέβλεπε την δυνατότητα κατασκευής απευθείας γραμμής, 

που επέτρεπε τον άμεσο εφοδιασμό του καταναλωτή από τον παραγωγό χωρίς να 
χρησιμοποιείται το δίκτυο μεταφοράς καθώς και ρυθμίσεις για τα μικρά 
απομονωμένα δίκτυα, που είχαν ιδιαίτερη σημασία ιδίως για την νησιωτική Ελλάδα.  

 
Σημαντική καινοτομία της Οδηγίας αποτελούσε η υποχρέωση των 

καθετοποιημένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια 
να διαχωρίσουν τις δραστηριότητες που αφορούν τα δίκτυα (μεταφοράς και 

διανομής) από τις δραστηριότητες της παραγωγής, προμήθειας ή εμπορίας 
ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλες δραστηριότητες πέραν του τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας (Unbundling).  
 

Οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 και 15 της Οδηγίας αποσκοπούσαν στην διαφάνεια 
και τον έλεγχο του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων μέσω της υποχρέωσης 

τήρησης και δημοσίευσης χωριστών λογαριασμών στην λογιστική παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων τους (λογιστικός διαχωρισμός), ώστε να είναι δυνατό να 
διαπιστωθεί τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, όπως αδικαιολογήτως χαμηλά ή 

υψηλά τιμολόγια ή πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης για ισοδύναμες παροχές.  
 

 
Β)  Δεύτερη δέσμη κανονιστικών μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας 

 
 Η εξέλιξη της αγοράς,  οι δυσκολίες και οι  δυσλειτουργίες, οι οποίες 

επισημάνθηκαν στις συγκριτικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
οδήγησαν στην υιοθέτηση της δεύτερης δέσμης μέτρων για την 

απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.   
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 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2003, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε 
στο μεταξύ, από τις δύο Οδηγίες προχωρά και κατάργηση και αντικατάσταση 

τους από τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ. Σκοπός της 
αντικατάστασης υπήρξε η επίσπευση της διαδικασίας απελευθέρωσης και την 

δημιουργία πραγματικά λειτουργικής εσωτερικής αγοράς στους τομείς του 
ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου (δεύτερη δέσμη μέτρων). 

 
Αναφορικά με την Ηλεκτρική Ενέργεια:   

 
 Τον Ιούνιο του 2003 υιοθετήθηκε  η Οδηγία 2003/54/ΕΚ η οποία κατάργησε 

την Οδηγία 96/92/ΕΚ. 
 

 Η νέα Οδηγία συνοδεύθηκε από τον Κανονισμό 1228/2003.  Ο 
συγκεκριμένος Κανονισμός καθιερώνει κοινούς κανόνες για πρόσβαση στο 

δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Αναφορικά με το Φυσικό αέριο: 

 
 Τον Ιούνιο του 2003 υιοθετήθηκε  η Οδηγία 2003/55/ΕΚ η οποία κατάργησε 

την Οδηγία 98/30/ΕΚ. 
 

  Η νέα Οδηγία συνοδεύτηκε από τον Κανονισμό 1775/2005,  ο οποίος ορίζει 
τους  όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. 

 
 Η Δεύτερη δέσμη ολοκληρώθηκε με την έκδοση της Απόφασης της 

Επιτροπής 2003/796/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής ομάδας 
Ρυθμιστικών Αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.  

 
Συνοπτικά, η νέα Οδηγία 2003/54/ΕΚ όσο αφορά τον ηλεκτρισμό καθώς και η νέα 
οδηγία 2003/55/ΕΚ όσο αφορά το φυσικό αέριο : 

 
 Επεκτείνει την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας/ φυσικού 

αερίου αντίστοιχα, σε όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές μέχρι τον Ιούλιο 
2004, και σε όλους τους πελάτες μέχρι τον Ιούλιο 2007.  

 
 Περιλαμβάνει μέτρα για το νομικό διαχωρισμό της διαχείρισης των δικτύων 

μεταφοράς και διανομής από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας 
 

 Ενισχύει το ρόλο των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας των κρατών μελών  
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 Απαιτεί τη δημοσίευση των χρεώσεων για τα δίκτυα 
  

 Ενισχύει τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ιδιαίτερα για τους ευάλωτους 
καταναλωτές 

 
 Καθιερώνει μέτρα για την ασφάλεια εφοδιασμού.  

 
Ειδικότερα, νέα Οδηγία 2003/54/ΕΚ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιείχε 

αναλυτικότερες ρυθμίσεις από την καταργούμενη Οδηγία 96/92/ΕΚ, που έτειναν 
στην άρση των εμποδίων που καθυστερούσαν την ολοκλήρωση της επιδιωκόμενης 

εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο 
ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κρίθηκε ως καθοριστικής 

σημασίας να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο δίκτυο, η οποία έπρεπε να παρέχεται σε 
όλους χωρίς διακρίσεις, με διαφάνεια και σε λογικές τιμές. 

 
Η δυσχέρεια πρόσβασης στο δίκτυο και η υψηλή τιμολόγηση των υπηρεσιών 
χρήσης του δικτύου είχαν αναδειχθεί από την εφαρμογή της πρώτης Οδηγίας ως τα 

κυριότερα εμπόδια στην πορεία για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Με την καταργούμενη πρώτη Οδηγία είχε εισαχθεί η 

απελευθέρωση στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  Με τη νέα 
Οδηγία, εκτός από την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς  στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας εισήχθη και η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς για όλους 
τους πελάτες-καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την 1.7.2007, οι οποίοι θα 

μπορούσαν πλέον ελεύθερα να επιλέγουν τον προμηθευτή τους.  
 

Ουσιαστική αλλαγή που εισήχθη με την νέα Οδηγία αποτέλεσε η υποχρέωση όχι 
μόνο λογιστικού αλλά και νομικού διαχωρισμού της δραστηριότητας του 

Διαχειριστή των δικτύων (μεταφοράς ή διανομής) από άλλες δραστηριότητες στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Οδηγία δεν έθιγε ζητήματα ιδ ιοκτησίας των 
δικτύων. Για την εξασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα η 

Οδηγία εισήγαγε την μέθοδο των «ρυθμισμένων» τιμολογίων πρόσβασης και 
περιορίζει την δυνατότητα άρνησης του διαχειριστή στην πρόσβαση τρίτων στο 

δίκτυο μόνο σε περιπτώσεις έλλειψης χωρητικότητας.  
 

Τέλος, η νέα Οδηγία υποχρέωσε όλα τα Κράτη -Μέλη να ορίσουν μία ή 
περισσότερες Ρυθμιστικές Αρχές. Αυτές έπρεπε να είναι εντελώς ανεξάρτητες από 

τα συμφέροντα του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες θα είναι 
υπεύθυνες για την διασφάλιση της αμεροληψίας, του ουσιαστικού ανταγωνισμού 

και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. 
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Γ)  Η Τρίτη Δέσμη κανονιστικών μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας 

 
 Τον Ιανουάριο του 2007 δημοσιεύθηκε τομεακή έρευνα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, στην οποία καταγράφονταν σοβαρές δυσλειτουργίες του 
ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας.  Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι 

διατάξεις του  κανονιστικού πλαισίου της δεύτερης δέσμης δεν απέδωσαν ως 
αναμενόταν.   

 
 Ετσι, το 2009 δημοσιεύεται η Τρίτη δέσμη κανονιστικών μέτρων. Στόχος 

της δέσμης είναι η συμπλήρωση των υφισταμένων κανόνων, προκειμένου η 
εσωτερική αγορά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των καταναλωτών 

και να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει το στόχο ενός πλέον ασφαλούς, 
ανταγωνιστικού και βιώσιμου εφοδιασμού σε ενέργεια. 

 
Η Τρίτη δέσμη  περιλαμβάνει: 
 

 Την Οδηγία 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. 

 
 Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ. 
 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 713/2009  για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 

 
 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009  σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 

δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1228/2003 
 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα 
δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

1775/2005 
 

Βασικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την Τρίτη δέσμη: 
 

 Αποτελεσματικός διαχωρισμός της δραστηριότητας μεταφοράς από τις 

δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας 
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 Προώθηση του ανταγωνισμού εντός των περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας και Φυσικού αερίου με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής 

αγοράς ενέργειας 
 

 Ενίσχυση της διαφάνειας και καλύτερη λειτουργία της λιανικής αγοράς - 
Δικαίωμα επιλογής προμηθευτή.     

 

 Προστασία των καταναλωτών και κυρίως  προστασία των ευάλωτων 
καταναλωτών (απαγόρευση διακοπής της τροφοδοσίας τους και δυνατότητα 

ενίσχυσης τους για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας) 
 

 Ενίσχυση της αλληλεγγύης και της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ 

κρατών μελών για τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού 
 

 Σύσταση Οργανισμού Συνεργασία Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας  
(ΟΣΡΑΕ), με στόχο την κάλυψη του ρυθμιστικού κενού στο επίπεδο της 

Κοινότητας και την προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας.  

 
 Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής συνεργασίας των Διαχειριστών Συστημάτων 

Μεταφοράς 
  

 Ενίσχυση των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών για αποτελεσματικότερη 
ρυθμιστική εποπτεία, μέσω της θωράκισης της ανεξαρτησίας τους από την 

εκτελεστική εξουσία και από οικονομικά συμφέροντα ) 
 

 

 

IX.  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΕΣΜΩΝ  
 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 15 χρόνια από την πρώτη, σχετική με την απελευθέρωση των 

ηλεκτρικών αγορών Οδηγία (1996/92/ EΚ),  θέσπισε, μέσω της Οδηγίας 2009/72/ 
EΚ και ιδίως με τον Κανονισμό 2009/714/ EΚ, κοινό πρότυπο (μοντέλο) ως προς 

τον σχεδιασμό των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό όφειλαν να εφαρμόσουν 
όλα τα Κράτη Μέλη εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα.  Στόχος είναι αφενός 

η μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας και αντίστοιχα 
φυσικού αερίου μεταξύ των κρατών και αφετέρου, η καλύτερη και 
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αποτελεσματικότερη χρήση των ήδη εγκατεστημένων υποδομών και πόρων κάθε 
χώρας.   

 
Και μόνο ο αριθμός των σχετικών Οδηγιών και το μικρό χρονικό διάστημα που 

μεσολάβησε μεταξύ της έκδοσής των διαδοχικών οδηγιών (1996/92/EΚ, 
2003/54/EΚ και 2009/72/ EΚ), υποδεικνύει την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος 

της ολοκλήρωσή της εσωτερικής αγοράς. Αναδεικνύει επιπρόσθετα και την ανάγκη 
προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου στις εξελίξεις που παρατηρήθηκαν και 

παρατηρούνται στις αγορές ενέργειας στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δεδομένου ότι το σημείο εκκίνησή ως 

προς  την απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών και την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου την ολοκλήρωσή της Ενιαίας αγοράς, διέφερε σημαντικά σε 

κάθε χώρα. 
 

Συνεπώς, δεν ήταν δυνατή οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου, από τη σταδιακή εφαρμογή διαφόρων ρυθμιστικών 
μέτρων, στη βάση συγκεκριμένων αρχών.  Αυτό έδωσε στις ευρωπαϊκές χώρες τον 

απαραίτητο χρόνο προσαρμογής  προκειμένου να διαμορφώσουν τις αναγκαίες 
συνθήκες στις αγορές ηλεκτρικής ενεργείας, δηλαδή συνθήκες πραγματικού 

ανταγωνισμού, που θα επέτρεπαν τελικά και την ενοποίησή τους. 
 

Ενδεικτικό των ως άνω είναι ότι οι δύο πρώτες Οδηγίες (1996/92/EΚ και 
2003/54/EΚ), αν και διατύπωναν με μεγάλη ακρίβεια τις αρχές τις οποίες θα έπρεπε 

να αναπτυχθούν οι αγορές ενεργείας, επέτρεπαν σε κάθε χώρα να επιλέξει από μόνη 
της τα αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα και τον σχεδιασμό ως πρός τη λειτουργία των 

αγορών τους, αναλόγως των ιδιαίτερων δομικών και λειτουργικών συνθηκών. 
 

Αντίθετα η  τρίτη Οδηγία 2009/72/EC και ιδίως ο Κανονισμός 2009/714 θέτουν 
πλέον, λεπτομερώς, τους  όρους και τις προϋποθέσεις για την οργάνωση των 
ηλεκτρικών αγορών σε κάθε χώρα.  Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται σημαντικά τα 

επίπεδα ελευθερίας κάθε κράτους-μέλους, ως προς την επιλογή του σχεδιασμού 
αγοράς που θα επιλέξει, καθόσον θεσπίζοντας υποχρεωτικά χρονοδιαγράμματα ως 

προς τις αιτούμενες δομικές προσαρμογές. Μάλιστα, τα ανωτέρω ρυθμίζονται 
κατά κύριο λόγο στον Κανονισμό, μη επιτρέποντας στον Εθνικό Νομοθέτη να 

επιλέξει κάτι διαφορετικό. 
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X.     Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για περιστολή της κατασπατάλησης των (σε 

κατάσταση σπάνιος ευρισκομένων) ενεργειακών πόρων, η προσοχή του ενωσιακού 
νομοθέτη στράφηκε στην ανάγκη ώστε τα πάσης φύσεως κτίρια να μην εμφανίζουν 

ενεργειακές απώλειες, αλλά να διασφαλιστεί η ενεργειακή «αποδοτικότητά» τους.    
 

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων, που βασίζεται στα ακόλουθα τέσσερα βασικά στοιχεία: 
 

 -  κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ολοκληρωμένης ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων 
 

- ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια και υφιστάμενα 
κτίρια, σε περίπτωση που υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση 

 
- συστήματα πιστοποίησης για νέα και υφιστάμενα κτίρια και, σε δημόσια 

κτίρια, τοιχοκόλληση των πιστοποιητικών και άλλων σχετικών πληροφοριών.  
 

- επιθεώρηση των λεβήτων και των κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού στα 
κτίρια σε τακτά χρονικά διαστήματα και, επιπλέον, αξιολόγηση της 

εγκατάστασης θέρμανσης όταν οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών. 
 

Οσον αφορά την κοινή μεθοδολογία υπολογισμού, αυτή  θα πρέπει να 
περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ενεργειακή 
απόδοση, και όχι πλέον μόνον την ποιότητα της μόνωσης του κτιρίου. Στην εν λόγω 

ολοκληρωμένη προσέγγιση θα πρέπει να συνυπολογίζονται παράγοντες όπως οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, οι εγκαταστάσεις φωτισμού, η θέση και ο 

προσανατολισμός του κτιρίου, η ανάκτηση θερμότητας κ.λπ. Τα ελάχιστα πρότυπα 
για τα κτίρια υπολογίζονται βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται ανωτέρω. Τα 

κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν ελάχιστα πρότυπα. 
 

Η Οδηγία αφορά τον τομέα της κατοικίας και τον τριτογενή τομέα (κυρίως 
γραφεία  και δημόσια κτίρια). Ωστόσο, ορισμένα κτίρια εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την πιστοποίηση, και κυρίως τα ιστορικά 
κτίρια και τα βιομηχανικά κτίρια. Αφορά, επίσης, όλες τις πλευρές της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων, ώστε να διαμορφωθεί μια πραγματικά ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. 
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Σημειώνεται ότι η Οδηγία δεν προβλέπει μέτρα σχετικά με τον μη μόνιμα 

εγκατεστημένο εξοπλισμό, όπως είναι οι οικιακές συσκευές. Μέτρα όπως η 
επισήμανση και η υποχρεωτική ελάχιστη απόδοση έχουν ήδη εφαρμοσθεί ή 

προβλέπονται στο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση. 
 

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκπόνηση ελάχιστων προτύπων. 
Υποχρεούνται επίσης να εξασφαλίζουν ότι η πιστοποίηση και η επιθεώρηση των 

κτιρίων θα διεξάγονται από εξειδικευμένο και ανεξάρτητο προσωπικό. 
 

Οσον αφορά τα προβλεπόμενα ενεργειακά πιστοποιητικά, αυτά θα πρέπει να 
διατίθενται κατά την κατασκευή, την πώληση ή την ενοικίαση ενός κτιρίου. Η 

Οδηγία στοχεύει ιδιαίτερα στην ενοικίαση, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο 
ιδιοκτήτης, ο οποίος συνήθως δεν πληρώνει το λογαριασμό για την κατανάλωση 

ενέργειας, θα λάβει τα αναγκαία μέτρα. Παράλληλα, προβλέπει επίσης ότι οι 
κάτοικοι (των κτιρίων) πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την 
κατανάλωσή τους, σε θέρμανση και ζεστό νερό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του 

είδους τα μέτρα είναι αποδοτικά. 
 

Η Οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Κοινότητας σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή (υποχρεώσεις βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο) και την 

ασφάλεια του εφοδιασμού (Πράσινη Βίβλος για την ασφάλεια του εφοδιασμού). 
Αφενός, η Κοινότητα εξαρτάται με αυξανόμενο ρυθμό από εξωτερικές πηγές 

ενέργειας και, αφετέρου, αυξάνονται οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η Κοινότητα έχει πολύ περιορισμένη δυνατότητα να 

μεταστρέψει την ενεργειακή παραγωγή, αλλά μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση. Η 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, αποτελεί επομένως μία από τις πιθανές λύσεις γι' αυτά τα δύο 
προβλήματα. 
 

Η κατανάλωση ενέργειας για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα κτίρια 
αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ. Η 

Επιτροπή θεωρεί ότι, με την ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό, μπορεί να 
υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, γεγονός που θα συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.  
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XI.   Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

 

Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των ευρωπαίων καταναλωτών 
αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής της Ένωσης για την 

Ενεργειακή Ένωση. 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε  στις 28 Οκτωβρίου 2017 τον Κανονισμό 
2017/1938/ΕΕ  με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό 

αέριο στην ΕΕ. Ο νέος κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2017. Οι νέοι 
κανόνες υπερβαίνουν τον προηγούμενο Κανονισμό του 2010, απαιτώντας από τις 

χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν σε περιφερειακές ομάδες για να εκτιμήσουν το 
ενδεχόμενο διακοπής του εφοδιασμού τους με φυσικό αέριο. Επίσης  επιβάλλει στις 

χώρες  να συμφωνήσουν σε κοινές ενέργειες για την πρόληψη ή τον μετριασμό των 
συνεπειών.  

 
Σύμφωνα με τη νέα αρχή  της «αλληλεγγύης», οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να είναι 

έτοιμες να βοηθήσουν τις γειτονικές χώρες εξασφαλίζοντας  την παροχή αερίου σε 
ευάλωτους καταναλωτές σε περίπτωση ακραίας έλλειψης. Αυτό θα μειώσει τον 
κίνδυνο εξάρτησης από εξωτερικές πηγές. 

Ειδικότερα, ο νέος Κανονισμός θεσπίζει διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία 
της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ένωση. Αποσκοπεί στην 
διασφάλιση της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 

φυσικού αερίου και τη δυνατότητα λήψης εκτάκτων μέτρων, όταν δεν είναι επαρκείς 
οι απαιτούμενες ποσότητες για τον εφοδιασμό της αγοράς   με φυσικό αέριο. Στα 

έκτακτα μέτρα αυτά  συμπεριλαμβάνονται μέτρα αλληλεγγύης ύστατης λύσης.   
 

Στο πλαίσιο αυτό ο νέος Κανονισμός προβαίνει σε σαφή καθορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών και 

της Ένωσης όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε 
συγκεκριμένες διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.  Ο Κανονισμός 

θεσπίζει, επίσης, στο πλαίσιο πνεύματος αλληλεγγύης, διαφανείς μηχανισμούς για 
τον συντονισμό του σχεδιασμού για την περίπτωση έκτακτων αναγκών και  την 

αντιμετώπισή τους σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο. 
 
Επιπλέον, οι εταιρείες φυσικού αερίου θα πρέπει να ενημερώσουν επισήμως τις 

εθνικές αρχές σχετικά με σημαντικές συμβάσεις μακροπρόθεσμης προμήθειας που 
έχουν συνάψει και που ενδέχεται να έχουν σχέση με την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
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Τέλος, ο Κανονισμός απαιτεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 

Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG) να εκτελεί σε ολόκληρη την ΕΕ προσομοίωση 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και διακοπή της υποδομής, προκειμένου να παράσχει 

μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου σχετικά με τους σημαντικούς κινδύνους 
προσφοράς για την ΕΕ. 

 
 

 
ΧΙI.     ΤΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

Η δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας αποτελεί ευρωπαϊκή στόχευση 

ήδη από τη υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ.  Ο Κανονισμός 347/2013 

ορίζει σε ενωσιακό επίπεδο ένα νέο πλαίσιο για τον σχεδιασμό των υποδομών και 

υλοποίηση των αντίστοιχων έργων κατ’ αρχήν για την περίοδο έως το 2020, αλλά 

και μετέπειτα.  

 

Ειδικότερα ορίζει:  

 

α) εννέα στρατηγικούς γεωγραφικούς διαδρόμους προτεραιότητας για υποδομές 

στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, και του πετρελαίου,  

 

β) τρεις ζώνες προτεραιότητας για υποδομές ευφυών ηλεκτρικών δικτύων, 

λεωφόρων ηλεκτρικής ενέργειας και δικτύων μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα,  

 

γ) τις κατηγορίες (είδη) ενεργειακών υποδομών ως προς την ηλεκτρική ενέργεια, 

το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και το διοξείδιο του άνθρακα και  

 

δ) διαφανή διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 

Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), την έγκαιρη υλοποίησή τους και τις 

προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς τους για να τύχουν χρηματοδοτικής ενισχύσεως.  

 

Τα ΕΚΕ περιέχονται σε κατάλογο, τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή («ενωσιακός 

κατάλογος ΕΚΕ») επί τη βάσει δώδεκα περιφερειακών καταλόγων προτεινόμενων 

έργων, τους οποίους καταρτίζουν δώδεκα περιφερειακές ομάδες, ανταποκρίνονται 

δε σε συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια. Ο κατάλογος περιέχεται σε 

(κανονιστικού περιεχομένου) Πράξη, την οποία εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση του 
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Κανονισμού η Επιτροπή, τα δε ΕΚΕ του καταλόγου έχουν προηγουμένως τύχει της 

εγκρίσεως των Κρατών Μελών, και μάλιστα κατόπιν αναλύσεως κόστους – 

οφέλους για όλο το ενεργειακό σύστημα.  

 

Η έγκριση του ενωσιακού καταλόγου προσδίδει «καθεστώς προτεραιότητας» στα 

ΕΚΕ στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας χορηγήσεως αδειών, με στόχο να 

διασφαλισθεί η ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους.  

 

Οι αρμόδιες Αρχές των Κρατών Μελών τότε μπορούν να δίδουν έγκριση μόνο για 

λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος  σε έργα με δυσμενείς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.  

 

Οι διατάξεις του Κανονισμού περί επενδύσεων εισάγουν τη διαδικασία των τριών 

σταδίων ως προς την υλοποίηση και την χρηματοδότησή τους:  

 

Α) Σε ένα πρώτο στάδιο, προτεραιότητα έχει η αγορά.   Οι πράγματι προκύψασες 

επενδυτικές δαπάνες βαρύνουν τους αντίστοιχους Διαχειριστές Συστημάτων 

Μεταφοράς ή τους φορείς υλοποιήσεως των υποδομών μεταφοράς των Κρατών 

Μελών, στα οποία εντοπίζονται τα καθαρά θετικά αποτελέσματα του έργου. Οι 

δαπάνες αυτές καλύπτονται από τους χρήστες του δικτύου μέσω των τιμολογίων 

προσβάσεως στα δίκτυα σε αυτά τα Κράτη Μέλη,  

 

Β) Σε ένα δεύτερο στάδιο, όταν οι επενδύσεις δεν υλοποιούνται από την αγορά, 

διότι, επί τη βάσει αξιολογήσεως της ζητήσεως της αγοράς ή των αναμενομένων 

συνεπειών στα τέλη, προκύπτει ότι το κόστος δεν αναμένεται να καλυφθεί από τα 

τέλη, τα οποία καταβάλλουν οι χρήστες της υποδομής, τότε εξετάζεται η προσφυγή 

σε ρυθμιστικές λύσεις.  Αυτές έχουν να κάνουν με την υλοποίηση επέμβασης της 

ΕΕ και των Κρατών Μελών προς τον σκοπό της διευκολύνσεως των επενδύσεων, 

μέσω του διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους.  

 

Γ) Σε ένα τρίτο στάδιο, όταν τα δύο πρώτα στάδια δεν αρκούν για να γίνουν οι 

απαιτούμενες επενδύσεις σε ΕΚΕ, η ΕΕ δύναται να παράσχει χρηματοδοτική 

ενίσχυση, εφ’ όσον το έργο πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, προς τον σκοπό της 

προσελκύσεως ιδιωτικών πόρων.  

 

Τα ΕΚΕ στους τομείς του ηλεκτρισμού, του αερίου και του διοξειδίου του άνθρακα 

επιλέγονται ανά κατηγορία επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Κατά την 
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επιλογή πρέπει να εξασφαλίζεται, πρώτον ότι αποφεύγεται κάθε στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, ιδίως μεταξύ έργων, τα οποία συμβάλλουν στην υλοποίηση του ίδιου 

διαδρόμου προτεραιότητας της ΕΕ, και δεύτερον ότι θα λάβουν χώρα οι 

απαραίτητες συνέργειες με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν 

ευφυή δίκτυα διανομής ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής σημασίας.  

 

 

 

ΧΙΙI.     ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  

Θα ήταν παράδοξο εάν σε ευρωπαϊκό ρυθμιστικό επίπεδο δεν είχε συνειδητοποιηθεί 
η σπουδαιότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδάτινη)  

για μια ασφαλή πορεία προς τη βιώσιμη /αειφόρο ανάπτυξη με την παράλληλη 
διαφύλαξη της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος.  

 
Οι κοινές πολιτικές προσπάθειες με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη συγκαταλέγονται 

μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Ειδικότερος στόχος είναι η εξέλιξη και 

οικονομική ανάπτυξη των κρατών μέσα από την ταυτόχρονη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων εξάντλησης των φυσικών πόρων του πλανήτη και άρα 

την καταστολή των καταστροφικών, ιδίως για το περιβάλλον, συνεπειών της .  
 

Επιπλέον, αναφορά στην ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και τη λήψη μέτρων για την 
προστασία των περιβάλλοντος και στους τομείς της ενέργειας γίνεται στα άρθρα 2 
και 3 αντίστοιχα της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ) 

που εξελίχθηκε στην νύν ισχύουσα Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης (ΣΛΕΕ). Ειδικότερα, επισημαίνονται οι στόχοι της πολιτικής της 

Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και, συγκεκριμένα, «η διατήρηση, 
προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος» (άρθρο 174 της ΣΕΚ) 

καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λάβει για «την ποσοτική διαχείριση των υδάτινων 
πόρων ή εκείνα που επιδρούν αμέσως ή εμμέσως στη διαθεσιμότητα των εν λόγω 

πόρων» (άρθρο 175 της ΣΕΚ).  
 

Σε επίπεδο σχετικής δευτερογενούς κοινοτικής νομοθεσίας, που ρυθμίζει 
συγκεκριμένα τα ζητήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 

συγκαταλέγονται :  
 

1. Η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την «προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
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παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας». Η Οδηγία αυτή έχει ως στόχο να θέσει μία πολιτική κατανάλωσης 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
στη βάση των πρακτικών που ακολουθούσαν σε μεσοπρόθεσμη βάση τα 

εθνικά κράτη. 
 

2. Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ηςΜαϊου2003 σχετικά με «την προώθηση της 

χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές». Η 
Οδηγία αυτή θεσπίζει ειδικά μέτρα για τον τομέα των βιοκαυσίμων κατόπιν 

αποδοχής και αποτύπωσης των συνεπειών της χρήσης τους στις μεταφορές 
κατ’ εκτίμηση ότι μέχρι το 2010 (εντός 20ετίας από το 1990) οι εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα μόνο από τις μεταφορές θα αυξάνονταν κατά 50%. 
 

3. Η Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Φεβρουαρίου 2004 «για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας 
βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας 

και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ». Η Οδηγία αυτή 
περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν τρόπους παραγωγής, προμήθειας και 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική αγορά διά της συνεργασίας 
των κρατών. 

 

4. Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Απριλίου 2009 για «την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ».  Η Οδηγία αυτή έχει ως περιεχόμενο 

(πέρα από τις προαναφερόμενες καταργήσεις παλαιότερων οδηγιών) την 
προσπάθεια διαμόρφωσης κοινού πλαισίου και συντονισμένων κρατικών 

δράσεων για τη συστηματική αξιοποίηση των ΑΠΕ. Περαιτέρω, η Οδηγία 
αυτή προωθεί τις κοινές δράσεις των κρατών και θέτει τους βασικούς 

ενεργειακούς στόχους σε βάθος 10ετίας. Επιπρόσθετα, επιχειρεί να 
προσαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία σε όσα σχετικά με ΑΠΕ όριζε το  

Πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. 
Τέλος, θεσπίζει και οριοθετεί τους «στόχους 20-20-20».  Σύμφωνα με αυτούς, 

επιβάλλεται υποχρέωση α) 20 % μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
της ΕΕ σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, β) 20 % βελτίωσης στην ενεργειακή 
απόδοση της ΕΕ και γ) 20 % της ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εν λόγω «στόχοι 20-20-20» αποβλέπουν 
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αυξάνοντας την ενεργειακή 

ασφάλεια της ΕΕ και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της. Επίσης, 
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αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

 

 

 

XIV.    Η ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ 

 

 

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόπλασμα μιας 
νέας δέσμης μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη βιωσιμότητας και 
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.), αναφορικά με τον τομέα της 

ενέργειας και, κατ’ επέκταση, της ενεργειακής πολιτικής. Η «Καθαρή Ενέργεια για 
τους Ευρωπαίους» -όπως τιτλοφορείται η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων- 

εντάσσεται στο ευρύτερο ενωσιακό πλαίσιο κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής,  
που αποβλέπει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 

κατά 40% μέχρι το 2030.  
 

Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. επιθυμεί -μέσω των εν λόγω μέτρων- να επιτύχει τα εξής: α) 
διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης και απόκτηση θέσης προτεραιότητας στην 

ενεργειακή στρατηγική της, β) εδραίωση του ηγετικού της ρόλου στην παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και γ) δημιουργία ευνοϊκών συναλλακτικών 

όρων για τους καταναλωτές. Τα νέα ευρωπαϊκά μέτρα αφορούν ποικίλους 
ενεργειακούς τομείς, όπως την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τους καταναλωτές, 
την πρόβλεψη μιας αναθεωρημένης Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, τον 

οικολογικό σχεδιασμό κτιρίων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το ενεργειακό 
κόστος και, τέλος, τις μεταφορές. 
 

 

A) Αναφορικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τους καταναλωτές 
 

Η διαμόρφωση της υφιστάμενης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στους 
κανόνες της Τρίτης δέσμης κανονιστικών μέτρων, που υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. το 

2009. Συνέβαλε στην αύξηση των διασυνοριακών εμπορικών συμφωνιών 
ηλεκτρικής ενέργειας και της ρευστότητας των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών αγορών – 

που είχαν ως επακόλουθο τη βελτίωση της θέσης των καταναλωτών.  
 

Ωστόσο η Ε.Ε., μέσω της νέας δέσμης μέτρων «Καθαρή Ενέργεια για τους 
Ευρωπαίους», αποβλέπει στη δημιουργία μιας ποικίλης και αποκεντρωμένης 

ηλεκτρικής παραγωγής, στην οποία θα δεσπόζει η αλληλεξάρτηση των κρατών-
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μελών, καθώς και η ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών, χάρη στις νέες 
τεχνολογικές μεθόδους αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας. Ως εκ τούτου, 

κρίθηκε επιβεβλημένη η έκδοση ενός σχετικού Κανονισμού της Ε.Ε. για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας – δηλαδή, η προσπάθεια βελτίωσης της νομοθεσίας, σε 

συνδυασμό με την προαγωγή τόσο της ευχερέστερης πρόσβασης των πολιτών στην 
κοινωνία της ενέργειας, όσο  και της προστασίας των ευάλωτων ομάδων 

καταναλωτών. 
 
 

B) Η πρόβλεψη μιας αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση 

 
Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να θεωρείται ως οιονεί αυτούσια ενεργειακή πηγή, 

σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση της σχετικής 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Υπό το καθεστώς της κυοφορούμενης νέας δέσμης μέτρων, 
είναι δυνατό να υποστηριχθεί η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων. Επιπροσθέτως, η αναθεώρηση της 

προαναφερθείσας Οδηγίας κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να εναρμονισθεί με το 
δεσμευτικό στόχο – 30% της ενεργειακής απόδοσης για το 2030, έναντι του 20% 

που προβλέπεται, μέχρι στιγμής, στο εν λόγω νομικό κείμενο.  
 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υπό κρίση πρόταση της Ε.Ε. απαιτεί, πριν την κατάρτιση 
των καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και των 

εναλλακτικών μέτρων, να λαμβάνεται υπόψιν η ενεργειακή ένδεια των 
καταναλωτών. Εξάλλου, η μείωση των λογαριασμών ενέργειας θα είναι επωφελής 

για τους ευάλωτους καταναλωτές, και θα ενισχύσει τις κοινωνικές πτυχές της 
ενεργειακής απόδοσης. 

 
 

Γ)  Αναφορικά με τον οικολογικό σχεδιασμό των κτιρίων 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της κυοφορούμενης νέας δέσμης μέτρων για την 
Καθαρή Ενέργεια, παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό 

σχεδιασμό κτιρίων (2016-2019), που σχεδιάσθηκε για να συμβάλει στην 
υποστήριξη της νέας πρωτοβουλίας της Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία. Η 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία συνίσταται στη διατήρηση της αξίας των 
προϊόντων και των υλικών  καθώς επίσης στον περιορισμό των αποβλήτων στον 

ελάχιστο βαθμό. Η πρωτοβουλία για την κυκλική οικονομία -στην οποία εντάσσεται 



86 
 

και ο οικολογικός σχεδιασμός κτιρίων- στοχεύει στη μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας σε βιώσιμη, ανταγωνιστική, αποδοτική, και με χαμηλές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα. 
 

Συμπληρωματικά, τα εκτελεστικά μέτρα της Ε.Ε. για τον οικολογικό σχεδιασμό 
κτιρίων κρίθηκε ότι πρέπει να προσανατολίζονται στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την αποδοτική χρήση των υλικών 
(όπως την ανακύκλωση και την αξιοποίηση της ανθεκτικότητάς τους), καθώς 

επίσης στην εποπτεία της αγοράς, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μη 
συμμορφούμενων προϊόντων στα κράτη-μέλη της.  

 
Εκτιμήθηκε ότι, εάν τα νέα μέτρα για τον οικολογικό σχεδιασμό εφαρμοσθούν με 

μεγαλύτερη σύνεση, αφενός, η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα 
ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ΤΙΠ (Τόνος Ισοδύναμου Πετρελαίου = μονάδα 

μέτρησης ενεργειακών μεγεθών) και, αφετέρου, θα μειωθούν οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 100 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2030. 
 
 

Δ)   Αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε -στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων- την 
υιοθέτηση μιας Οδηγίας για την προαγωγή της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Το πλαίσιο “ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής 2030″ θέτει ως 
στόχο τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ε.Ε. σε ποσοστό  -

τουλάχιστον- 27%. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα κράτη-μέλη δύνανται να θέσουν 
διαφορετικούς εθνικούς στόχους για τη χρήση -σε μεγαλύτερο ποσοστό- 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς τα ίδια δεν περιορίζονται σε καμία 
περίπτωση από το ως άνω προβλεπόμενο.  

 
Η επίτευξη του στόχου της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 27% 
κρίθηκε ότι απαιτεί τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου ενωσιακού νομικού πλαισίου 

– δεδομένου και των “ενεργειακών διαφορών” μεταξύ των κρατών-μελών 
(μεγαλύτερη vs. μικρότερη ενεργειακή αυτάρκεια). Κρίθηκε επίσης ότι η 

σχεδιαζόμενη νέα Οδηγία για την προαγωγή της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές πρέπει να περιλαμβάνει -εκτός του ποσοστού 27%- και ορισμένες επιδιώξεις 

της Ε.Ε. αναφορικά με την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
ηλεκτρική ενέργεια και τη θέρμανση, καθώς και την ανάπτυξη της δυνατότητας 

απανθράκωσης του βιοκαυσίμου. 
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Περαιτέρω, η δέσμη "Καθαρή ενέργεια για τους Ευρωπαίους", εμπεριέχει 
φιλόδοξους νέους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με 

αύξηση κατά 32,5% της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030, με τις ανανεώσιμες 
ενέργειες να πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 32% της κατανάλωσης ενέργειας έως 

το 2030 και με προσανατολισμό προς βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. 
 

Για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ειδικά μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης που θα ωφελήσουν τους πολίτες που πλήττονται από την καύσιμη ύλη. 

Τα κράτη μέλη θα χρειαστεί επίσης να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες έχουν το 
δικαίωμα να παράγουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ιδία κατανάλωσή τους, να 

την αποθηκεύουν και να πωλούν την πλεονάζουσα παραγωγή. Σημειώνεται ότι κάθε 
κράτος μέλος θα οφείλει να υποβάλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 ένα δεκαετές 

«ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα», το οποίο θα 
ανανεώνεται κάθε δέκα χρόνια στη συνέχεια, με στόχους, εισφορές, πολιτικές και 

μέτρα σε εθνικό επίπεδο. 
 
Καταληκτικά, η νέα δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Καθαρή Ενέργεια 

για τους Ευρωπαίους» φιλοδοξεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της καινοτομίας 
σε θέματα καθαρής ενέργειας και ανακαίνισης κτιρίων στην Ευρώπη. Επίσης, η 

συγκεκριμένη δέσμη μέτρων παρέχει την κατάλληλη δυναμική στην Ε.Ε., ώστε η 
τελευταία να αποκτήσει το δέοντα ηγετικό ρόλο στο πεδίο της καθαρής μορφής 

ενέργειας και των επενδύσεων. Εάν τα υπό ανάλυση μέτρα εφαρμοστούν με τον 
ορθότερο τρόπο, μέσω της συνεργασίας και της στήριξης των Κρατών-Μελών, η 

Ε.Ε. θα γίνει μια ενεργειακά ανταγωνιστική και βιώσιμη κοινότητα Κρατών.  
 

Την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο, τον Ιούνιο του 2018, 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, την ανανεώσιμη ενέργεια και τη διακυβέρνηση 

της ενεργειακής ένωσης, επιβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη 
συνεδρίαση της Ολομέλειας της 12.11.2018. 
 

 
 

XV.   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 

Οι υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) ως πηγή ενέργειας αποτελούν 

αντικείμενο ρύθμισης όχι μόνο του Διεθνούς Δικαίου της Ενέργειας, στο πλαίσιο 

αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός της ΑΟΖ, αλλά και του Ενωσιακού / 

Ευρωπαϊκού Δικαίου.     
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Αναφορικά με τους υδρογονάνθρακες ισχύει η  Οδηγία 94/22/ΕΚ για τους όρους 
χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 

υδρογονανθράκων. Σύμφωνα με την παραπάνω Οδηγία τίθενται οι όροι, σύμφωνα 
με τους οποίους τα κράτη μέλη της μπορούν να ορίζουν τις συνθήκες και τις 

συμφωνίες, υπό τις οποίες θα εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων 
σε περίπτωση που αυτά ανακαλυφθούν σε περιοχές εντός της επικράτειάς τους.  

 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τα ίδια τις, εντός των 

γεωγραφικών τους ορίων, περιοχές που θα διατίθενται προς άσκηση 
δραστηριοτήτων, όπως αυτές της έρευνας, αναζήτησης και εκμετάλλευσης 

κοιτασμάτων υδρογονάνθρακα. Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα 
να μην επιτρέψουν δραστηριότητες από φορείς που ελέγχονται από τρίτες χώρες για 

λόγους εθνικής ασφάλειας. 
 

Η Οδηγία σχεδιάζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται, έτσι ώστε να έρθει σε 
πέρας η διαδικασία κατά την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορέσουν να 
υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής στο έργο. Η διαδικασία ξεκινά με 

την δημοσίευση προσκλήσεως προς υποβολή προσφορών που θα πρέπει να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από την 

πρώτη υποβολή αιτήσεως από φορέα. Σε περίπτωση που υπάρχουν κι άλλοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να διατίθεται προθεσμία τουλάχιστον ενενήντα 

ημερών μετά την προαναφερθείσα δημοσίευση έτσι ώστε να υποβάλουν και αυτοί 
αίτηση.  

 
Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να 

χορηγούν άδειες σε φορείς που θα πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια περί 
οικονομικών και τεχνικών δυνατοτήτων των υποψήφιων φορέων, τον τρόπο με τον 

οποίο σχεδιάζουν να διεξάγουν την έρευνα και αναζήτηση κοιτασμάτων αλλά και 
την τιμή που ο εκάστοτε φορέας δύναται να καταβάλλει σε περιπτώσεις που η άδεια 
εκμετάλλευσης της περιοχής παρέχεται προς πώληση.  

 
Περαιτέρω, τα κράτη μέλη οφείλουν να φροντίσουν έτσι ώστε οι προϋποθέσεις και 

απαιτήσεις που επιβάλλονται στον φορέα μέσω της χορήγησης μίας άδειας 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων να δικαιολογούνται πλήρως από την ανάγκη 

εξασφάλισης της ορθής άσκησης των περιγραφόμενων δραστηριοτήτων στην 
περιοχή την οποία αφορά η άδεια.  

 
Η Οδηγία επιβάλλει υποχρεώσεις στα κράτη μέλη καθώς και στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε σχέση με την ορθή εκτέλεση των  συμφωνιών εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων ιδιωτικών φορέων. Τα κράτη 
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μέλη, εφόσον ενημερωθούν  σχετικά, υποχρεούνται να ενημερώσουν με τη σειρά 
τους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε δυσκολία που αφορά την 

πρόσβαση στις δραστηριότητες αναζήτησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
με την οποία μπορεί να έρχονται αντιμέτωποι οι φορείς που έλαβαν παραχώρηση 

άδειας ερευνών. 
 

Τέλος, προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών μελών να δημοσιεύουν κατά έτος και 
να ανακοινώνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές περιοχές, για τις οποίες έχει δοθεί άδεια 
σχετικά με την αναζήτηση, εξερεύνηση και παραγωγή, με τις άδειες που έχουν δοθεί 

ως τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τους φορείς στους οποίους έχουν χορηγηθεί οι 
εν λόγω άδειες καθώς και με τυχόν κοιτάσματα που εκτιμάται ότι βρίσκονται στο 

γεωγραφικό έδαφος, για το οποίο έχει παραχωρηθεί η άδεια.  
 

 
 
XVI.   ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Διακρίνονται δύο βασικά μοντέλα οργάνωσης του τομέα της ενέργειας. Αφενός, το 

μοντέλο του κρατικού μονοπωλίου και αφετέρου, το μοντέλο της ελεύθερης 
αγοράς, το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο χαλαρές οργανωτικές δομές και 

μεθόδους δημόσιας παρέμβασης. 
 

 
Α.  To μοντέλο του Κρατικού Μονοπωλίου 

 
Σύμφωνα με τo κρατικό μονοπωλιακό μοντέλο, τo σύνολο του τομέα 

αντιμετωπίζεται ως «φυσικό μονοπώλιο».  Στο πλαίσιο αυτού γίνεται δεκτό ότι 
περιλαμβάνει υποδομές και υπηρεσίες, το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των 
οποίων όταν αφορούν το σύνολο του τομέα είναι χαμηλότερο από ότι το άθροισμα 

του κόστους που θα προ έκυπτε, εάν παρέχονταν από περισσότερες επιχειρήσεις.  
 

Συνέπεια αυτής της προσέγγισης είναι ο τομέας να οργανώνεται νομικά κατά το 
μονοπωλιακό πρότυπο, να δημιουργούνται δηλαδή και νομικά μονοπώλια. Η 

πρόληψη τυχόν καταχρηστικής μονοπωλιακής συμπεριφοράς, σύμφωνα με την 
εμπειρία από τον ευρωπαϊκό χώρο τουλάχιστον, διασφαλίζεται μέσω της επιβολής 

δημόσιας ιδιοκτησίας στην παραγωγή και διάθεση ενεργειακών προϊόντων.  Αυτή 
η επιλογή αντανακλά την αντίληψη ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις, σε αντιπαραβολή 

προς τις ιδιωτικές, αποβλέπουν κατεξοχήν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος και στην εξασφάλιση της παραγωγής και παροχής κοινωνικά 
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σημαντικών αγαθών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς, και 
σε εύλογες τιμές. 

 
Η προσέγγιση αυτή ακολουθήθηκε ιδίως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 

οπότε και οδήγησε στη συγχώνευση των διάσπαρτων επιχειρήσεων που υπήρχαν 
μέχρι τότε και στη δημιουργία μεγάλων, καθετοποιημένων επιχειρήσεων εθνικής ή 

εκτεταμένης περιφερειακής εμβέλειας που απολάμβαναν μονοπωλιακά προνόμια.  
Αυτό επέτρεψε την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που παρέχουν οι οικονομίες 

κλίμακος και την επίτευξη μέχρι την δεκαετία του 1970 του εξηλεκτρισμού. Υπό 
την ανωτέρω προσέγγιση, η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα της 

ενέργειας συνδέθηκε για περίπου πενήντα χρόνια με την έννοια της παροχικής 
Διοίκησης, η οποία καλλιεργήθηκε ως απόρροια των αντιλήψεων για το κοινωνικό 

κράτος.  
 

Σύμφωνα με το μονοπωλιακό μοντέλο οργάνωσης του τομέα, η παροχή ενεργειακών 
προϊόντων γίνεται με βάση τις αρχές της «συνέχειας», της «προσαρμοστικότητας», 
της «οικονομικότητας» και της «καθολικότητας». Για το σκοπό της παροχής 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές αυτές το κράτος καθίσταται επιχειρηματίας, 
διαθέτοντας ουσιώδεις εξουσίες όχι απλής παρέμβασης σε μία αγορά αλλά κατ' 

αποκλειστικότητα διαμόρφωσης του συνόλου του τομέα.  Και αυτό, επειδή 
ακριβώς διατηρεί αποκλειστική αρμοδιότητα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών 

και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που παρέχονται, και δύναται 
να επιβάλλει την πραγματοποίηση επενδύσεων όταν, όπου και όπως κρίνεται 

αναγκαίο. 
 

 
Β)   Το μοντέλο της  Ελεύθερης Αγοράς 

 
Στο μοντέλο μονοπωλιακής οργάνωσης του τομέα αντιπαραβάλλεται το μοντέλο 
οργάνωσης σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα αφενός να δραστηριοποιούνται στον τομέα 
περισσότερες επιχειρήσεις, αφετέρου οι τελικοί καταναλωτές να διαθέτουν 

πρακτικά το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή, συνεκτιμώντας κριτήρια 
τιμής και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διαδικασία σταδιακής 

εφαρμογής κανόνων ανταγωνισμού σε πρώην μονοπωλιακές δομές οργάνωσή 
περιγράφεται ως «απελευθέρωση» ή «απορρύθμιση» της αγοράς. 

 
Το μοντέλο της απελευθέρωσης της  αγοράς ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 στις περισσότερες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Οι ΗΠΑ 
και το Ηνωμένο Βασίλειο προηγήθηκαν κατά μια δεκαετία.   Την περίοδο εκείνη ο 
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ενεργειακός τομέας είχε ήδη επιτύχει υψηλό επίπεδο ωρίμανσης όσον αφορά την 
κεφαλαιουχική και τεχνολογική υποδομή.  Είχαν προηγηθεί και οι ενεργειακές 

κρίσεις που ανέτρεψαν τους στρατηγικούς ενεργειακούς σχεδιασμούς,  η 
αμφισβήτηση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και η εμφάνιση σοβαρών 

οικολογικών καταστροφών.  
 

Βασικές επιδιώξεις της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας γίνεται 
δεκτό ότι αποτελούν : 

 
(α) η μεγιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας μέσω της ανατροπής των 

προβλημάτων που απαντώνται σε μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις, όπως είναι για 
παράδειγμα η έντονη πολιτική παρέμβαση για υπεράριθμες προσλήψεις, οι μη 

ορθολογικές επιλογές προγραμμάτων ανάπτυξης, η υποχρεωτική διατήρηση 
χαμηλών τιμών παρά το υψηλ ό κόστος,  

 
(β) η συστηματική και ευρεία αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως οι 
τυποποιημένες μονάδες φυσικού αερίου οι οποίες έχουν χαμηλό κόστος κεφαλαίου, 

η κατανεμημένη ηλεκτροπαραγωγή, και  
 

(γ) ο παραμερισμός της μονοπωλιακής δύναμης χάριν της παροχής φθηνότερων 
ενεργειακών προϊόντων και η βέλτιστη ανάπτυξη νέων επενδύσεων σε ευρύτερες 

αγορές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της εσωτερικής αγοράς  ενέργειας 
της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.  

 
Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, το μοντέλο αυτό ακολουθείται πλέον και από 

τις αναπτυσσόμενες χώρες, με επιπλέον στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων 
αλλοδαπής προελεύσεως για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, καθώς η 

ελεύθερη αγορά αποτελεί πολύ πιο ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον από ότι 
οι μονοπωλιακές δομές. 
 

 
 

XVII.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

A)  Δομή της Απελευθερωμένης Αγοράς Ενέργειας 
 

Στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας διακρίνονται οι επιμέρους 
δραστηριότητες που περιλαμβάνει ο τομέας. Κριτήριο για τη διάκριση αυτή 
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αποτελούν οι διαφορές που παρατηρούνται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας, την απαιτούμενη τεχνολογία και τα στοιχεία κόστους ως προς  κάθε 

επιμέρους δραστηριότητες. 
  

Ειδικότερα, διακρίνονται οι εξής τέσσερις δραστηριότητες: 
(α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και (παραγωγή και) εισαγωγή φυσικού 

αερίου, η οποία αποτελεί την κατεξοχήν βιομηχανική δραστηριότητα,  
(β)  Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, δραστηριότητα η οποία 

ανάγεται στη διαχείριση των γραμμών υψηλής τάσης και των αγωγών υψηλής 
πίεσης, 

 (γ) Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (γραμμές μέσης και 
χαμηλής τάσης και αγωγοί χαμηλής πίεσης) και 

 δ)  Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η οποία αποτελεί την 
κατεξοχήν εμπορική δραστηριότητα. 

 
Χάριν της απελευθέρωσης διακρίνονται περαιτέρω οι δραστηριότητες που 
αποτελούν «φυσικά μονοπώλια» από τα λοιπά τμήματα της αγοράς. Κριτήριο της 

διάκρισης αυτής αποτελεί η οικονομική αποτελεσματικότητα. Έτσι, ως «φυσικά 
μονοπώλια» χαρακτηρίζονται υπηρεσίες, το κόστος παροχής  των οποίων όταν 

ασκούνται στο σύνολο του τομέα είναι χαμηλότερο από  ότι το άθροισμα του 
κόστους που θα προκύψει, εάν περισσότερες επιχειρήσεις παρείχαν τις υπηρεσίες 

αυτές παράλληλα και ταυτόχρονα.  
 

Ακριβώς, πάντως, επειδή το κριτήριο της διάκρισης ανάγεται στην οικονομική 
αποτελεσματικότατα, επισημαίνεται η ρευστότητα της διάκρισης, η οποία εξαρτάται 

τελικά από την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις οικονομικές παραμέτρους 
(δυνατότητες βέλτιστης αξιοποίησης οικονομιών κλίμακος). Από άποψη 

πρακτικής σημασίας, η διάκριση αυτή μας επιτρέπει να οριοθετήσουμε τις 
δυνατότητες εφαρμογής των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού, αφού όσες 
δραστηριότητες αποτελούν φυσικά μονοπώλια αντιστοιχίζονται και σε νομικά (θε-

σμικά) μονοπώλια. 
 

Με βάση την ως άνω διάκριση, στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας 
η παραγωγή, η εισαγωγή και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

ασκούνται υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ από την άλλη πλευρά οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θεωρούνται 

φυσικά μονοπώλια και κατ' επέκταση οργανώνονται ως θεσμικά / νομικά 
μονοπώλια. Η ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ ανταγωνιστικών και μονοπωλιακών 

τμημάτων της αγοράς δικαιολογεί εν προκειμένω τη ρυθμιστική αρμοδιότητα. 
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B)  Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας της Αγοράς 

 
Η πρώτη βασική αρχή η οποία διέπει τη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς 

συνοψίζεται στην υποχρέωση αποφυγής των διακρίσεων μεταξύ των παικτών της 
αγοράς, και ιδίως τυχόν διακρίσεων υπέρ των πρώην μονοπωλιακών και σε βάρος 

των νεοεισερχόμενων στην αγορά επιχειρήσεων. Μόνο υπό το πρίσμα της αρχής 
αυτής καθίσταται δυνατή η δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων, που 

ανταγωνίζονται τα πρώην κρατικά μονοπώλια, τα οποία διαθέτουν ακόμη και μετά 
την απελευθέρωση ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην αγορά. Συνέπεια δε της αρχής της 

μη διάκρισης αποτελούν οι υποχρεώσεις διαχωρισμού των πρώην μονοπωλιακών 
επιχειρήσεων. 

 
Οι λοιπές αρχές που διέπουν την οργάνωση των απελευθερωμένων αγορών 

ενέργειας είναι η απαίτηση να θεσπίζονται διαφανείς και ίσοι όροι πρόσβασης και 
χρήσης των μονοπωλιακών τμημάτων - δικτύων για όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στα ανταγωνιστικά τμήματα της αγοράς, η αποφυγή των 

προβλημάτων ασύμμετρης πληροφόρησης, ενδεχομένου η υιοθέτηση μέτρων για 
τον περιορισμό της δύναμης των επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση 

στην αγορά, δηλαδή των πρώην μονοπωλιακών δημοσίων επιχειρήσεων και η 
δημιουργία νέων θεσμών ρύθμισης της αγοράς, όπως  είναι οι ανεξάρτητες 

ρυθμιστικές αρχές.  
 

Επιπλέον η ομαλή λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς προϋποθέτει ένα σαφές 
και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο αποτυπώνεται στους Κανονισμούς και 

Κώδικες λειτουργία της αγοράς. Η διευκόλυνση της εισόδου νέων ανταγωνιστικών 
εταιρειών εξαρτάται από τον τρόπο αποτελεσματικής αντιμετώπισή αυτών των 

παραμέτρων. 
 
Τέλος σημειώνεται ότι η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας δεν 

συνεπάγεται αδιαφορία για τα ζητήματα κοινής ωφέλειας και στα οποία βασίστηκε 
η υιοθέτηση του μονοπωλιακού μοντέλου οργάνωσηs του τομέα. Βασίζεται ωστόσο 

στην οριοθέτηση και διάκριση μεταξύ αφενός της ελεύθερης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και αφετέρου των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών δημοσίου 

συμφέροντος.  Αυτές εξακολουθούν και υπό το μοντέλο της απελευθερωμένης 
αγοράς να καθορίζονται από το κράτος, το οποίο είναι αρμόδιο να επιβάλλει 

σχετικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις του τομέα, υπό τον περιορισμό πάντως ότι 
θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η επιβολή τέτοιων υποχρεώσεων να μην 

λειτουργεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, αλλοιώνοντας τη 
λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. 
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Γ)  Συνέπειες της Απελευθέρωσης της Aγοράς  
 

Η απελευθέρωση της αγοράς συνεπάγεται κατάργηση του αποκλειστικού 
προνομίου των πρώην μονοπωλιακών δημοσίων επιχειρήσεων στους τομείς της 

παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στους τομείς 
εισαγωγής και προμήθειας φυσικού αερίου. Κατοχυρώνεται έτσι δυνατότητα 

δραστηριοποίησης ιδιωτικών εταιρειών στους ανωτέρω τομείς, ενώ παράλληλα 
θεσπίζεται (σταδιακή) αναγνώριση δικαιώματος ελεύθερης επιλογής προμηθευτή 

υπέρ των καταναλωτών. Στόχοs της αναμόρφωσης της αγοράς εν προκειμένω είναι 
η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη επιδίωξη των 

στόχων της ενεργειακής πολιτικής, μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
 

Η ανωτέρω αλλαγή έχει ουσιώδες συνέπειες για τις πρώην μονοπωλιακές 
επιχειρήσεις. Ειδικότερα, με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την 
αποτελεσματική ανάπτυξη συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού υπό ίσους όρους,  

οι πρώην μονοπωλιακές επιχειρήσεις αναδιοργανώνονται σύμφωνα με τους κανόνες 
της ιδιωτικής οικονομίας και μετατρέπονται κατ' αρχήν σε εταιρεία ιδιωτικού 

δικαίου. Επιπλέον, χάριν της ανάπτυξης του ανταγωνισμού, τουλάχιστον κατά τα 
πρώτα στάδια της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ενδέχεται να είναι 

αναγκαία η επιβολή ασύμμετρων ρυθμίσεων για τον περιορισμό της δύναμής τους 
στην αγορά.  

 
Η πλέον ουσιώδης συνέπεια πάντως της απελευθέρωσης της αγοράς για τις πρώην 

μονοπωλιακές επιχειρήσεις είναι η επιβολή υποχρεώσεων διαχωρισμού των 
μονοπωλιακών και των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό 

διακρίνονται τέσσερεις κατηγορίες διαχωρισμού: 
(α) Ο λογιστικός διαχωρισμός, κατά τον οποίο επιβάλλεται τήρηση χωριστών 
καταστάσεων για τις επιμέρους δραστηριότητες στον τομέα από τις ολοκληρωμένες 

επιχειρήσεις. 
(β) Ο λειτουργικός διαχωρισμός, ο οποίος σημαίνει πρακτική διασφάλιση 

απαιτήσεων ανεξαρτησίας κατά τη λήψη αποφάσεων και καθημερινή λειτουργία 
των μονοπωλιακών τμημάτων της αγοράς. 

(γ) Ο νομικός διαχωρισμός, η σημασία του οποίου συνίσταται στη δημιουργία 
επιχειρήσεων που έχουν σκοπό την άσκηση δραστηριότητας αποκλειστικά και 

μόνον στα μονοπωλιακά τμήματα της αγοράς. 
(δ) Ο  ιδιοκτησιακός διαχωρισμός, σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται υποχρέωση 

χωριστής ιδιοκτησίας για τα μονοπωλιακά τμήματα της αγοράς σε σχέση με τα 
ανταγωνιστικά. 
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XVIII.   Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Α)  Αναγκαιότητα Ανεξάρτητης Ρύθμισης 

 
Ακόμη και υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, η αναγκαιότητα εξωτερικής 

παρέμβασης στην αγορά ενέργειας εξακολουθεί να συντρέχει, όχι μόνον εξαιτίας 
των λόγων δημοσίου συμφέροντος που προαναφέρθηκαν, αλλά και για περαιτέρω 

λόγους που συνδέονται κατ' εξοχήν με την ίδια τη διαδικασία της απελευθέρωσης.  
Η αναγκαιότητα αυτή τεκμηριώνεται κατ' αρχήν από το γεγονός ότι ορισμένα 

τμήματα του τομέα ακόμη και μετά την απελευθέρωση της αγοράς εξακολουθούν 
να θεωρούνται φυσικά μονοπώλια. Η συνύπαρξη ανταγωνιστικών και μονοπωλια-

κών τμημάτων της αγοράς διασφαλίζεται μέσω της κατοχύρωσης του δικαιώματος 
πρόσβασης στα δίκτυα. Το δικαίωμα αυτό αναλύεται σε αξιώσεις σύνδεσης και 

χρήσης των δικτύων για κάθε ενδιαφερόμενο υπό όρους διαφανείς, σαφείς και 
ισότιμους, έτσι ώστε να καθίσταται πρακτικά εφικτή η δραστηριοποίηση στην 
αγορά.  

 
Ως προς την οργάνωση του δικαιώματος πρόσβασης στα δίκτυα διακρίνονται σε 

γενικές γραμμές δύο συστήματα, το σύστημα της ρυθμιζόμενης και το σύστημα της 
διαπραγματευόμενης πρόσβασης. Ρυθμιζόμενη είναι η  πρόσβαση όταν οι κανόνες 

σύνδεσής και χρήσης των δικτύων και ιδίως τα εφαρμοστέα τιμολόγια καθορίζονται 
από τρίτον, πέραν των συμμετεχόντων στην αγορά. Κατά το μοντέλο της 

διαπραγματευόμενης πρόσβασης αντιθέτου τα μέρη, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι για 
χρήση των δικτύων και οι διαχειριστές των δικτύων αυτών, είναι ελεύθερα να 

καθορίζουν ad hoc τους όρους και τα τιμολόγια πρόσβασης μέσω διμερών 
συμφωνιών.  

 
Σημειώνεται ότι ήδη με την Οδηγία 2003/54/ΕΚ καταργήθηκε η ευχέρεια των 
κρατών μελών να επιλέγουν μεταξύ συστημάτων πρόσβασης και ορίστηκε ως 

μοναδικό επιτρεπόμενο σύστημα αυτό της ρυθμιζόμενης πρόσβασης, επειδή 
κρίθηκε ότι έτσι διασφαλίζεται κατά τρόπο αποτελεσματικότερο η πρακτική 

εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης. 
 

Ο καθορισμός των όρων πρόσβασης στα δίκτυα αποτελεί σημαντική παρέμβαση 
στην αγορά, καθώς διαμορφώνει το πλαίσιο ανάπτυξή του ανταγωνισμού στα 

τμήματα του τομέα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως φυσικά μονοπώλια. 
Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας, ο καθορισμός των όρων πρόσβασης είναι αναγκαίο 

να αποφασίζεται κατά τρόπο και διαδικασία που εγγυάται ανεξαρτησία έναντι των 
συμφερόντων της ρυθμιζόμενης βιομηχανίας. Παρουσιάζεται έτσι ανάγκη για την 
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διαμόρφωση θεσμών ανεξάρτητης ρύθμισης  της αγοράς. 
 

Επιπλέον, η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, ιδίως κατά τα πρώτα 
στάδια εξέλιξής της, ενόσω ακόμη δηλαδή δεν υφίστανται συνθήκες 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού, χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα σημαντική 
θέση που εξακολουθούν να κατέχουν στην αγορά οι πρώην μονοπωλιακές 

επιχειρήσεις.  
 

Το γεγονός αυτό ενδέχεται να λειτουργεί αποθαρρυντικά ή και αποτρεπτικά για τους 
νεοεισερχόμενούς στην αγορά, οι οποίοι αισθάνονται ιδιαίτερα ανασφαλείς κατά 

την λήψη επιχειρηματικών και επενδυτικών αποφάσεων.  Και αυτό, λόγω της 
ύπαρξης ανταγωνιστών, οι οποίοι διαθέτουν ιδιαίτερα προνόμια εξ αιτίας της 

στενής σχέσης τους με το κράτος, ως πρώην μονοπωλιακοί οργανισμοί. Άλλωστε, 
οι πρώην μονοπωλιακές επιχειρήσεις διαθέτουν εξ ορισμού το προνόμιο της 

εσωτερικής πληροφόρησης για το σύνολο του τομέα, ιδίως κατά την έναρξη της 
διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς, αλλά συχνά και στη συνέχεια.  
 

Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων επιχειρηματικής 
ανασφάλειας, που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι το ίδιο το κράτος 

εξακολουθεί να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα που 
απελευθερώνεται, και αποβλέποντας στη βέλτιστη διαχείριση του προβλήματος της 

ασύμμετρης πληροφόρησης, απαιτείται να διαμορφώνονται κατάλληλοι μηχανισμοί 
παρέμβασης στην αγορά.  Αυτοί συμβάλλουν στην δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης και επιχειρηματικής ασφάλειας. Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν ώστε 
να καθιερωθεί διεθνώς ένα νέο πρότυπο οργάνωσης της παρέμβασης στην αγορά, 

το πρότυπο της ανεξάρτητης ρύθμισης, με στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλων 
συνθηκών για την ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού σε πρώην μονοπωλιακούς 

τομείς.  
 
 

Β) Θεσμικά Χαρακτηριστικά του ανεξάρτητου ρυθμιστή 
 

Ο θεσμός των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας καθιερώθηκε κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες σε διεθνές επίπεδο ως ο πλέον κατάλληλος για την 

εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ρύθμισης στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξίζει να σημειωθεί 

ότι με εξαίρεση την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, όλα τα κράτη μέλη, 
ήδη από τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής τις Οδηγίας 96/92/ΕΚ υιοθέτησαν 

ανάλογους θεσμούς, παρότι στο κείμενο της Οδηγίας δεν γινόταν παρά μόνον 
έμμεση και περιορισμένη αναφορά σε αντίστοιχη υποχρέωση. 
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Ήδη μετά από τη δεύτερη δέσμη μέτρων για τις αγορές της ηλεκτρικής ενέργειας 

και του φυσικού αερίου, προβλεπόταν πλήρως η υποχρέωση των κρατών μελών να 
συστήσουν ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές για τον τομέα της ενέργειας, ενώ με 

την τρίτη δέσμη μέτρων παρατηρείται προσπάθεια ενδυνάμωσης των αρμοδιοτήτων 
των ρυθμιστών. 

 
Ουσιώδες κοινό θεσμικό χαρακτηριστικό των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας 

αποτελούν οι εγγυήσεις  ανεξαρτησίας με την οποία απαιτείται να περιβάλλονται. 
Η απαίτηση για ανεξαρτησία δεν είναι τυχαία επιλογή αλλά αποτελεί συνέπεια των 

λόγων που οδήγησαν στη δημιουργία ρυθμιστικών αρχών. Υπό αυτό το πρίσμα, η 
ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας κατευθύνεται πρωτίστως έναντι των 

επιχειρήσεων του ρυθμιζόμενου τομέα, και κατ' επέκταση έναντι του Κράτος, στο 
μέτρο που και το Κράτος εξακολουθεί να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στον 

ρυθμιζόμενο τομέα. 
 
Με στόχο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, η οργάνωση και λειτουργία των 

ρυθμιστικών αρχών συνοδεύεται από ιδιαίτερες θεσμικές εγγυήσεις προσωπικής και 
λειτουργικής ανεξαρτησίας, τόσο σε σχέση με τα μέλη όσο και σε σχέση με θέματα 

οργάνωσης, οικονομικής διαχείρισης και προσωπικού.  
 

 
Γ)  Αρμοδιότητες Ανεξάρτητου Ρυθμιστή 

 
Η ανεξάρτητη ρύθμιση τns αγοράς επιτυγχάνεται με την ανάθεση συγκεκριμένων 

αρμοδιοτήτων στις ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες είναι αναγκαίο να διακρίνονται με 
σαφήνεια από τις αρμοδιότητες που διατηρεί το κράτος στον τομέα της ενέργειας. 

Μάλιστα, απαιτείται οι ρυθμιστικές αρχές να μην αποτελούν απλώς συμβουλευτικά 
όργανα, αλλά να διαθέτουν ένα ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων διοικητικής, κανονιστικής 
και οιονεί δικαστικής φύσεως.   

 
Σε θεωρητικό επίπεδο, έχει προταθεί σύστημα διάκρισης των αρμοδιοτήτων αυτών 

προς την κατεύθυνση, ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να είναι γενικά αρμόδιες για την 
εφαρμογή, τη διευκρίνιση και την συμπλήρωση των λεπτομερειών σε σχέση με τον 

τρόπο βασικής οργάνωσής και λειτουργίας του τομέα, που αποφασίζεται σε 
κεντρικό, κρατικό επίπεδο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές της καλής 

διακυβέρνησης, γίνεται δεκτό ότι οι αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών δεν 
επιτρέπεται να είναι απλώς γνωμοδοτικής φύσεως, Προς αποφυγή ενός τέτοιου 

ενδεχομένου, άλλωστε, ο κοινοτικός νομοθέτης όρισε ρητώς ότι τα κράτη μέλη 
οφείλουν να φροντίζουν, ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν κατάλληλες 
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αρμοδιότητες, προκειμένου να ασκούντα τα καθήκοντα τους αποτελεσματικά. 
 

Περαιτέρω, ένα καθεστώς ανόθευτου ανταγωνισμού, όπως το προβλεπόμενο από 
την Συνθήκη για την ΕΕ δεν δύναται να επιτευχθεί παρά μόνον εφόσον 

εξασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων, τούτο δε 
είναι δυνατόν μόνον μέσω της δημιουργίας ενός οργανισμού - φορέα (ρυθμιστικής 

αρχής) ανεξάρτητου από τους ανταγωνιστές που δρούν στην οικεία αγορά. Η 
επιταγή ανεξαρτησίας αποσκοπεί στον αποκλεισμό κάθε κινδύνου σύγκρουσης 

συμφερόντων μεταξύ αφενός της ρυθμιστικής αρχής και αφετέρου των 
επιχειρήσεων που προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες στη σχετική αγορά. 

 
 

 

XIX.  Η ΑΠΟΔΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΌ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 
Το ζήτημα του αποτελεσματικού διαχωρισμού  της διαχείρισης της μονοπωλιακά 

ασκούμενης δραστηριότητας μεταφοράς ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητες 
(παραγωγή και  προμήθεια ενέργειας) που υπόκεινται σε ανταγωνισμό, συνιστά 

ουσιαστικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς 
ενέργειας.  Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς διασφαλίζει την απρόσκοπτη 
και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των φορέων της αγοράς (παραγωγών, προμηθευτών, 

καταναλωτών) στο δίκτυο μεταφοράς.  
 

Για το λόγο αυτό, το θέμα του διαχωρισμού αποτέλεσε κεντρικό σημείο πολιτικών 
και νομικών συζητήσεων και τριβής, ήδη από τη δημοσίευση των προτάσεων της 

πρώτης δέσμης για την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών αγορών φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η εισαγωγή, κατόπιν πιέσεων ομάδας κρατών μελών, της 

πρώτης εναλλακτικής λύσης, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΑΔΜ), 
αποτέλεσε το πεδίο συμβιβασμού. 

 
Η πρόταση για πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό περιορίσθηκε στα συστήματα 

μεταφοράς. Για τα συστήματα διανομής, κρίθηκε ότι οι ρυθμίσεις του 
προϊσχύσαντος δικαίου (που περιορίζονται στο νομικό και λειτουργικό τους 

διαχωρισμό) είναι εν γένει ικανοποιητικές. 
 
Οι κανόνες νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού που προβλέφθηκαν με την 2η 

Δέσμη δεν οδήγησαν σε αποτελεσματικό διαχωρισμό των διαχειριστών 
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συστημάτων μεταφοράς. Ο διαχωρισμός θεωρείται ότι είναι αποτελεσματικός 
μόνον εφόσον αποτρέπει μία καθετοποιημένη εταιρεία ηλεκτρισμού ή φυσικού 

αερίου από το να δρα κατά τρόπο που εισάγει διάκριση έναντι ανταγωνιστών της 
στις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας. Αντίθετα, ο αποτελεσματικός 

διαχωρισμός κρίθηκε ότιπρέπει να δημιουργεί κίνητρα για την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων και να εγγυάται την πρόσβαση στο σύστημα κατά τρόπο 

διαφανή και xωρίς διακρίσεις στο πλαίσιο αποτελεσματικού κανονιστικού 
καθεστώτος, ενώ δεν πρέπει να δημιουργήσει επαχθές και δύσχρηστο ρυθμιστικό 

καθεστώς τόσο για τις εθνικές ρυθμιστή αρχές όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 
 

Για τον σκοπό αυτό, κρίθηκε ότι δεν πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα ίδια 
πρόσωπα να ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, οιοδήποτε έλεγχο ή να κατέχουν δικαίωμα, 

είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, σε διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή σε 
εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία του / της σύστημα μεταφοράς και σε επιχείρηση 

που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή την προμήθεια. Η έννοια του ελέγχου 
νοείται σύμφωνα με τον ορισμό του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.   

 
Με στόχο τον αποτελεσματικό διαχωρισμό προβλέπονται στην 3η Δέσμη τρία 

ισοδύναμα, υπό τους όρους που προδιαγράφονται για κάθε σχήμα στην Οδηγία και 
τον Κανονισμό, σχήματα / μοντέλα οργάνωσης της δραστηριότητας μεταφοράς, με 

κωδικοποιημένη ονομασία: 
 

α) Ιδιοκτησιακός Διαχωρισμός - ΙΔ 
Πρόκειται για το μοντέλο του «πλήρους» ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, υπό το οποίο 

η επιχείρηση που αποτελεί ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του συστήματος 
μεταφοράς είναι πλήρως ανεξάρτητη από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση.  

 
β) Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος - ΑΔΣ  
Το μοντέλο αυτό λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η επιχείρηση που είναι 

ιδιοκτήτρια του συστήματος μεταφοράς να είναι συνδεδεμένη με την κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, ωστόσο η διαχείριση του συστήματος μεταφοράς να 

ανατίθεται σε ένα τρίτο πρόσωπο. Ετσι, η ιδιοκτησία του συστήματος ανήκει στην 
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, ενώ ο διαχειριστής είναι ανεξάρτητος από τον 

όμιλο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.  
 

γ) Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς - ΑΔΜ  
Στο μοντέλο αυτό, η επιχείρηση είναι συγχρόνως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του 

δικτύου αλλά παραμένει συνδεδεμένη με την κάθετα οργανωμένη επιχείρηση. Με 
άλλα λόγια, στην προκειμένη περίπτωση, η ιδιοκτησία του συστήματος μεταφοράς 
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ανήκει στον διαχειριστή, ο οποίος όμως συνεχίζει να είναι νομικά μέρος της κάθετα 
οργανωμένης επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει αυστηρή 

οριοθέτηση, τόσο από πλευράς οργάνωσης όσο και επενδυτικού σχεδιασμού. 
Πρέπει δηλαδή, να παρέχονται τα απαραίτητα εχέγγυα για την ουσιαστική 

ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. 
 

Η υλοποίηση του αποτελεσματικού διαχωρισμού τηρεί την αρχή της μη διάκρισης 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι Οδηγίες δεν απαγορεύουν τη συμμετοχή 

του Δημοσίου σε εταιρεία παραγωγής / προμήθειας και συγχρόνου σε εταιρεία, 
ιδιοκτήτη ή διαχειριστή.  Αυτό, όμως, υπό την προϋπόθεση ότι το Κράτος Μέλος 

μπορεί να τεκμηριώσει το εξής :  Οτι ο έλεγχος του Δημοσίου ως μετόχου σε κάθε 
περίπτωση δεν του παρέχει τη δυνατότητα να ασκεί οιοδήποτε έλεγχο ή να κατέχει 

οιοδήποτε δικαίωμα στη σύνθεση, την ψηφοφορία ή τη λήψη αποφάσεων των 
οργάνων τόσο των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ή των ιδιοκτητών 

συστημάτων μεταφοράς όσο και των επιχειρήσεων παραγωγής ή προμήθειας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 
 

Ι.   Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 

 
Α)     Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 
Μετά την μεταφορά στην Ελλάδα της τεχνογνωσίας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (αρχές του 20ου αιώνα), δραστηριοποιήθηκαν μικρής εμβέλειας εταιρείες 
παραγωγής και διανομής της σε τοπικό επίπεδο, σε αρρύθμιστο περιβάλλον. Η 

Μικρασιατική Καταστροφή συγχρονίστηκε με τα εγκαίνια της πρώτης εν Ελλάδι 
ρύθμισης του ενεργειακού τομέα.  Ο Νόμος 2979 της 3/6 Αυγούστου 1922 περί 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι ο πρώτος ελληνικός νόμος σχετικά με την 

ηλεκτρική ενέργεια. Με τον εν λόγω νόμο απαιτείται η απόκτηση ειδικής κρατικής 
αδείας, προκειμένου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 
Β)   Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Μέριμνα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιορισμένη περιοχή της 
Πρωτεύουσας της Χώρας λαμβάνεται με το νομοθετικό διάταγμα (ΝΔ) της 16/17 

Οκτωβρίου 1925, περί κυρώσεως συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρισμού και 
περί μεταφορών.  Με το ΝΔ αυτό κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου αφενός και του Συνδικάτου Μελετών και Επιχειρήσεων και της εταιρείας 
The Power and Traction Finance Company Ltd (Ηλεκτρική Εταιρεία) αφετέρου. 
Δυνάμει του ΝΔ παραχωρήθηκε για χρονική διάρκεια 60 ετών (μέχρι την 

31.12.1985) στο συνδικάτο των τραπεζών της Ελλάδος και τους παραπάνω 
αντισυμβαλλόμενους του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ άλλων, το αποκλειστικό 

δικαίωμα παραγωγής, μεταφοράς και μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικού 
ρεύματος εντός οριοθετημένης περιοχής (από την πλατεία Ομονοίας και σε ακτίνα 

20 χιλιομέτρων γύρω από αυτήν).  
 

Παραχωρήθηκε επίσης και το «απλό» (όχι αποκλειστικό) δικαίωμα της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος και πέραn της παραπάνω περιοχής, κατόπιν συμφωνίας με 
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οποιαδήποτε εντόπια αρχή, εταιρεία ή άτομο.  Ορίσθηκε επίσης ότι μετά πάροδο 
τριετούς προθεσμίας από την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης θα έπαυαν να 

ισχύουν οι τυχόν δοθείσες σε άλλα πρόσωπα πριν της Ηλεκτρικής Εταιρείας άδειες 
διανομής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην παραπάνω περιοχή γύρω από την 

πλατεία Ομονοίας.  Ορίσθηκε, τέλος, ότι καμία νέα άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν θα παραχωρείτο πλέον στην παραπάνω περιοχή σε άλλα πρόσωπα 

πλην της Ηλεκτρικής Εταιρείας. 
 

Καύσιμος ύλη ορίσθηκε ότι θα ήταν κατά προτίμηση ο λιγνίτης που παράγεται 
κατεξοχήν στην Ελλάδα και ο γαιάνθρακας.  Μάλιστα, προς διεκπεραίωση των 

εργασιών της Ηλεκτρικής Εταιρείας μπορούσε να επιβληθεί, με δαπάνη της, 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ή δουλεία σε αστικά ή αγροτικά ακίνητα. 

 
Έναντι αυτών των παραχωρήσεων, η Ηλεκτρική Εταιρεία υποχρεούτο να παρέχει 

τα εξής : A) Hλεκτρικό ρεύμα για ιδιωτική κατανάλωση σε κάθε ιδιόκτητη 
ακινήτου που βρισκόταν σε απόσταση 50 μέτρων από οποιονδήποτε αγωγό 
διανομής. Β) Ενέργεια στις τοπικές αρχές για τους δημόσιους λαμπτήρες που 

βρίσκονταν σε απόσταση 75 μέτρων από οποιοδήποτε αγωγό διανομής.  Γ) Ενέργεια 
για κινητήριο δύναμη σε κάθε ενδιαφερόμενο που βρισκόταν στην περιοχή που 

περιλαμβάνεται από την παραπάνω παραχώρηση. 
 

 
Γ)  Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.) 

 
Η λήξη του Β' Παγκόσμιου Πόλεμου σηματοδότησε μια μείζονα ρυθμιστική 

αλλαγή: Με τον Νόμο 1468/2-7.8.1950 (περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού) και τον, τροποποιητικό αυτού, Αναγκαστικό Νόμο (α.ν.) 

1672/28.1.1951 (περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νόμος 
1468/1950 περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού), ιδρύθηκε 
ομώνυμος οργανισμός με τη νομική μορφή δημόσιας επιχείρησης (εφεξής «η 

Δ.Ε.Η.»). Αυτή καθορίσθηκε να έχει ως σκοπό την κατασκευή και εκμετάλλευση 
υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών εργοστασίων σε όλη την επικράτεια, και την 

εγκατάσταση εθνικού δικτύου για την μεταφορά και τη διάθεση της παραγόμενης 
ενέργειας.  

 
Δ)    ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 

 
Η Δ.Ε.Η. ήταν εξ υπαρχής νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό 

κεφάλαιο της οποίας ανήκε εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο και λειτουργούσε χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος, υπό την εποπτεία του Κράτους και συγκροτώντας μια 
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τυπική δημόσια επιχείρηση.    
 

Είχε ως υποχρέωση α) να διασφαλίζει την οικονομική της αυτάρκεια, β) να παρέχει 
την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στον αγροτικό και αστικό πληθυσμό της 

Χώρας όσο το δυνατό φθηνότερα, ενεργώντας βάσει υγιών εμπορικών αρχών και 
εντός των πλαισίων της γενικότερης εμπορικής πολιτικής της Χώρας, γ) να 

αποφεύγει αδικαιολόγητες διακρίσεις κατά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών της ελληνικής επικράτειας, δ)  να αποφεύγει 

αδικαιολόγητες διακρίσεις και κατά τον καθορισμό των τιμολογίων μεταξύ των 
καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και ε) να διαθέτει τα πραγματοποιούμενα έσοδα 

μετά την αφαίρεση κρατήσεων προς σχηματισμό αποθεματικών, αποκλειστικά για 
την τελειοποίηση και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων, βελτίωση των όρων 

εξυπηρέτησης του κοινού και μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

Με βάση την ιδρυτική της νομοθεσία, η Δ.Ε.Η. απέκτησε αποκλειστικό προνόμιο 
για την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών και θερμικών 
εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, του εθνικού δικτύου μεταφοράς 

του ηλεκτρικού ρεύματος που συνέδεε τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια με τις 
εξυπηρετούμενες περιοχές, των αναγκαίων γραμμών και δικτύων διανομής του 

ηλεκτρικού ρεύματος από το εθνικό δίκτυο μέχρι τους τόπους κατανάλωσης και της 
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Ε)     ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 

 
Η Δ.Ε.Η. οργανώθηκε διοικητικά ως εταιρεία και επιχείρηση με το β.δ. της 

28/28.1.1951 (περί οργανώσεως της διοικήσεως της Δημοσίας Επιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού). Τέθηκε υπό την εποπτεία των Υπουργών Συντονισμού και 

Βιομηχανίας. Οργανα της Δ.Ε.Η. ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο - το οποίο 
αποτελείτο από τον Διοικητή ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή ως Αντιπρόεδρο και 
επτά μέλη που διορίζονταν για πέντε έτη, ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής, η 

Αντιπροσωπευτική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ελέγχου, το οποίο είχε έδρα το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και είχε ως έργο τον έλεγχο της διαχείρισης της Δ.Ε.Η.  

 
ΣΤ)   ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.Η. 

 
Παράλληλα, με τον α.ν. 1566/29.10.1950 (περί κυρώσεως της μετά του οίκου 

Ebasco συναφθείσης την 20ην Ιουλίου 1950 συμβάσεως και ρυθμίσεως ζητημάτων 
αναγόμενων εις την εφαρμογήν του Ενεργητικού Προγράμματος 

Ανασυγκροτήσεως), τον Νόμος 3307/13.7.1955 ( περί κυρώσεως συμφωνιών επί 
του εξηλεκτρισμού της Χώρας) και τον Νόμος 3485/30.12.1955 (περί προωθήσεως 
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του εξηλεκτρισμού των νήσων και παραμεθορίων περιοχών της Χώρας), 
επιχειρήθηκε η προώθηση του εξηλεκτρισμού ολόκληρης της επικράτειας.   

 
Προς τον σκοπό αυτό, η Δ.Ε.Η απέκτησε δικαιώματα εξαγοράς ή αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης επί όλων των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας.  Ειδικότερα, με το Ν.Δ. 3523/1.8.1956 (περί οργανώσεως της διανομής 

της ηλεκτρικής ενεργείας), κηρύχθηκαν λήγουσες από την 1.8.1956 όλες οι άδειες 
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και όλες οι συμβάσεις 

παραχώρησης παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πλην 
αυτής που κυρώθηκε με το Ν.Δ. της 16/17.10.1925, και αφορούσε στην Ηλεκτρική 

Εταιρεία στην περιοχή των Αθηνών σε ακτίνα 20 χλμ γύρω από την πλατεία 
Ομονοίας.  Η εξαγορά της εν λόγω Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών-Πειραιώς 

καθορίσθηκε να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31.12.1960, όπερ και εγένετο.  Η ισχύς 
του Ν.Δ.. 3523/1956 επεκτάθηκε αναλόγως σε όλη τη νησιωτική Χώρα με το β.δ. 

της 7/19.6.1957.   
 
Η Δ.Ε.Η. απέκτησε επομένως μονοπωλιακή θέση στη χώρα. Με τον Νόμο 

134/15.8.1975 (περί συγχωνεύσεώς εις την Δημοσίαν Επιχείρησιν Ηλεκτρισμού 
(Δ.Ε.Η.) της Α.Ε. Ελληνικής Μεταλλευτικής και Βιομηχανικής Εταιρείας 

Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδος) συγχωνεύτηκε με αυτήν και μια από τις ελάχιστες 
εναπομείνασες εταιρείες προμηθευτές της Δ.Ε.Η. με την εγχώρια πρώτη ύλη 

καυσίμου, που είναι ο λιγνίτης. 
 

Ζ)  ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ε.Η. ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Με σκοπό τη ρύθμιση της υλοποίησης εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας εκδόθηκε το ΠΔ 10.8.1978.   Με αυτό καθορίσθηκαν οι 
προϋποθέσεις για την παροχή προς την Δ.Ε.Η. αδείας ιδρύσεως πυρηνικής 
εγκαταστάσεως με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας σε 

συγκεκριμένο τόπο ή την αλλαγή του τόπου τούτου. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη 
φορά που στην Ελλάδα πειραματιζόμασταν έστω και νομοθετικά για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια. Αρχικά με το Ν.Δ.  
324/30.10.1969 κυρώθηκε η σύμβαση που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στις 

27.9.1968, μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Βασιλείου 
της Ελλάδος για τις ειρηνικές εφαρμογές της ατομικής ενέργειας. Κατόπιν το Ν.Δ. 

854/16.3.1971 καθόρισε τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας πυρηνικών 
εγκαταστάσεων Πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν έγιναν τελικά στην Ελλάδα από το 

φόβο βασικά των σεισμών. 
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Η)   Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 
 

Ακολούθως, δυνάμει του ΠΔ 57/16.2.1985 (περί της δομής, ρόλου και τρόπου 
διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης Επιχείρησης «Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού»), η Δ.Ε.Η. «κοινωνικοποιήθηκε», δηλαδή υπήχθη υπό 
κοινωνικό έλεγχο.  Στην πραγματικότητα δεν επήλθε καμία ουσιαστική αλλαγή στο 

υπάρχον καθεστώς της, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραπάνω ΠΔ 
ορίζεται ότι το κεφάλαιό της ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και λειτουργεί υπό την 

εποπτεία του Κράτους, πράγμα που συνέβαινε από την ίδρυσή της το 1950. Αν και 
δεν επήλθε μεταβολή της νομικής της προσωπικότητας, τροποποιήθηκαν τα σχετικά 

με τη Γενική Συνέλευση, που μετονομάστηκε σε Αντιπροσωπευτική Συνέλευση 
κοινωνικού ελέγχου και τα όργανα Διοίκησης, τα οποία ήταν πλέον το Διοικητικό 

Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής, οι Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές και το Συμβούλιο 
Διεύθυνσης. 

 
Θ)   ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
 

Με το ΠΔ 360/10.8.1991 θεσπίζεται η έξοδος της Δ.Ε.Η. από τον δημόσιο τομέα. 
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, η έξοδος της Δ.Ε.Η. από τον δημόσιο 

τομέα δεν επιφέρει καμία αλλαγή σχετικά με την μετοχική ιδιότητα και τον 
οικονομικό έλεγχο που ασκεί το Δημόσιο δια των αρμοδίων Υπουργών επί αυτής. 

Ακολούθως, με το Νόμος 2414/1996 (για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις), ορίζεται ότι είναι δυνατή η 

μετατροπή της Δ.Ε.Η. σε ανώνυμη εταιρεία του Νόμος 2190/1920, με έκδοση 
Προεδρικού Διατάγματος.  Εν τέλει, η Δ.Ε.Η. μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία 

με το ΠΔ 333/2000 (για τη μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε 
Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της). 

 
Η Δ.Ε.Η., μέτοχος της οποίας σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 51% σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο, έχει από το τέλος 

2001, υπό τη νέα της μορφή ως ανώνυμη εταιρεία, εισαγάγει ποσοστό μετοχών της 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέχρι το 2003 είχε εισαχθεί το 30% προς 

διαπραγμάτευση.  Σύμφωνα με το Καταστατικό της, διοικείται πλέον από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Συμβούλιο Διεύθυνσης 

Το Δ.Σ. αποτελείται από ένδεκα μέλη τριετούς θητείας, έξι μέλη, ανάμεσα στα οποία 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, δύο μέλη 

εκπροσωπούν τους εργαζομένους, δύο άλλα μέλη τους μετόχους της μειοψηφίας και 
ένα μέλος υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.  

 
Αξιοσημείωτος είναι ο Κανονισμός Προμηθειών της Δ.Ε.Η. Οι διατάξεις του 
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διαμορφώθηκαν σε εναρμόνιση με την Οδηγία 98/4/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την 
Οδηγία 93/38/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους 

τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.    Ο 
παραπάνω Κανονισμός καθορίζει τις διαδικασίες ανοικτού, κλειστού ή πρόχειρου 

διαγωνισμού ή τη διαδικασία με διαπραγματεύσεις, βάσει των οποίων υποχρεούται 
η Δ.Ε.Η. να προμηθεύεται υλικά, εφόδια, εξοπλισμό και υπηρεσίες που έχουν άμεση 

σχέση με την προμήθεια αυτών. Έτσι, βάσει και του παραπάνω Κανονισμού 
Προμηθειών, η Δ.Ε.Η. δεν έχει τελείως απεμπολήσει την ιδιότητα της δημόσιας 

επιχείρησης, γεγονός άλλωστε που προκύπτει και από το ότι η πλειοψηφία του 
μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στο Δημόσιο. 

 
  

 
 

ΙΙ.   Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 

Εβδομήντα χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου νόμου που ρύθμιζε την ηλεκτρική 
ενέργεια (1922) εκδόθηκε νόμος, που για πρώτη φορά δρομολόγησε το άνοιγμα της 

σχετικής αγοράς και την κάμψη του κρατικού μονοπωλίου :  Με τον Νόμο 
2244/1994 δόθηκε η δυνατότητα σε ιδιώτες, μετά από άδεια του Υπουργού 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια είτε για 
την κάλυψη των δικών τους αναγκών (αυτοπαραγωγοί) είτε με σκοπό την πώλησή 

της στη Δ.Ε.Η., ιδίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στους ιδιώτες 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας απαγορευόταν η διάθεση της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας σε τρίτους.  
 

Όμως,  η ενσωμάτωση των τριών κανονιστικών δεσμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης  
για τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έγινε 
αντιστοίχως ανά δέσμη με τρεις μεταγενέστερους βασικούς νόμους, που 

διαμόρφωσαν τις σχετικές ελληνικές αγορές όπως είναι σήμερα. Πρόκειται για τους 
νόμους 2773/1999, 3426/2005 και 4001/2011. Ο μεταγενέστερος αυτών Νόμος 

4425/2016 προβλέπει την λειτουργία και στην Ελλάδα οργανωμένης αγοράς 
παραγώγων προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας.  

 
Α)   Ο ΝΟΜΟΣ 2773/1999 

 
Με το άρθρο 2 του Νόμου 2773/1999 εισήχθησαν στην ελληνική έννομη τάξη οι 

όροι που προβλέπονται στην Οδηγία 96/92/ΕΚ για την απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εγκαινίασε την πρώτη δέσμη ευρωπαϊκών 
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κανονιστικών μέτρων. Ο Νόμος 2773/1999 τροποποιήθηκε διαδοχικώς από τους 
νόμους 2873/2000, 2941/2001 και 3175/2003, πριν τη μείζονα τροποποίησή του  με 

τους νόμους 3426/2005 και 4001/2011, που ενσωμάτωσαν τις Οδηγίες της δεύτερης 
και τρίτης κανονιστικής δέσμης αντίστοιχα.  

 
Ειδικότερα, η Ελλάδα, για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία της πρώτης 

κανονιστικής δέσμης, θέσπισε τον Νόμο 2773/1999, για την «Απελευθέρωση της 
ενέργειας-ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», τον Νόμο 

2837/2000 για τη «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, 
Τουρισμού και άλλες διατάξεις», τον Νόμο 2941/2001 για την «Απλοποίηση 

διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
ρύθμισης θεμάτων της ΑΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις»  και 

τον Νόμο 3175/2003 για την «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, 
τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις». 

  
Α1.  Γενικές αρχές - Ίδρυση της Ρ.Α.Ε.  
 

Ο Νόμος 2773/1999 θεωρεί όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, 
διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειες ως «υπηρεσίες κοινής ωφελείας»  

και ορίζει ότι η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών τελεί υπό την εποπτεία του 
κράτους, το οποίο μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την εξασφάλιση, 

υπό συνθήκες ανταγωνισμού, της παροχής τεχνικώς αξιόπιστης και οικονομικώς 
προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Περαιτέρω, καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες ηλεκτρικής 
ενέργειας και οι γενικές αρχές άσκησης της κανονιστικής και ρυθμιστικής 

αρμοδιότητας του αρμόδιου Υπουργού και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.   
Καινοτομία του Νόμος 2773/1999 είναι η ίδρυση της Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) περιλαμβάνοντας  διατάξεις που αφορούν στην σύσταση, 
τις αρμοδιότητες και την εν γένει οργάνωση της Ρ.Α.Ε.  
 

Α2.   Θέσπιση της απελευθέρωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Δυνάμει του νόμου, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει 
χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η άδεια χορηγείται από τον 

Υπουργό Ανάπτυξης υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και τον 
Κανονισμό ΑδειώΝόμος Από την υποχρέωση αδειοδότησης εξαιρούνται μικροί 

ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί (ισχύος μέχρι 20 KW) καθώς και εφεδρικοί σταθμοί 
παραγωγής που εγκαθίστανται σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, σταθμοί που 

εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς ή το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) 
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της χώρας η άδεια παραγωγής χορηγείται μετά από διαγωνισμό, εκτός αν πρόκειται 
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή αν πρόκειται για την Δ.Ε.Η., 

προκειμένου να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια. Ο 
παραγωγός που έχει λάβει άδεια παραγωγής για ΜΔΝ, υποχρεούται να πουλήσει 

την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στην Δ.Ε.Η.   
 

Α3.  Διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

Σύμφωνα με το νόμο, η κυριότητα του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας παραμένει στην Δ.Ε.Η., η οποία υποχρεούται να λάβει άδεια 

αποκλειστικής κυριότητας του Συστήματος, που περιλαμβάνει και κάθε μελλοντική 
επέκταση. Η διαχείριση του Συστήματος ανατίθεται στην ανώνυμη εταιρεία με 

την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε.” (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.), στην οποία παρέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα 

να λειτουργεί και να εκμεταλλεύεται το Σύστημα Μεταφοράς, να μεριμνά για την 
ανάπτυξη του Συστήματος σε ολόκληρη την χώρα καθώς και την διασύνδεσή του 
με άλλα δίκτυα, για να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική 

ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο.  
 

Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφωνα με τον «Κώδικα Διαχείρισης 
του Συστήματος». Οι τεχνικοί και οικονομικοί κανόνες, που διέπουν τις εμπορικές 

συμφωνίες μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και των κατόχων αδειών, 
καθορίζονται με τον «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας», που 

καταρτίζεται από τον Διαχειριστή (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) και εγκρίνεται με Απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. Η ΔΕΗ έχει το αποκλειστικό 

δικαίωμα να διαχειρίζεται το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο της 
ανήκει κατά κυριότητα. Η διαχείριση του Δικτύου Διανομής γίνεται σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον 
«Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου».  
 

Α4.   Συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε «Επιλέγοντες Πελάτες» (Καταναλωτές 
μεγάλης ισχύος) και όσον αφορά την ΔΕΗ και σε «Μη Επιλέγοντες Πελάτες» 

(Καταναλωτές μικρής ισχύος) επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Από την 19η Φεβρουαρίου 2001 έχουν δικαίωμα 

να συνάπτουν ελευθέρως συμβάσεις προμήθειας με προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας οι καταναλωτές που καταναλώνουν άνω των 100 GWh σε ετήσια βάση. 

Ετσι, έγινε μερική απελευθέρωση στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από την 
οποία εξαιρούνται όλοι οι οικιακοί και οι λοιποί μικροί καταναλωτές καθώς και οι 
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«Μη Επιλέγοντες Πελάτες» των «Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών». Με εξαίρεση τα 
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, τα οποία 

διαμορφώνονται ελεύθερα ανάμεσα στους Προμηθευτές και τους Επιλέγοντες 
Πελάτες (Καταναλωτές μεγάλης ισχύος), όλα τα άλλα τιμολόγια, με βάση τα οποία 

οι κάτοχοι αδειών εισπράττουν τίμημα ή τέλος ή οποιαδήποτε αντιπαροχή για τις 
υπηρεσίες τους, ισχύουν μόνο μετά την έγκρισή τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης 

μετά από γνώμη της ΡΑΕ.  
 

Α5.   Επιβολή λογιστικού διαχωρισμού 
 

Ο νόμος επέβαλε τον λογιστικό διαχωρισμό στις Ολοκληρωμένες Ηλεκτρικές 
Επιχειρήσεις (ΟΗΕ).  Ολοκληρωμένη Ηλεκτρική Επιχείρηση είναι η επιχείρηση 

που είναι καθέτως ή οριζοντίως ολοκληρωμένη. Καθέτως Ολοκληρωμένη 
Επιχείρηση είναι η επιχείρηση που ασκεί δύο τουλάχιστον από τις δραστηριότητες 

α) παραγωγής, β) μεταφοράς και  γ) διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  Οριζοντίως 
Ολοκληρωμένη Επιχείρηση είναι η επιχείρηση που ασκεί μία τουλάχιστον από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς 

και άλλη δραστηριότητα άσχετη με την ηλεκτρική ενέργεια. 
 

Ετσι, οι  ΟΗΕ υποχρεώθηκαν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς κατά κλάδο 
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και, όπου χρειάζεται, σε 

ενοποιημένη βάση για τους άλλους κλάδους εκτός του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως ακριβώς θα έπρατταν, εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν 

από διαφορετικές επιχειρήσεις.  Ο λογιστικός διαχωρισμός επιβλήθηκε προκειμένου 
να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιχορηγήσεις και οι 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
 

 
Β.   Ο ΝΟΜΟΣ 3426/2005  
(Περαιτέρω απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) 

 
Με τον Νόμο 3426/2005, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη 

η, εγκαινιάσασα την δεύτερη κανονιστική δέσμη, Οδηγία 2003/54/ΕΚ, επήλθαν 
εκτεταμένες τροποποιήσεις στον Νόμο 2773/1999. Ειδικότερα : Εισήχθησαν νέοι 

ορισμοί και διευκρινίστηκε η διάκριση ανάμεσα στο Σύστημα Μεταφοράς και το 
Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Διευρύνθηκαν και διευκρινίσθηκαν 

αρμοδιότητες της ΡΑΕ.  Θεσπίσθηκε το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της ΡΑΕ, 
όποιου έχει έννομο συμφέρον, κατά του Κυρίου και του Διαχειριστή του 

Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή του Διαχειριστή του 
Δικτύου στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τέλος, θεσμοθετήθηκε η διασφάλιση των 
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πόρων της ΡΑΕ. 
 

Όσον αφορά στο Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας , ο κύριος του 
Συστήματος υποχρεώθηκε αφενός στην ανάπτυξη του Συστήματος με βάση τον 

προγραμματισμό που κάνει ο Διαχειριστής και αφετέρου στην συντήρηση του 
Συστήματος και την διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής του αρτιότητας. 

Καθιερώθηκε ο λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή 
του Συστήματος και του Δικτύου Διανομής από άλλες  δραστηριότητες, ενώ η 

Διαχείριση του Δικτύου Διανομής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ανατέθηκε στην 
ΔΕΗ, η οποία υποχρεούται να λάβει άδεια για την αποκλειστική άσκηση αυτής της 

δραστηριότητας.   
 

Περαιτέρω, διευρύνθηκε η απελευθέρωση στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, 
αφού όλοι οι καταναλωτές ορίσθηκαν ως «Επιλέγοντες Πελάτες» και μπορούν 

ελεύθερα πλέον να επιλέξουν τον Προμηθευτή τους και να συμβληθούν μαζί του, 
εκτός από τους οικιακούς καταναλωτές και όσους είναι εγκατεστημένοι σε 
Απομονωμένα Μικροδίκτυα. 

 
 

Γ.   Ο ΝΟΜΟΣ 4001/2011 
(Ενεργειακές αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) 

                                                                                                      
Η Οδηγία 2009/73/EK, που εγκαινίασε την τρίτη ευρωπαϊκή κανονιστική δέσμη,  

ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον Νόμο 4001/2011 για τη 
«Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 

Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».  Ο 
νόμος αυτός ισχύει μέχρι σήμερα και αποτελεί τον βασικό νόμο για την οργάνωση 

και λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου στην Ελλάδα. Με το άρθρο 2 του Νόμου 4001/2011 εισάγεται ένας 
εκτεταμένος κατάλογος ορισμών, στον οποίο περιέχονται οι ορισμοί της Οδηγίας. 

Οι ορισμοί αυτοί συγκροτούν ένα ειδικό σύστημα που διέπει την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου.  

 
Γ1.   Οι ρυθμίσεις του νόμου 

 
Στο πρώτο μέρος του Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για την ΡΑΕ, που 

αναδιαμορφώνουν, διευρύνουν και οριοθετούν την οργάνωση και λειτουργία της, 
τις αρμοδιότητές της, τα μέσα άσκηση των ρυθμιστικών και εποπτικών της 

αρμοδιοτήτων, τους πόρους και την οικονομική της διαχείριση.  
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Το δεύτερο μέρος του Νόμου περιέχει διατάξεις για την προστασία των 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθορίζει τα δικαιώματα 

των Επιλεγόντων Πελατών τις υποχρεώσεις των Προμηθευτών, καθιερώνει την 
αρχή της διαφάνειας των χρεώσεων και των πληροφοριών, εισάγει διαδικασίες 

επίλυσης των διαφορών από τις Συμβάσεις Προμήθειας, ορίζει τις βασικές 
ρυθμίσεις του Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε 

Πελάτες, εισάγει ειδικές διατάξεις για την προστασία των «Ευάλωτων Πελατών», 
ρυθμίζει θέματα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, όπου ορίζονται ο «Προμηθευτής 

Τελευταίου Καταφυγίου» και ο «Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας», ενώ ρυθμίζονται και  τα λεγόμενα «ευφυή» συστήματα μέτρησης.  

 
Το τρίτο μέρος του Νόμου περιέχει ειδικές διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση 

και λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου.  
 

Το τέταρτο μέρος του Νόμου περιέχει ειδικές διατάξεις για την απελευθερωμένη 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό συστηματοποιούνται οι διατάξεις για 
το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

διακρίνονται πλήρως οι δραστηριότητες του Διαχειριστή του Συστήματος 
Μεταφοράς και του Συστήματος Διανομής από τις δραστηριότητες, του Λειτουργού 

της Αγοράς και των υπολοίπων Συμμετεχόντων στην αγορά, όπως Παραγωγοί, 
Προμηθευτές και Έμποροι.  

 
Γ2.   Ιδρυση του ΑΔΜΗΕ 

 
Ειδικότερα, η Διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ανατέθηκε από το νόμο σε εταιρεία θυγατρική της Δ.Ε.Η, την 
εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), στην οποία μεταβιβάζεται από την Δ.Ε.Η. η κυριότητα 
του Συστήματος. Η εταιρεία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» έχει τις υποχρεώσεις και ασκεί τις 
αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος, ενώ η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ γίνεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας», ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή, υποβάλλεται 

στην ΡΑΕ, η οποία έχει την κανονιστική αρμοδιότητα ορισμού του τελικού κειμένου 
ή και τροποποιήσεων αυτού.  

 
Γ3.  Επιβολή διαχωρισμού μεταξύ ιδιοκτησίας και διαχείρισης του συστήματος  

 
Ο Νόμος 4001/2011 επέβαλε τον διαχωρισμό μεταξύ της ιδιοκτησίας και της 

διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς και περιέχει διατάξεις για την 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας του, στις οποίες περιλαμβάνεται και η υποχρέωση 
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πιστοποίησης του Διαχειριστή. Η οργάνωση και καθημερινή λειτουργία της 
απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανατίθεται αποκλειστικώς στην 

εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» 
(ΛΑΓΗΕ Α.Ε.). Αυτή τηρεί το Μητρώο Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, διενεργεί τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), δηλ. 
προγραμματίζει τις ημερήσιες εγχύσεις και απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, 

όπως ειδικότερα προβλέπεται από τον «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας», και εκκαθαρίζει τις συναλλαγές στο πλαίσιο του ΗΕΠ. Ο Λειτουργός 

της Αγοράς έχει υποχρέωση να αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ των 
Συμμετεχόντων. 

  
Η κυριότητα του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) 

παρέμεινε στη Δ.Ε.Η., επιβλήθηκε όμως νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός 
της δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από την ιδιοκτησία. Η 

Διαχείριση του Δικτύου Διανομής ανατέθηκε σε αυτόνομη εταιρεία με την 
επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε με απόσχιση του αντιστοίχου κλάδου από 

την Δ.Ε.Η. και λειτουργεί ως θυγατρική της, πλην όμως ανεξάρτητη οργανωτικά 
επιχείρηση.  

 
Η διαχείριση του Δικτύου Διανομής διενεργείται με βάση τον «Κώδικα 

Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ», τον οποίο καταρτίζει η «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ» και υποβάλλει 
στην ΡΑΕ, η οποία έχει την κανονιστική αρμοδιότητα έγκρισής και τροποποίησής 

του. Η «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ» έχει και την διαχείριση των δικτύων διανομής στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά», την διαχείριση των οποίων διενεργεί με βάση τον 

«Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών».  
 

Δ.    Ο ΝΟΜΟΣ 4414/2016  
(Νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός στην αγορά φυσικού αερίου) 
 

Με τον Νόμο 4414/2016  θεσπίσθηκαν διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό 
διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού 

αερίου, σε συμμόρφωση με την Οδηγία για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου 
της τρίτης ευρωπαϊκής κανονιστικής δέσμης. 

 
Ειδικότερα, με το Δεύτερο Μέρος του νόμου αυτού τροποποιείται ο Νόμος 

4001/2011 αναφορικά με τους όρους του ήδη επιβληθέντος νομικού και 
λειτουργικού διαχωρισμού των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του 

φυσικού αερίου, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την νεότερη Οδηγία.  Το 
Πρώτο Μέρος του νόμου αφορά το θεσπιζόμενο με αυτόν νέο καθεστώς στήριξης 
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των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης . 

 
Ε.  Ο ΝΟΜΟΣ 4425/2016  

(Χρηματιστηριακή χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας) 
 

Σε εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως των διατάξεων του κανονισμού 

714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εκδόθηκε ο Νόμος 
4425/2016, με τον οποίο αναδιοργανώνεται η χρηματιστηριακή χονδρεμπορική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

Μέχρι την έκδοση του νόμου αυτού, η απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούσε να λειτουργεί μόνο επί τη βάσει των 

συναλλαγών του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) που 
οργανώνει ο ΛΑΓΗΕ. Όμως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ηλεκτρική ενέργεια 
εντάσσεται στα εμπορεύματα για τα οποία μπορούν να διεξάγονται 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, που αποβλέπουν στην αντιστάθμιση ή την κάλυψη 
του κινδύνου από τις αγοραίες ενεργειακές τιμές. Η επόμενη, σύγχρονη και ώριμη 

ενεργειακή αγορά, θα στηρίζεται και σε εργαλεία που είναι γνωστά στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως η αγορά προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας.  
 

Η οργάνωση της χρηματιστηριακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θέτει πολύ πιο 
έντονα το ζήτημα της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, το οποίο φαίνεται να 

έχει υποτιμηθεί στην παρούσα οργάνωση της αγοράς. Σύμφωνα με τους ορισμούς 
που δίδονται στο άρθρο 2 του Νόμου 4425/2016, ως Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ορίζονται : α) η Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
β) η Αγορά Επόμενης Ημέρας, γ) η Ενδοημερήσια Αγορά και δ) η Αγορά 
Εξισορρόπησης. Αυτές λειτουργούν ως χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 «για την ακεραιότητα και τη 
διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας».  

 
Στον Νόμο 4425/2016 ορίζονται επίσης τα χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις αγορές 

αυτές. Η αρμοδιότητα της εποπτείας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας ανατίθεται 
στην ΡΑΕ, ενώ η εταιρεία «ΛΑΓΗΕ ΑΕ» ορίζεται ως ο «Διαχειριστής Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας» της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων. 
Επιλογή του Έλληνα νομοθέτη ήταν να ορίσει ότι στην ελληνική επικράτεια 

υφίσταται νόμιμο μονοπώλιο υπηρεσιών συναλλαγών επόμενης ημέρας και 
ενδοημερησίως, το οποίο αποκλείει τον ορισμό περισσοτέρων του ενός ΟΔΑΗΕ (= 
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Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Nominated Electricity 
Market Operator/NEMO). Η εκκαθάριση και ο Διακανονισμός των Συναλλαγών 

γίνεται από τους Διαχειριστές των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
 

Περαιτέρω, επαναπροσδιορίζονται τα καθήκοντα του διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων Αγορών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, ενώ διευρύνονται οι αρμοδιότητες του ΛΑΓΗΕ  για να συμπεριλάβουν 
τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή της Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Με τους Κώδικες που θα εκδοθούν για κάθε μία από τις νέες αγορές θα ρυθμιστούν 
οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους. 

 
ΣΤ.  ΝΟΜΟΣ  4513/2018    

(Ενεργειακές Κοινότητες) 
 

Ο νόμος αυτός θεσπίζει τις Ενεργειακές Κοινότητες. Η Ενεργειακή Κοινότητα 
είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού.  Στόχο έχει την προώθηση της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (όπως αυτή ορίζεται στον νόμο 4430/2016) 

και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, 

ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής 
αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο.  

 
Αυτό σκοπείται να επιτυγχάνεται  μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, 

της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της 
ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.. 
 

Ζ.  ΝΟΜΟΣ  4533/2018  
(Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα 

της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού) 
 

Προς εκπλήρωση των από 19 Ιανουαρίου 2018 δεσμεύσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων 

σχετικά με την πρόσβαση στο λιγνίτη, δρομολογήθηκε η μέσω του νόμου αυτού 
αποεπένδυση σχετικών περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ 

Α.Ε. Ειδικότερα, συνεστήθησαν δύο νέες από απόψεως στοιχείων ενεργητικού, 
παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, ανώνυμες εταιρείες με μοναδικό μέτοχο τη 



115 
 

ΔΕΗ Α.Ε. και με κύριο σκοπό την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με χρήση λιγνίτη. 

 
Η αποεπένδυση πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο με απόσχιση και εισφορά 

από τη ΔΕΗ Α.Ε. του περιγραφόμενου σε αυτόν λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού 
δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.  Το δυναμικό αυτό νοείται ενιαίο μετά των δικαιωμάτων 

έρευνας και εκμετάλλευσης της ΔΕΗ Α.Ε. επί καθορισμένων με τον νόμο 
κοιτασμάτων λιγνίτη, καθώς και λοιπών συναφών στοιχείων ενεργητικού, 

παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού ως ξεχωριστών κλάδων σε καθεμία από τις 
δύο νέες εταιρείες.  Η αποεπένδυση ολοκληρώνεται με τη μεταβίβαση του συνόλου 

των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών σε προτιμητέους επενδυτές, οι οποίοι 
θα αναδειχθούν στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στο νόμο 

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο, στην πρώτη εταιρεία η ΔΕΗ Α.Ε. εισφέρει 

ως κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στη 
λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της Μελίτης 
Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής περιοχή, όπου έχουν χωροθετηθεί δημόσια 

λιγνιτικά κοιτάσματα.  Στη δεύτερη εταιρεία η Δ.Ε.Η. εισφέρει ως κλάδο τα 
περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική 

ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας,  
 

 
 

ΙΙΙ.  Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

Αντιμέτωπη με το ζήτημα της απειλής κατά της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος 
και της ανάγκης αειφορίας, η Ελλάδα, τόσο ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και  ανεξάρτητα από την ιδιότητα αυτή, έχει θεσπίσει νομοθετικά 
μέτρα προσανατολισμένα προς την προστασία του περιβάλλοντος, ειδικά όταν η 

απειλή προέρχεται από την εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας. 
 

Δύο πρώτα νομοθετικά κείμενα πριν τη δεκαετία του ’90 είναι ο Νόμος 998/1979 
«περί προστασίας των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων της χώρας» και ο 

Νόμος 1734/1987 «βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική 
αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν 
δασικές εκτάσεις». Αυτά δεν σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια και την 

παραγωγή ή αξιοποίησή της.  Απλώς αναφέρονται ως οι πρώτες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Προς την ίδια 
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κατεύθυνση κινείται και ο μεταγενέστερος Νόμος 2971/2001 με τίτλο «αιγιαλός, 
παραλία και άλλες διατάξεις».  

 
Η στροφή προς την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή, 

αιολική, υδάτινη)  ήταν μια από τις απαντήσεις της ελληνικής Πολιτείας στον 
κίνδυνο που προκαλούν στο περιβάλλον οι ρυπογόνες πηγές ενέργειας (κυρίως το 

πετρέλαιο).  Το 1984  ψηφίζεται ο πρώτος ελληνικός νόμος που σχετίζεται σαφώς 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Νόμος 1475/1984, ρυθμίζοντας ειδικά και 

αποκλειστικά τη γεωθερμική ενέργεια και που φέρει τον τίτλο «Αξιοποίηση του 
γεωθερμικού δυναμικού». 

 
Η πρώτη προσπάθεια προώθησης συνολικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(ΑΠΕ) στην Ελλάδα συνίσταται στην έκδοση του Νόμου 1559/1985, «Ρύθμιση 
θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής 

από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις». 
 
Ο νόμος αυτός, υπήρξε η απαρχή της εισόδου των ΑΠΕ στην Ελλάδα, που οδήγησε 

σε μια μικρής κλίμακας νέα εγκατεστημένη ισχύ από την ΔΕΗ και την τοπική 
αυτοδιοίκηση (24 και 3 MW αντίστοιχα), χωρίς την συνεισφορά του ιδιωτικού 

τομέα. Στο νόμο αυτό, έγινε μια αρχική συνοπτική «χαρτογράφηση» και 
«οριοθέτηση» του τοπίου, πάνω στην αδειοδότηση, στην εκμετάλλευση, στην 

παραγωγή και στη διάθεση των ΑΠΕ. Με το ΠΔ 375/1987 ιδρύθηκε το ΚΑΠΕ, 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να αναλάβει το συντονισμό των 

δράσεων αξιοποίησης των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Έπειτα, στην κατεύθυνση αυτή, 
ψηφίστηκαν οι παρακάτω νόμοι:  

 
 

Α.  Ο ΝΟΜΟΣ 2244/1994  
 
«Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 

από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».  
 

Ο νόμος αυτός αποτέλεσε σημαντική βάση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως με τον 

καθορισμό σταθερών τιμών πώλησης ανανεώσιμης ενέργειας, με την ανάλογη 
της χρονικής διαθεσιμότητας κλιμακωτή αποζημίωση και με την υποχρέωση στην 

ΔΕΗ να αγοράζει το πλεόνασμα ή το σύνολο. Σύμφωνα με αυτόν, η ΔΕΗ μπορεί να 
αναθέτει σε εταιρίες δραστηριότητες σχετικές με το σχεδιασμό και τη λειτουργία 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου 
Υπουργού. Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.  
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Περαιτέρω, με ον νόμο ρυθμίζονται ο τρόπος χορήγησης άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας και οι ηλεκτροπαραγωγικοί στόχοι αναφορικά με την εκμετάλλευση 

ΑΠΕ. 
 

Β.  Ο ΝΟΜΟΣ 2773/1999  
 

«Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ρύθμιση θεμάτων 
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» 

 
Ο βασικός για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας νόμος αυτός, μεταξύ άλλων 

ρυθμίσεων, διατηρεί το ευνοϊκό τιμολογιακό καθεστώς στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας καθώς αλλά και την προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.   Τέλος, ο νόμος αυτός ρυθμίζει διεξοδικά τους 
τρόπους αξιοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ 

 
Γ.  Ο ΝΟΜΟΣ 2941/2001  
 

«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και 

άλλες διατάξεις» 
 

Ο νόμος αυτός, αποτέλεσε σημαντική προσθήκη στην πληρότητα του νομοθετικού 
πλαισίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, απλοποιώντας και  διορθώνοντας 

αρκετά εκ των αδειοδοτικών προβλημάτων της εποχής στον τομέα αυτό. Κάποιοι 
εκ των βασικών αξόνων ήταν οι εξής: Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα συνοδά αυτών έργα», συμπεριλαμβάνονται 
στις εξαιρέσεις του νόμου 2773/1999 για τα μεγάλα έργα υποδομής μέσα σε δάση η 

δασικές περιοχές. Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και ανεμογεννητριών δεν 
απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά θεώρηση, που χορηγείται από την 
αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα όποια έργα 

πολιτικού μηχανικού. Τα έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε 
με το Σύστημα ή το Δίκτυο μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας εγκατάστασης, με τις όποιες προδιαγραφές του 
Διαχειριστή Συστήματος και Δικτύου.  

 
Δ)  Ο ΝΟΜΟΣ 3017/2002  

 
«Κύρωση του Πρωτόκολλου του Κιότο στην Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων 

Εθνών για την αλλαγή του κλίματος»   
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Με τον νόμο αυτό έγινε η επίσημη επικύρωση από την Ελληνική Βουλή των 
δεσμεύσεων που έλαβε η χώρα τέσσερα χρόνια νωρίτερα, κατά την υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο, με στόχο την αντιμετώπιση της επιδείνωσης του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής γενικότερα.  

 
Ε)  Ο ΝΟΜΟΣ 3175/2003  

 
«Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» 

 
Με τον νόμο αυτό οργανώνεται ένα  σύγχρονο πλαίσιο πάνω στον τομέα της 

γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα. Το πλαίσιο αυτό είναι συμβατό με το 
κοινοτικό δίκαιο και με αρκετές παγκόσμιες τακτικές και αναφέρεται σε τομείς όλου 

του εύρους της γεωθερμικής ενέργειας. Με ξεχωριστά άρθρα ορίσθηκαν τα εξής:  
Τα δικαιώματα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού. Οι όροι και η 

αρμοδιότητα εκμίσθωσης διαχείρισης γεωθερμικών πεδίων. Οι υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικών πεδίων. Η εκχώρηση μισθωτικών 
δικαιωμάτων.  Ο Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών. Η  παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από γεωθερμία. Τα ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης.  Και, 
τέλος, η διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους.  

 
Στ) Ο ΝΟΜΟΣ 3423/2005  

 
«Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίμων και των άλλων 

ανανεώσιμων καυσίμων.   
 

Ο νόμος αυτός, όπως τροποποιήθηκε, οριοθετεί τα βιοκαύσιμα, περιλαμβάνει μια 
μακροσκελή λίστα ανανεώσιμων καυσίμων και ορίζει ότι ποσοστό 10% των 

συνολικών καυσίμων που προσφέρονται στην αγορά θα πρέπει αποτελείται από 
ανανεώσιμα καύσιμα, προκειμένου να υπηρετηθεί ο στόχος της αειφορίας.  

 

Ζ)  Ο ΝΟΜΟΣ 3468/2006  
 

«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής απόδοσης και λοιπές 

διατάξεις» 
 

Στον νόμο αυτό, καταγράφεται ένα τμήμα του πλαισίου της αδειοδότησης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μόνο, αλλά 

και από υβριδικούς σταθμούς και την ένταξη αυτών στο Σύστημα ή το 
Διασυνδεμένο Δίκτυο. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια κάθε μορφής υπάγεται σε 
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ένα τιμολογιακό πρότυπο, διαφοροποιημένο μερικώς, ανάλογα το αν απορροφάται 
στο Διασυνδεμένο Σύστημα ή τα Μη Διασυνδεμένα Νησιά. Στους επενδυτές 

φωτοβολταϊκών σταθμών  δίνονται συγκεκριμένα κίνητρα, με στόχο την διάδοση 
της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα. 

 
Η)  Ο ΝΟΜΟΣ  3734/2009  

«Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο 

Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» 
 

Με τις διατάξεις του νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 
2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της 
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και 

συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο για την προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή 
περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας. 
 

Σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου, ως «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας (ΣΗΘ)» ορίζεται η ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής 

ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια, 
στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας.   Περαιτέρω, ως «Χρήσιμη θερμική ενέργεια» 

νοείται η θερμική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διεργασίας συμπαραγωγής, 
προκειμένου να ικανοποιήσει οικονομικά δικαιολογη− μένη ζήτηση για θέρμανση 

ή ψύξη. 
 

Θ)  Ο ΝΟΜΟΣ  3851/2010  
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
αλλαγής» 

 
Με το νόμο αυτό γίνεται προσπάθεια περαιτέρω απλούστευσης και συντόμευσης 

της διαδικασίας αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ με τον παραμερισμό ορισμένων 
χρονοβόρων επιμέρους βημάτων και την κατάργηση άλλων, όπως η υποχρέωση 

λήψης  άδειας παραγωγής για Φωτοβολταϊκούς και Ηλιοθερμικούς σταθμούς έως 
και 1 MW. 

 
Περαιτέρω,  ορίζονται ως εθνικοί στόχοι σε σχέση με τις ΑΠΕ οι ακόλουθοι: 

 Η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, 
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 Η συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%,  

 Η συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην 
ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 

40%.,  

 Η συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%,  

 Η συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.  

 
 
Ι)  Ο ΝΟΜΟΣ 4001/2011  

 
«Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για 

έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις».   

 
Ο βασικός για τη λειτουργία του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα νόμος αυτός 

περιλαμβάνει και διατάξεις αναφορικά με την αξιοποίηση των ΑΠΕ και ρυθμίζει το 
πλαίσιο αδειοδότησης για εγκατάσταση και λειτουργία ΑΠΕ, το οποίο επιβλέπεται 

και αυτό την ΡΑΕ.  
 

Η διαδικασία έχει ως εξής :  O ενδιαφερόμενος καταθέτει μαζι με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά αίτηση προς την ΡΑΕ , η οποία με τη σειρά της την αξιολογεί ενώ 

παράλληλα η ΔΕΣΜΗΕ προχωράει σε προκαταρκτική έγκριση του τρόπου 
σύνδεσης και εκδίδεται άδεια παραγωγής απο τη ΡΑΕ σε διάστημα 2 μηνών και 
γνωστοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής  Αλλαγής. 

Ακολουθεί το στάδιο της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της έγκριση της 
Επένδυσης όπου ο επενδυτής πρέπει να υποβάλει Μελέτη Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της εκάστοτε αρμόδιας 
Περιφέρειας και να υποβάλει αίτημα για έγκριση επένδυσης απο τη Διεύθυνση 

Δασών Περιφέρειας. Όταν ολοκληρωθούν τα παραπάνω γίνεται αίτημα αδειας 
εγκατάστασης και  έναρξης οικοδομικής άδειας για να επιτευχθει την έκδοση άδειας 

λειτουργίας απο τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 

ΙΑ)  Ο ΝΟΜΟΣ 4414/2016  
 

«Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης»   
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Σκοπός του νόμου είναι:  

 
α. Η ανάπτυξη νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α. Π. Ε) και από 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) συμβατού με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και 

της ενέργειας (2014-2020)»  
 

β. Η αναμόρφωση του καθεστώτος στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή 

ενσωμάτωση και συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον βέλτιστο 

τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία. 
 
γ. Η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., 

κατά προτεραιότητα, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη 
διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μίγματος, την ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού και την ενίσχυση και ανάπτυξη της εθνικής 
οικονομίας. 

 
δ. Η επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων ως προς τη συμμετοχή της 

ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας στη χώρα μέχρι το έτος 2020 

 
ε. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και την 
επίτευξη του στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας. 
 

στ. Η υποστήριξη της λειτουργίας των σταθμών Σ. Η.Θ. Υ. Α., η βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.  
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ΙV.   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 
 

 

Τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσής των υδρογονανθράκων που υπάρχουν 
στις  περιοχές στις οποίες η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα 

ανήκουν, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας, αποκλειστικά στο ελληνικό 
Δημόσιο. Στις περιοχές αυτές εμπίπτουν η χερσαία επικράτεια, οι υπολίμνιες 

περιοχές εντός της χερσαίας επικράτειας, καθώς και ο βυθός και το υπέδαφος των 
εσωτερικών υδάτων, της αιγιαλίτιδας ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και της 

αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (υποθαλάσσιες περιοχές). Η άσκηση των 
ανωτέρω δικαιωμάτων πρέπει να κατατείνει, σύμφωνα με την παραπάνω ρύθμιση, 

πάντοτε στην εξυπηρέτηση της δημόσιας ωφέλειας.  
      
 

Α)  ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Τρεις είναι οι κύριες νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας στο δίκαιο της έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μετά την μεταπολίτευση του έτους 1974.  

 
Πρώτος είναι ο Νόμος 468/1976 «περί αναζητήσεως, ερεύνης και εκμεταλλεύσεως 

υδρογονανθράκων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»,  ο οποίος είχε συνταχθεί 
κατά την εποχή της ευφορίας μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος του Πρίνου στα 

δυτικά της νήσου Θάσου.        Πριν από την έναρξη της ισχύος του μνημονευθέντος 
Νόμου 468/1976, ίσχυε ο Νόμος 3948/1959 «περί αναζητήσεως, ερεύνης και 

εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων εν υγρά και αεριώδη καταστάσει», ο οποίος 
είχε καταστεί κατ’ ουσίαν αδρανής, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι κατά την 
επταετία 1967-1974 οι παραχωρήσεις είχαν γίνει με ad hoc νομοθετήματα  

 
Δεύτερος είναι ο Νόμος 2289/1995 με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυτός καταργεί ρητώς τον Νόμο 
468/1976, παρόλο που στα περισσότερα σημεία επαναλαμβάνει τις ρυθμίσεις του 

προϊσχύσαντος δικαίου, εναρμονίζει δε τη νομοθεσία στην τότε ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία.  Μάλιστα, αυτός ο νόμος αποτέλεσε την βάση των παραχωρήσεων που 

συμφωνήθηκαν με κοινοπραξίες πετρελαϊκών εταιρειών περί τα μέσα της δεκαετίας 
του ’90 και αφορούσαν περιοχές των Ιωαννίνων, της Αιτωλοακαρνανίας, του Δυτ. 

Πατραϊκού Κόλπου και της ΒΔ Πελοποννήσου. 
 

Πλέον, ισχύει ο Νόμος 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». Ο νόμος αυτός τροποποίησε το Νόμο 
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2289/1995 σε αρκετά σημεία, όπως ενδεικτικώς σε θέματα παραχωρήσεων, αδειών 
αναζήτησης και διαιτησίας. 

 
 

Β)  ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

Β1)   Οι τύποι συμβάσεων παραχώρησης 
 

Ο νόμος 4001/2011 προβλέπει ότι μπορούν να υπάρξουν δύο ειδών συμβάσεων 
παραχώρησης δικαιωμάτων αναφορικά με την έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων. Το πρώτο είναι ο τύπος των συμβάσεων μίσθωσης ή 
παραχώρησης . Το δεύτερο είδος είναι ο τύπος των συμβάσεων διανομής της 

παραγωγής.  
 

Στην Ελλάδα, όπως έχουν προσδιορισθεί τα χαρακτηριστικά των τύπων σύμβασης 
μίσθωσης αφενός και διανομής της παραγωγής αφετέρου, ολίγον διαφέρουν στο 
περιεχόμενό τους αυτοί οι δύο τύποι. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στην 

παραχώρηση της δεκαετίας του ΄80 στην περιοχή των Παξών όσο και στις 
παραχωρήσεις της δεκαετίας του ’90 στις περιοχές των Ιωαννίνων, της 

Αιτωλοακαρνανίας, του Δυτ. Πατραϊκού Κόλπου και της ΒΔ Πελοποννήσου, η 
επιλογή της πολιτείας ήταν ο τύπος της σύμβασης μίσθωσης. 

 
Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των τύπων συμβάσεων που παρατέθηκαν ευθύς 

ανωτέρω είναι ότι ο παραχωρησιούχος έχει αποκλειστικό δικαίωμα έρευνας και 
παραγωγής στην περιοχή που του παραχωρείται. Έτσι αυτές οι συμβάσεις 

αντιδιαστέλλονται σαφώς από τις «άδειες αναζήτησης». Σε αυτές ο κάτοχος της 
άδειας έχει το δικαίωμα να κάνει ερευνητικές εργασίες (συνήθως σεισμικές 

έρευνες), το οποίο όμως δεν είναι αποκλειστικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
νομοθέτης του έτους 1976 είχε συλλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες ως τέτοιες 
επιστημονικού περιεχομένου συνήθως. Αντιθέτως ο νομοθέτης του  έτους 2011 έχει 

δώσει σε αυτές μία οικονομική διάσταση. Έτσι σήμερα ο κάτοχος της άδειας 
αναζήτησης μπορεί να εμπορεύεται το προϊόν της έρευνάς του. Η διαφορά των 

αντιλήψεων των δύο νομοθετών δεν είναι τυχαία. Το έτος 1976 το βαρέλι αργού 
πετρελαίου προσέγγιζε την τιμή των είκοσι (20 $) δολαρίων, ενώ στην αρχή της 

δεκαετίας του 2010 έφθανε και ενίοτε υπερέβαινε τα εκατό (100 $) δολάρια. 
 

Μία από τις περισσότερες ενδιαφέρουσες διατάξεις στις συμβάσεις έρευνας και 
εκμετάλλευσης, είτε αυτές γίνονται με βάση τη σύμβαση «μίσθωσης» είτε τη 

σύμβαση «διανομής της παραγωγής», είναι ότι ο ανάδοχος αποφασίζει κυριαρχικώς, 
αν το κοίτασμα που έχει ανακαλύψει είναι εμπορικώς εκμεταλλεύσιμο. Ο νόμος 
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απαιτεί να τεκμηριώσει ο ανάδοχος την κρίση του , υποβάλλοντας στην 
παραχωρούσα αρχή σχετικά στοιχεία. Πρόκειται κυρίως για την εκτιμωμένη έκταση 

του κοιτάσματος και τα απολήψιμα αποθέματα, τα οποία πάντοτε υπολείπονται 
εκείνων που ευρίσκονται στο κοίτασμα. 

 
Επειδή οι τιμές του αργού πετρελαίου υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οριακά 

κοιτάσματα καθίστανται ασύμφορα σε περιόδους πτώσεως των τιμών, ενώ αξίζει η 
αξιοποίησή τους σε περιόδους ανόδου των τιμών. Έτσι ενδεικτικώς οι δύο 

πετρελαϊκοί «βραχίονες» του ελληνικού Δημοσίου, η ΔΕΠ αρχικώς και η ΔΕΠ-
ΕΚΥ μεταγενέστερα, είχαν ανακαλύψει, δουλεύοντας με τη μέθοδο της 

«αυτεπιστασίας», κοιτάσματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Τα σημαντικότερα 
ήταν δύο, το κοίτασμα στην Επανωμή Θεσσαλονίκης και στο Κατάκωλο Ηλείας. 

Αμφοτέρων η εκμετάλλευση δεν κρίθηκε συμφέρουσα με τις τότε συνθήκες. Ακόμη 
και η εκμετάλλευση του κοιτάσματος του Πρίνου δεν θα συνέφερε, αν δεν είχε 

προηγηθεί η ραγδαία αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου στις αρχές της 
δεκαετίας του1970. 
 

Β2)   Η ίδρυση της  Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων     
 

Σύμφωνα με το νόμο τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
παραχωρούνται μέσω συμβάσεως που  συνάπτεται από την  ιδρυθείσα με τον ίδιο 

νόμο Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.) 
για λογαριασμό του Δημοσίου με τρίτο ή τρίτους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

στο νόμο διαδικασίες. 
 

Β3)   Η νομική φύση της σύμβασης παραχώρησης 
 

Η σύμβαση παραχώρησης είναι διοικητική σύμβαση, καθώς πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που συναφώς θέτει η νομολογία, ήτοι α) σύναψη με φορέα δημόσιας 
διοικήσεως, β) το αντικείμενο της συμβάσεως πρέπει να εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό 

και γ) η κατάρτιση και η εκτέλεση των συμβάσεων αυτών πρέπει να διέπεται, έστω 
μερικώς, από κανόνες του διοικητικού δικαίου, αλλά και η σύμβαση να περιέχει 

όρους δυνάμει των οποίων ο συμβαλλόμενος φορέας δημόσιας / διοικήσεων δύναται 
να επεμβαίνει μονομερώς στη συμβατική σχέση και ως εκ τούτου του επιφυλάσσουν 

ιδιαίτερο συμβατικό καθεστώς. 
 

 Έτσι, ο κοινός νομοθέτης, συνεπής με τη φύση της σύμβασης παραχώρησης ως 
διοικητικής σύμβασης, έχει ορίσει ότι οι διαφορές που προκύπτουν κατά την 

εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης ανήκουν στην δικαιοδοσία του 
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Διοικητικού Εφετείου. Ο χαρακτηρισμός των συμβάσεων παραχώρησης ως 
διοικητικών δεν αναιρεί φυσικά τον ιδιωτικοοικονομικό προσανατολισμό τους. 

 
Η διαπραγμάτευση και η διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης παραχώρη-

σης γίνεται από τα μέρη, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου 2289/1995 και 
εντός του πλαισίου που αυτές θέτουν, Οι διατάξεις αυτές έχουν στην πλειονότητά 

τους χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου και ρυθμίζουν σειρά ζητημάτων με τρόπο 
εξαντλητικό, με αποτέλεσμα να αφαιρείται από τα μέρη όχι αμελητέο πεδίο 

ελευθερίας διαπραγμάτευσής και διαμόρφωσή της συμβάσεως. Η ελευθερία 
διαπραγμάτευσης και διαμόρφωσης των συμβάσεων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, 

εφόσον η σύμβαση υποβληθεί σε κύρωση με ουσιαστικό νόμο, καθώς στην 
περίπτωση αυτή τα μέρη περιορίζονται, κατά βάση, μόνον από κανόνες αυξημένης 

τυπικής ισχύος. 
      

Β4)   Οι ανάδοχοι των συμβάσεων παραχώρησης 
 
Τη διεξαγωγή της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μπορεί να 

αναλάβει συμβατικά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μόνο του, με τη σύμπραξη ή/και με 
τη σύμπραξη του Δημοσίου στο πλαίσιο κοινοπραξίας. Οι συμπράξεις αυτές 

αποτελούν ιδιαιτέρα διαδεδομένο σχήμα δραστηριοποίησης για την αξιοποίηση 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε διεθνές επίπεδο, καθώς με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται επιμερισμός του κινδύνου αλλά μπορούν να βρεθούν πιο εύκολα και 
επενδυτικά κεφάλαια τα οποία θα αναλάβουν το κόστος της έρευνας.  

 
Ο ανάδοχος θα μπορεί να έχει την εθνικότητα είτε χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είτε τρίτης χώρας, υπό τον όρο όμως της αμοιβαιότητας. Εισάγεται 
δυνατότητα αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης παραχώρησης 

προσώπου το οποίο «ελέγχεται ουσιαστικά από τρίτη χώρα ή από υπηκόους τρίτης 
χώρας ή σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει τέτοιο πρόσωπο, για λόγους εθνικής 
ασφάλειας». Περαιτέρω, προβλέπει ότι ο ανάδοχος δε δύναται - επί ποινή 

εκπτώσεως - να περιέλθει μετά τη σύναψη της συμβάσεως «υπό τον άμεσο ή έμμεσο 
έλεγχο ξένου κράτους που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό τον άμεσο 

ή έμμεσο έλεγχο υπηκόου τέτοιου κράτους, χωρίς προηγούμενη έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου».  

 
Οι συμβάσεις μίσθωσης Κατάκολου, Πατραϊκού και Ιωαννίνων έχουν συναφθεί 

μεταξύ του Δημοσίου και τέτοιων συμμετοχικών σχημάτων.  Το ποσοστό 
συμμετοχής κάθε Συμμισθωτή στις συμβάσεις αυτές καθορίζεται στις συμβάσεις. 

Σε περίπτωση  Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στη σύμβαση 
παραχώρησης πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή του Δημοσίου με καθορισμένο 
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ποσοστό σε κοινοπραξία με τον ανάδοχο, καθώς και, μεταξύ άλλων, να ρυθμίζονται 
με ακρίβεια τα ποσοστά συμμετοχής των μερών τόσο στις δαπάνες  έρευνας και 

εκμετάλλευσης όσο και στη διανομή του προϊόντος της παραγωγής 
 

Η καθιέρωση δυνατότητας σύμπραξης του Δημοσίου αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στις ιδιαίτερες περιστάσεις που ισχύουν κατά 

περίπτωση. Πράγματι, τα συμφέροντα του Δημοσίου μπορεί - ανάλογα με το 
κοίτασμα και τις φυσικές και οικονομικές και πολιτικές συνθήκες - να 

εξυπηρετούνται καλύτερα με τη συμμετοχή του στο κρίσιμο εγχείρημα. Και από τη 
σκοπιά του ιδιώτη επενδυτή η συμμετοχή του Δημοσίου σε κοινοπραξία μπορεί να 

καταστεί επωφελής, καθώς δύναται να αποτελέσει εργαλείο διαχείρισης κινδύνου 
(risk management tool), στο μέτρο που συνιστά κίνητρο για την εκ μέρους του 

κράτους τήρηση των συμφωνηθέντων αλλά και τη διευκόλυνση υλοποίησης του 
προγράμματος από τη δημόσια διοίκηση. 

 
Β5)   Το συμβατικό αντικείμενο  
 

OΙ παραπάνω συμβατικοί τύποι (διανομής και μίσθωσης) δεν έχουν το ίδιο 
συμβατικό αντικείμενο, Καθώς, μπορεί μεν να καταλήγουν, από πρακτικής άποψης, 

στο ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή την ανάληψη της παραγωγής υδρο-
γονανθράκων από τρίτο με αντάλλαγμα μερίδιο από τους εξορυχθέντες 

υδρογονάνθρακες, η σύλληψη τους, όμως, είναι διαφορετική. 
 

Έτσι, στο πλαίσιο της σύμβασης διανομής της παραγωγής, το Δημόσιο, στο οποίο 
περιέρχεται αρχικά η κυριότητα επί των εξορυχθέντων υδρογονανθράκων, 

υποχρεούται ως εργοδότης να καταβάλει στον ανάδοχο, που ενεργεί ως εργολάβος, 
ένα μέρος της παραχθείσας ποσότητας υδρογονανθράκων ως αντάλλαγμα για την 

εκτέλεση του έργου της έρευνας και της εκμετάλλευσης. Συνεπώς, το συμβατικό 
αντικείμενο δεν συνίσταται στα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του 
Δημοσίου, αλλά, όπως και στη σύμβαση έργου κατά το ΑΚ 681, στο συμβατικό 

συμφωνηθέν αποτέλεσμα ως προϊόν της εργασίας/των υπηρεσιών του αναδόχου. Ο 
ανάδοχος αποκτά, βέβαια, με τη σύμβαση και δικαίωμα: την εξουσία διενέργειας 

όλων των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου πράξεων.  
  

Επί σύμβασης μίσθωσης, πάλι, ο ανάδοχος οφείλει στον εκμισθωτή, το Δημόσιο, 
το συμφωνημένο μίσθωμα, το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ως αντάλλαγμα για 

την - κατά την ορολογία του νόμου - «παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και 
εκμετάλλευσης του Δημοσίου». Ώστε, αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν τα 

δικαιώματα του Δημοσίου. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη διατύπωση του νόμου, 
πρέπει να γίνει δεκτό ότι η σύμβαση μίσθωσης δεν αποβλέπει στην παραχώρηση 
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των δικαιωμάτων του Δημοσίου καθαυτών, υπό την έννοια της διάθεσής τους στον 
ανάδοχο, για το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση.  Αποβλέπει στην παραχώρηση 

της χρήσης και κάρπωσης τους για το διάστημα αυτό, όπως για παράδειγμα 
συμβαίνει στο πλαίσιο της σύμβασης μίσθωσης άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου 

της ΑΚ 638. Συνέπεια αυτού είναι ότι το Δημόσιο δεν αποξενώνεται από τα οικεία 
δικαιώματα. 

 
Το αντίθετο θα ήταν ασύμβατο με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, που διέπεται 

από τη γενική αρχή της απολύτου κυριαρχίας του Δημοσίου επί των 
υδρογονανθράκων. Αρχή, που θα παραβιαζόταν με την παραχώρηση των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων του Δημοσίου για έρευνα και εκμετάλλευση σε τρίτο. 
Πράγματι, πρόκειται για δικαιώματα δημόσιου χαρακτήρα, που «ανήκουν 

αποκλειστικά στο Δημόσιο», καθώς απορρέουν άμεσα από την κρατική κυριαρχία 
και είναι ευθέως συνδεδεμένα με την άσκησή της, ο δε σκοπός τους συνδέεται, κατά 

την προαναφερθείσα διάταξη, αποκλειστικά με την εξυπηρέτηση της δημόσιας 
ωφέλειας. Εξάλλου, η αντίληψη αυτή αποτυπώνεται σχετικά με τη σύμβαση 
μίσθωσης και με τη σύμβαση διανομής της παραγωγής στο νόμο, που ιδρύει 

συμβατική «υποχρέωση» του αναδόχου για έρευνα και εκμετάλλευση υδρο-
γονανθράκων, αντιστοιχούσα σε ίδιου περιεχομένου συμβατικό «δικαίωμα». Κατά 

συνέπεια, το παραχωρούμενο στον ανάδοχο συμβατικό δικαίωμα δεν ταυτίζεται και 
δεν πρέπει να συγχέεται με το δημοσίου δικαίου δικαίωμα του κράτους.  

 
Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από τη διάταξη του άρθρου 2, του νόμου, 

όπου ο ανάδοχος αναφέρεται ως «μισθωτής του δικαιώματος εκμετάλλευσής» (του 
Δημοσίου), ήτοι δικαιούχος της χρήσης και κάρπωσης του δικαιώματος αυτού 

και όχι φορέας του ίδιου του δικαιώματος. Ο νόμος προβλέπει ότι τα δικαιώματα 
του αναδόχου από τις κατά το νόμο συναπτόμενες συμβάσεις είναι ακατάσχετα και 

διακρίνει, έτσι, μεταξύ των (ούτως ή άλλως ακατάσχετων) κυριαρχικών 
δικαιωμάτων του Δημοσίου στην έρευνα και του έργου (πράξεων) της έρευνας και 
εκμετάλλευσης. 

 
Β6)   Τα παραχωρούμενα δικαιώματα 

 
Τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης είναι στην πραγματικότητα δύο 

ξεχωριστά δικαιώματα, τα οποία παραχωρούνται με ενότητα με τη σύναψη της 
οικείας σύμβασης.  Το δικαίωμα έρευνας συνίσταται στην εξουσία προς διεξαγωγή 

των απαιτούμενων ενεργειών για την ανακάλυψη υδρογονανθράκων. Η έρευνα 
μπορεί να διεξάγεται με κάθε πρόσφορη μέθοδο καθώς και με γεωτρήσεις. Το 

δικαίωμα εκμετάλλευσης περιλαμβάνει την εξουσία διενέργειας εξόρυξης 
υδρογονανθράκων, κατεργασίας (εξαιρουμένης της διύλισης) με σκοπό την 
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εμπορευσιμότητα, αποθήκευσης και μεταφοράς αυτών και των παραπροϊόντων τους 
μέχρι τις εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω διάθεση. Εξαίρεση από τον 

κανόνα της ενιαίας παραχώρησης των ανωτέρω δικαιωμάτων είναι εφικτή, εφόσον 
έχει ανακαλυφθεί ήδη εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα. Στην περίπτωση αυτή 

παρέλκει η διεξαγωγή έρευνας και μπορεί να συναφθεί απευθείας σύμβαση 
εκμετάλλευσης. 

 
Τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης, πέρα από ακατάσχετα, έχουν και 

αποκλειστικό χαρακτήρα.  Η αποκλειστικότητα εκφράζει την εξωτερική σχέση 
του δικαιούχου έναντι κάθε τρίτου, σημαίνει ότι ο ανάδοχος διαθέτει δυνάμει της 

συμβάσεως μόνος αυτός την εξουσία να διεξάγει έρευνα και εκμετάλλευση στην 
παραχωρηθείσα περιοχή κατ' αποκλεισμό κάθε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του 

Δημοσίου (εξουσία erga omnes).  
 

Αντικείμενο του δικαιώματος έρευνας είναι μία ή περισσότερες συνεχόμενες 
χερσαίες ή υποθαλάσσιες περιοχές Οι περιοχές αυτές, που αποτελούν τη 
«Συμβατική Περιοχή» και είναι η αρχική περιοχή έρευνας για ανακάλυψη 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, περιορίζονται εν συνεχεία στις περιοχές που 
ανακαλύφθηκαν εμπορικώς εμπορεύσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, τις 

«Περιοχές εκμετάλλευσης»  
 

Β7)  Κατάρτιση της σύμβασης 
 

Κατά τα οριζόμενα στο νόμο η σύμβαση παραχώρησης συνάπτεται μεταξύ αφενός 
μεν της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.), 

ενεργούσας για λογαριασμό του Δημοσίου, η οποία έχει τη θέση εκμισθωτή ή 
εργοδότη,  ανάλογα με το είδος της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης, 

αφετέρου δε του αναδόχου. Στο βαθμό που υποκείμενο της με τη σύμβαση 
ιδρυόμενης έννομης σχέσης καθίσταται το Δημόσιο, η ΕΔΕΥ Α.Ε. καταρτίζει τη 
σύμβαση παραχωρήσεων όχι μόνο για λογαριασμό αλλά και στο όνομα του 

Δημοσίου και οι έννομές της συνέπειες επέρχονται αμέσως, απευθείας  και 
αποκλειστικώς υπέρ και σε βάρος του Δημοσίου. 

      
Β8)  Οι διαδικασίες παραχώρησης 

 
Οι διαδικασίες παραχώρησης είναι διαζευκτικώς οι ακόλουθες: 

 
α) έκδοση διακήρυξης (αυτεπαγγέλτως) για τις περιοχές που προβλέπονται στο 

άρθρο 2 του νόμου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., β) 
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έκδοση διακήρυξης (μετά από αίτηση ενδιαφερομένου) για περιοχή η οποία δεν 
περιλαμβάνεται στη διακήρυξη, η οποία εγκρίνεται από τον ΥΠΕΚΑ και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ε.Ε. και γ) δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όταν η 

περιοχή για την οποία ζητείται η παραχώρηση είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση ή 
έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης διαδικασίας που δεν κατέληξε στην 

υπογραφή σύμβασης ή έχει εγκαταλειφθεί από ανάδοχο.  
      

Β9)  Διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης παραχώρησης ορίζεται από τα μέρη. 
Σε περίπτωση κύρωσης της σύμβασης με νόμο, η έναρξη ισχύος της θα προκύπτει 

σε συνάρτηση με τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 
Η σύμβαση παραχώρησης είναι ορισμένου χρόνου. Η παραχώρηση των 
δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης έχει προσωρινό χαρακτήρα και είναι 

ισχυρή για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης 
αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των μερών. Δεν μπορεί, πάντως να ξεπερνά το 

ανώτατο όριο που τίθεται στο νόμο. 
 

Συγκεκριμένα,  η διάρκεια του σταδίου ερευνών, αρξάμενη από την έναρξη ισχύος 
της σύμβασης, δε δύναται να υπερβαίνει τα 7 έτη για χερσαίες περιοχές και τα 8 έτη 

για θαλάσσιες περιοχές.     Το στάδιο εκμετάλλευσης κάθε περιοχής διαρκεί 25 έτη 
και μπορεί να παραταθεί έως και δύο πενταετίες   Με την παρέλευση του χρόνου 

διάρκειάς τους, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων παρατάσεων, η σύμβαση 
λύνεται και αίρεται η απαγόρευση αυτοδύναμης άσκησης των δικαιωμάτων έρευνας 

και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων από το Δημόσιο ή συμβατικής παραχώρησής 
του σε τρίτο. 
 

Β10)  Πρόωρη λύση της σύμβασης  
 

Η σύμβαση παραχώρησης δύναται να λυθεί πρόωρα. Τέτοια δυνατότητα προβλέπει 
ο νόμος, που καθιερώνει δικαίωμα παραίτησης του αναδόχου από το δικαίωμα 

έρευνας σε μία ή περισσότερες περιοχές ή στο σύνολο της συμβατικής περιοχής. Η 
παραίτηση γίνεται με έγγραφη δήλωση και παράγει τα αποτελέσματα της τριάντα 

ημέρες μετά την επίδοσή της στον εκμισθωτή ή εργοδότη. Η άσκηση του 
δικαιώματος παραίτησης μπορεί να εξαρτηθεί από την καταβολή χρηματικού ποσού 

εκ μέρους του δικαιούχου  
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Ο εκμισθωτής ή εργοδότης μπορεί, από τη μεριά του, να καταγγείλει τη σύμβαση 
στην ακόλουθη περίπτωση :  Όταν το κοίτασμα υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα 

από τα όρια της συμβατικής περιοχής του αναδόχου, σε συμβατική περιοχή άλλου 
αναδόχου και για την καλύτερη και πιο οικονομική έρευνα και εκμετάλλευση, 

ενδείκνυται η εκτέλεση των σχετικών εργασιών βάσει ενιαίου προγράμματος.  
 

Επιπλέον, ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σε περίπτωση αθέτησης 
συμβατικών του υποχρεώσεων, Οι συναφείς διαφορές μεταξύ των μερών ως προς 

τη συνδρομή των όρων κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου κατά τις διατάξεις αυτές 
επιλύονται, με προσφυγή σε διαιτησία. Σε περίπτωση αθέτησης συμβατικών 

υποχρεώσεων, πρόωρη λύση της σύμβασης παραχώρησης θα επέρχεται με την 
άσκηση σχετικού διαπλαστικού δικαιώματος από ένα εκ των συμβαλλομένων 

μερών,   
 

Τέλος, πρόωρη λύση της σύμβασης παραχώρησής χωρεί με βάση κοινή συμφωνία 
των μερών. 
 

Β11)   Αναθεώρηση της σύμβασης 
 

Κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
συμφωνηθέντων και της συνέχισης εξυπηρέτησης των αμοιβαίων συμφερόντων των 

μερών είναι η δυνατότητα προσαρμογής της σύμβασης παραχώρησης στα νέα 
δεδομένα και κατ' επέκταση τροποποίησης των όρων της. Τα μέρη μπορούν να 

προβλέψουν τέτοια δυνατότητα σε σχετική ρήτρα, η οποία σκόπιμο είναι να 
προσδιορίζει επακριβώς τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκυρης αλλαγής των 

συμβατικών όρων και στοιχείων αυτών σε ισχύ. Η δυνατότητα τροποποίησης μπορεί 
να αφορά σε όλους τους συμβατικούς όρους ή σε κάποιους μόνον από αυτούς, υπό 

την έννοια ότι οι λοιποί συμβατικοί όροι θα είναι αδύνατο να τροποποιηθούν. Οι 
όροι και οι προϋποθέσεις τροποποίησης δεν είναι αναγκαίο να είναι κοινοί για όλη 
τη σύμβαση, αλλά μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τη συμβατική ρήτρα προς 

τροποποίηση. 
 

Β12)  Κύρωση της σύμβασης με νόμο 
 

Στις πλείστες των περιπτώσεων επιλέγεται  η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης 
με νόμο.  Αυτό  εξυπηρετεί και πολιτικές στοχεύσεις. Έτσι επιτυγχάνεται ιδίως η 

σαφέστερη καταγραφή των θέσεων των αντιπροσώπων του λαού ως προς τα 
συμφωνηθέντα και η εναργέστερη αποτύπωση της πολιτικής νομιμοποίησης της 

κυβέρνησης να συνάψει τη συγκεκριμένη σύμβαση. Κάτι που είναι σημαντικό όχι 
μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για τον ανάδοχο. Με αυτά τα δεδομένα η κύρωση 
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της σύμβασής παραχώρησης μπορεί να καταστεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων 
για τη σύναψη της σύμβασης και να χρησιμοποιηθεί, μέχρι ενός σημείου, ως 

στοιχείο ενίσχυσης της θέσης του κράτους έναντι των υποψηφίων αναδόχων. 
 

Β13)   Μεταβίβαση δικαιωμάτων  σύμβασης 
 

Η καθιερωμένη πρακτική στις εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης να 
εμφανίζονται κοινοπραξίες εταιρειών ως ανάδοχοι οδηγεί στο ερώτημα, αν τα μέλη 

της κοινοπραξίας μπορούν να μεταβιβάσουν το μερίδιό τους και υπό ποιες 
προϋποθέσεις. Ο νόμος επιτρέπει μόνο τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων στο 

σύνολο ή κατά ποσοστό.  Κατ’ αντιδιαστολή δεν επιτρέπει τη μεταβίβαση 
ορισμένων δικαιωμάτων (π.χ. δικαίωμα διενέργειας γεώτρησης). Ο νομοθέτης δεν 

ρυθμίζει την περίπτωση ενεχυρίασης των δικαιωμάτων του αναδόχου. 
 

Περαιτέρω γίνεται διάκριση, αν η μεταβίβαση γίνεται προς έτερο μέλος της 
κοινοπραξίας ή σε συγγενή επιχείρηση του μεταβιβάζοντος. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η διαδικασία είναι απλούστερη. Αντιθέτως η διαδικασία είναι 

περισσότερο σύνθετη, αν η μεταβίβαση γίνεται προς «ανεξάρτητο τρίτο», δηλ. κάθε 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι «συγγενής επιχείρηση», όπως αυτή 

ορίζεται στον νόμο.      
 

Β14)    Αυτεπιστασία 
 

Ο νομοθέτης του 2011 έχει αποκλείσει την μέθοδο της «αυτεπιστασίας». Αυτή είχε 
προβλεφθεί ρητώς τόσον στον αρχικό Νόμο του 1976, όσο και στο μεταγενέστερο 

του έτους 1995. Η επιλογή αυτή του νομοθέτη του 2011 κρίνεται ως 
αντιπαραγωγική της προώθησης των συμφερόντων του Δημοσίου στην έρευνα 

υδρογονανθράκων στη χώρα μας, επειδή εξαρτά αυτήν από τις διαθέσεις των 
πετρελαϊκών εταιρειών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το ενδιαφέρον αυτών αυξάνει σε 
περίοδο ανόδου των τιμών αργού πετρελαίου και κάμπτεται σε περιόδους καθόδου.  
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V.   Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 
Α)  ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 
Η  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ιδρύθηκε με το Νόμο 2773/1999. Η 

οικονομική της ανεξαρτησία, η οποία είναι απαραίτητη συνθήκη για να διατηρήσει 
η Αρχή την ανεξαρτησία διασφαλίστηκε αποτελεσματικά με τον Νόμο 2837/2000, 

μέσω του οποίου αναμένεται από την Αρχή να κατέχει τους δικούς της πόρους, 
παραδείγματος χάρη από τη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα.  Όμως, 

είναι ο Νόμος 4001/2011 που αναδιοργανώνει και κωδικοποιεί τις διατάξεις για τη 
ΡΑΕ. 

 
Β)   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ   

 
Η ΡΑΕ απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος 

και δύο (2) Αντιπρόεδροι, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους 
κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη 
εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας της ΡΑΕ, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και 

αμεροληψίας. 
 

Τα μέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ύστερα από προκήρυξη και προτείνονται στην 

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για διορισμό . 
 

Γ)   ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 

 Τα μέλη της PΑΕ είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, απολαύουν πλήρους 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά ή άλλα διοικητικά 
όργανα.  
 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη της ΡΑΕ δεσμεύονται από τις 
διατάξεις του νόμου, έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτησίας και 

της αμεροληψίας και ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον. 
Τέλος, Τα μέλη της ΡΑΕ δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν απευθείας οδηγίες από 

κυβερνητικά και διοικητικά όργανα ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο  ή φορέα. 
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Δ)   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

Η θητεία των μελών της ΡΑΕ είναι πενταετής. Κανένα μέλος της ΡΑΕ δεν μπορεί 
να υπηρετήσει για περισσότερες από δύο (2) θητείες.  

 
Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της ΡΑΕ δεν ανακαλούνται.  Οι μόνοι 

λόγοι πρόωρης λήξης της θητείας τους είναι α) η ανικανότητα, β) η παραίτηση, γ) η 
παύση λόγω παραπτώματος και δ) η αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ασυμβιβάστου.   

 
Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους της ΡΑΕ κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο 

η θέση του, διορίζεται νέο μέλος για πλήρη θητεία, εφόσον μέχρι την κανονική λήξη 
της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε υπολείπεται διάστημα 

μικρότερο των δύο (2) ετών,  Σε κάθε άλλη περίπτωση, το νέο μέλος διορίζεται για 
το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. Η ΡΑΕ συνεχίζει 

να λειτουργεί, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο, αν κάποια από τα μέλη της 
εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις 
της, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία  

 
 

Ε)  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 
Ε1)    Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας  

 
Η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, εκπονεί 

μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις, 
αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, ιδίως για 
την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων 
που τίθενται με τον νόμο, την προστασία των καταναλωτών, την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Ε2)   Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 
 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση 
με το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο 

της προβλεπόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο πρόσθετο δυναμικό 
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου που 
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βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή υπό κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο 
συντήρησης και αξιοπιστίας των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων 

διανομής, και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της αιχμής ζήτησης, καθώς και 
τις συνθήκες της αγοράς ενέργειας σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου 

παραγωγικού δυναμικού.  
 

Ε3)   Αδειοδότηση ενεργειακών δραστηριοτήτων  
 

Η ΡΑΕ αποφασίζει για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την ανάκληση των 
αδειών για την άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση της 

τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και λαμβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιτούντων, την προστασία των 

καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση συνθηκών 
υγιούς ανταγωνισμού.  

 
Ειδικότερα, η ΡΑΕ, κατά τη χορήγηση αδειών, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια 
προκειμένου αυτές να είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του Μακροχρόνιου 

Ενεργειακού Σχεδιασμού, καθώς και με τυχόν περιορισμούς που περιλαμβάνονται 
σε αυτόν ή σε δεσμευτικό κείμενο που υποβάλλεται από την Ελληνική Δημοκρατία 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε Διεθνείς Οργανισμούς.  
 

Σε περίπτωση που η ΡΑΕ απορρίψει αίτηση για χορήγηση άδειας, οφείλει να 
διασφαλίσει ότι οι λόγοι της απόρριψης είναι αντικειμενικοί και αμερόληπτοι, 

καθώς επίσης ότι οι λόγοι αυτοί θα καταστούν γνωστοί στον αιτούντα, έτσι ώστε να 
έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης της Αρχής. Στην 

περίπτωση απόρριψης αιτήματος για χορήγηση άδειας που αφορά δραστηριότητα 
στην αγορά του φυσικού αερίου, η ΡΑΕ γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τους λόγους της ως άνω απόρριψης. 
 
Ε4)  Ανάπτυξη υποδομών και παρακολούθηση προγράμματος ανάπτυξης 

 
Η ΡΑΕ, μετά από δημόσια διαβούλευση με τους υφιστάμενους και δυνητικούς 

χρήστες, αποφασίζει σχετικά με τροποποιήσεις των Προγραμμάτων Ανάπτυξης που 
καταρτίσθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές Μεταφοράς .  

 

Ε5)    Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων 
 

Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους, σύμφωνα με 
διαφανή κριτήρια, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των Τιμολογίων Μη 

Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων, κατά τρόπο, ώστε τα Τιμολόγια αυτά να μην 
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εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Οι μεθοδολογίες και τα Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών 

Δραστηριοτήτων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρμόδιων 
Διαχειριστών. 

 
Ε6)  Εξαίρεση από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων και της 

υποχρέωσης για Ιδιοκτησιακό Διαχωρισμό  
 

Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής τμήματος ή του συνόλου 
της δυναμικότητας Συστήματος Φυσικού Αερίου και Διασυνδέσεων με Συστήματα 

Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας άλλων χωρών από την υποχρέωση παροχής 
πρόσβασης σε τρίτους ή την υποχρέωση Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού 

 
Ε7)   Διαχείριση Κλειστών Δικτύων Διανομής  

 
Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται τα Κλειστά Δίκτυα Διανομής εντός της Ελληνικής Επικράτειας και τα 

πρόσωπα που τα διαχειρίζονται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Διαχειριστών Κλειστών 

Δικτύων Διανομής, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη 
ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης των παραπάνω Κλειστών Δικτύων Διανομής 

 
Ε8)  Διαχωρισμός των Διαχειριστών − Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων 

Διαχειριστών Μεταφοράς  
 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί την επικοινωνία μεταξύ των Ανεξάρτητων Διαχειριστών 
Μεταφοράς και των Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, 

με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων των Ανεξάρτητων 
Διαχειριστών Μεταφοράς περί ισότιμης πρόσβασης χρηστών σε πληροφορίες και 
στοιχεία.  

 
Περαιτέρω, η ΡΑΕ έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που αφορά σε εμπορικές και 

οικονομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, μεταξύ των 
Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς και των Κάθετα Ολοκληρωμένων 

Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι σχέσεις 
αυτές είναι συμβατές και βασίζονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.  

 
Ε9)  Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς  
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Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με την πιστοποίηση επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία του νόμου, 

προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να οριστούν ως Διαχειριστές Συστήματος 
Μεταφοράς.    Περαιτέρω, η ΡΑΕ παρακολουθεί την από μέρους των Διαχειριστών 

των Συστημάτων Μεταφοράς διαρκή συμμόρφωση προς τα κριτήρια του νόμου. 
 

Ε10)  Πρόσβαση στις Διασυνδέσεις  
 

Η ΡΑΕ θεσπίζει, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων 
πρόσβασης στις Διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών τιμολογίων 

και της μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών, του μηχανισμού κατανομής και 
αποδέσμευσης της δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης, καθώς και της 

παροχής των υπηρεσιών εξισορρόπησης, της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης 
των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
 
Ε11)  Λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών 

αγορών  
 

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων άλλων αρχών που ορίζονται με σχετική 
διάταξη νόμου, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές 

Δραστηριότητες μέτρα και όρους, ανάλογους προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι 
οποίοι κρίνονται αναγκαίοι, προκειμένου να διασφαλίζονται η εφαρμογή των 

διατάξεων του νόμου και η ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ ασκεί τις εξουσίες διεξαγωγής 

ερευνών του άρθρου 28 του νόμου και συνεργάζεται ιδίως με την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 26, και τις αρχές που 

είναι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας στο χρηματοπιστωτικό τομέα. 
 
Ε12)  Προστασία των Καταναλωτών  

 
Η ΡΑΕ ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων προστασίας των Πελατών, 

σύμφωνα με τις δια− τάξεις του νόμου.  Περαιτέρω, η ΡΑΕ, με απόφασή της, 
δύναται να επιβάλει στους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και των 

Δικτύων Διανομής Ενέργειας την υποχρέωση παροχής δεδομένων κατανάλωσης 
των Πελατών, χωρίς χρέωση, σε επεξεργάσιμη μορφή. Τέλος, η ΡΑΕ εξετάζει τις 

καταγγελίες Πελατών μόνο εφόσον απορρέουν από ή αφορούν σε ζητήματα 
ρυθμιστικής εποπτείας που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και εξειδικεύονται 

στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Δεν 
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εξετάζονται από τη ΡΑΕ ζητήματα που αφορούν σε αστικής ή εμπορικής φύσεως 
διαφορές 

 
Ε13) Αρμοδιότητες ως προς την αγορά του Φυσικού Αερίου  

 
Αναφορικά με την αγορά του φυσικού αερίου, η ΡΑΕ :  

 
(α) Τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρίζει τις άδειες που χορηγούνται από 

αυτήν.  
 

(β) Τηρεί το Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ.  
 

(γ) Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης  
φορτίου για την ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των 

Συστημάτων Φυσικού Αερίου. Για το σκοπό αυτόν εγκρίνει, μεταξύ άλλων, 
ετήσιο πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου.  
 

(δ) Παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των δραστηριοτήτων των διαχειριστών 
Συστημάτων Φυσικού Αερίου, για την τήρηση των όρων του νόμου, των Αδειών 

τους ή/και της πιστοποίησής τους και μπορεί να επιβάλλει στους διαχειριστές 
Συστημάτων Φυσικού Αερίου την υποχρέωση, κατά την παροχή των υπηρεσιών 

τους, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή τροποποίηση των όρων και 
προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης σε Σύστημα Φυσικού Αερίου, προκειμένου να 

τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.  
 

(ε) Παρακολουθεί την εφαρμογή μηχανισμών διαχείρισης της συμφόρησης και 
εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα για την άρση της συμφόρησης ύστερα από εισήγηση 

του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου.  
 
(στ) Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού 

Αερίου (ΕΑΦΑ) και δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

I.      Ο ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Α.  Η αρχική διάδοση  

Ο ηλεκτρισμός στην Κύπρο πρωτοεμφανίστηκε, στο πλαίσιο ενός νομικά 
αρρύθμιστου περιβάλλοντος, στις αρχές του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα το 1903, 

δρομολογήθηκε η εγκατάσταση από την τότε αποικιακή Αγγλική Κυβέρνηση μιας 
ηλεκτρογεννήτριας για τις ανάγκες του Αρμοστείου στη Λευκωσία. Μια δεύτερη 

ηλεκτρογεννήτρια εγκαταστάθηκε μετά από λίγο καιρό στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας. 

 
Το αγαθό, όμως, του ηλεκτρισμού οι Κύπριοι να το απολαμβάνουν από το 1912, 

όταν δηλαδή άρχισε η παραγωγή και η δημόσια διάθεση του. Πρωτοπόρα πόλη στον 
τομέα αυτό ήταν η Λεμεσός, στην οποία ιδρύθηκε εταιρεία ηλεκτρισμού και 

εγκαθιδρύθηκε μηχανοστάσιο με ηλεκτρογεννήτριες. Η Ηλεκτροφωτιστική 
Εταιρεία Λεμεσού ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των αδελφών Σταματίου, του 
Γεώργιου Γιαγκόπουλου και άλλων φιλοπρόοδων κατοίκων της πόλης της Λεμεσού. 

 
Τον αμέσως επόμενο χρόνο, ιδρύθηκε η Ηλεκτρική Εταιρεία Λευκωσίας από τον 

τότε οικονομικό παράγοντα της πρωτεύουσας Γεώργιο Πιερίδη. Όπως ήταν φυσικό, 
τη Λεμεσό και τη Λευκωσία, ακολούθησαν αρκετά χρόνια αργότερα (από το 1922 

και μετά) και άλλες πόλεις. Συγκεκριμένα, το 1922 δημιουργήθηκαν Δημοτικές 
Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις στις πόλεις Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου, ενώ στην 

Κερύνεια ο Δήμος προχώρησε στη δημιουργία Ηλεκτρικής Εταιρείας το 1927. 
Σταδιακά απέκτησαν τις δικές τους ηλεκτρικές εταιρείες και διάφορα αγροτικά 

κέντρα όπως η Μόρφου, οι Πλάτρες, ο Πεδουλάς, το Παραλίμνι, τα Λεύκαρα, ο 
Ξερός, η Λεύκα, το Λευκόνοικο κ.α. 

 
Μέχρι το 1952 που ιδρύθηκε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η διάδοση του 

ηλεκτρισμού στην Κύπρο συνεχιζόταν με πολύ αργό ρυθμό, ενώ ο εξηλεκτρισμός 
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της υπαίθρου ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 
1952 υπήρχαν μόνο 28 ηλεκτρικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν ισάριθμες 

πόλεις και χωριά (6 πόλεις και 22 κωμοπόλεις ή χωριά). Οι 16 από αυτές τις 22 
επιχειρήσεις ήταν Δημοτικές ή Κοινοτικές και μερικές απ΄αυτές παρείχαν 

ηλεκτρισμό μόνο κατά τις βραδινές ώρες.  
 

Η κάθε επιχείρηση ηλεκτρισμού μπορούσε να ηλεκτροδοτήσει καταναλωτές μόνο 
μέσα στα καθορισμένα δημοτικά ή χωρητικά όρια. Η νομοθεσία τότε, απαγόρευε 

την ηλεκτροδότηση καταναλωτών εκτός των ορίων αυτών. 
 

Οι ηλεκτρικές εταιρείες αντιμετώπισαν στα πρώτα τους βήματα σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα, αφού η συντηρητική κοινωνία των πόλεων εκείνης της εποχής, είτε 

δεν μπορούσε ν’ αντιληφθεί την επανάσταση που έφερνε ο ηλεκτρισμός, είτε δεν 
τον εμπιστευόταν δεδομένου πως οι διακοπές στα πρώτα χρόνια ήταν συχνές και 

μακρές. Εξάλλου, τότε, δεν ήταν διαδεδομένες οι ηλεκτρικές συσκευές και κατά 
συνέπεια η κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού ήταν ασήμαντη σε σύγκριση με αυτή 
που γίνεται σήμερα. Ο ηλεκτρισμός χρησιμοποιόταν μόνο για φωτιστικούς 

σκοπούς, γι’αυτό και η λέξη “Ηλεκτροφωτιστική” στην επωνυμία της Εταιρείας της 
Λεμεσού. 

 
Η χρέωση του ηλεκτρισμού μέχρι το 1952 ήταν παρόμοια σε όλες τις περιπτώσεις 

και προνοούσε χρέωση κατά μονάδα (κιλοβατώρα) ανεξάρτητα από τη χρήση του 
ηλεκτρισμού, το ύψος του φορτίου και τα χαρακτηριστικά του φορτίου. Οι Δημόσιες 

Επιχειρήσεις καθόριζαν τα τιμολόγια που ίσχυαν. Εκεί όπου υπήρχαν ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, τα τιμολόγια συμφωνούνταν μεταξύ της Επιχείρησης και του Δήμου 

ή της Χωρητικής Αρχής, συμφωνία όμως που υπόκειντο στην έγκριση της 
Κυβέρνησης. 

 
 
Β.    Η ανάληψη δημόσιας πρωτοβουλίας 

  
Ο αρχικός  τρόπος παραγωγής και διανομής του ηλεκτρισμού με τις διάσπαρτες 

αυτές ηλεκτρικές εταιρείες ήταν αντιοικονομικός.  Αυτό  δεν επέτρεπε τη γρήγορη 
εξάπλωση του ηλεκτρισμού, στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη και την πρόοδο 

του τόπου γενικά. Ριζική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα κρίθηκε ότι θα έδινε η 
εγκαθίδρυση ενός κεντρικού οργανισμού εξηλεκτρισμού για την κάλυψη των 

αναγκών ολόκληρης της Κύπρου. 
 

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τέθηκε στην Αγγλία το ζήτημα της 
υπαγωγής της ηλεκτροπαραγωγού βιομηχανίας υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο. Όπως 
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ήταν φυσικό, οι τότε αποφάσεις που αφορούσαν την Αγγλία επηρέαζαν και την 
Κύπρο. Έτσι, από το 1944 άρχισε να μελετάται το ενδεχόμενο της παροχής  

ηλεκτρισμού επί παγκύπριας κλίμακας, από ένα ή δύο ηλεκτροπαραγωγούς 
σταθμούς. 

  
Στις 20 Μαρτίου 1950 άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγού 

σταθμού στη Δεκέλεια, στη βάση σχεδίου και προγραμματισμού που είχε εκπονηθεί 
από ομάδα εμπειρογνωμόνων, την οποία είχε διορίσει ο άγγλος Κυβερνήτης. Η 

πρώτη φάση του σταθμού, που αποπερατώθηκε με χρηματοδότηση της 
Κυβέρνησης, τέθηκε σε λειτουργία στις 2 Φεβρουαρίου 1953. Οι υπόλοιπες φάσεις 

του σταθμού συμπληρώθηκαν σταδιακά για να φτάσει στην ολική δυναμικότητα 
των 84 ΜW.  Ο σταθμός αυτός, καθώς και οι άλλοι που αποπερατώθηκαν στη 

συνέχεια, λειτουργούσαν με το μαζούτ ως καύσιμο. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1952 εκδόθηκε ο περί Δανείου (Σχέδιο Εξηλεκτρισμού) 
Νόμος (ΚΕΦ 206), δυνάμει του οποίου επιτεύχθηκε η χρηματοδότηση της 
κεντρικής παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού στην Κύπρο.  

 
 

Γ.   Η ίδρυση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) 
  

Η προοπτική λειτουργίας του πρώτου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού, εκ των 
πραγμάτων συνοδεύτηκε από την ίδρυση δημόσιου οργανισμού, που θα είχε την 

ευθύνη για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή του ηλεκτρισμού. Έτσι, με βάση 
τον “Περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού” Νόμο, ιδρύθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1952 η 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Σύμφωνα με το νόμο αυτό η ΑΗΚ είχε το 
δικαίωμα ν’ απαλλοτριώσει τις υπάρχουσες ηλεκτρικές εταιρείες. 

 
Αμέσως μετά την ίδρυση της η ΑΗΚ, φρόντισε να στελεχωθεί με το αναγκαίο 
προσωπικό, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, ο 

οποίος ήταν η ενιαία και ορθολογική οργάνωση της παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάγκη ορθολογικής οργάνωσης επέβαλε τη 

σύμπτυξη όλων αυτών των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού σε μία, την ενοποίηση του 
δικτύου μεταφοράς και φυσικά τη σταδιακή κατάργηση των επί μέρους 

Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού. Σαν πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, η ΑΗΚ 
απαλλοτρίωσε το Νοέμβριο του 1952, τις δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές ηλεκτρικές 

επιχειρήσεις (Λευκωσίας και Λεμεσού) και σταδιακά προχώρησε στην 
απαλλοτρίωση και των υπόλοιπων επιχειρήσεων. 
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Δ.    Η ανάπτυξη της ΑΗΚ 

  
Στα δύο πρώτα χρόνια της ίδρυσης της, η ΑΗΚ προχώρησε στην απαλλοτρίωση 

των ηλεκτρικών επιχειρήσεων όλων των πόλεων της Κύπρου, για ν’ αρχίσει έτσι 
η μεγάλη προσπάθεια εξηλεκτρισμού του νησιού. Με αυτό τον τρόπο τέθηκαν με 

την πάροδο του χρόνου εκτός συστήματος παραγωγής οι πρώην ιδιωτικές 
γεννήτριες των πόλεων, οι οποίες όμως για αρκετά χρόνια ήταν σε λειτουργήσιμη 

κατάσταση για εφεδρικούς σκοπούς. Με τη λειτουργία του σταθμού Δεκέλειας, 
είχαν κατασκευαστεί και οι βασικές γραμμές μεταφοράς που θα ένωναν τον σταθμό 

με τις κυριότερες πόλεις.   
 

Απ’ εδώ και πέρα, η ανάπτυξη της ΑΗΚ και φυσικά ο εξηλεκτρισμός της Κύπρου 
προχώρησε με γοργά βήματα, βήματα που έγιναν άλματα μετά την ανακήρυξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960.  Είναι χαρακτηριστικό πως, ενώ  το 1952 
απολάμβαναν το αγαθό του ηλεκτρισμού 20 περίπου χιλιάδες καταναλωτές, ένα 
χρόνο μετά την ίδρυση της ΑΗΚ οι καταναλωτές αυξήθηκαν στις 38 περίπου 

χιλιάδες, ενώ μέχρι την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1960, υπήρχαν 
80 περίπου χιλιάδες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.  Μετά την ανακήρυξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, ο ρυθμός εξηλεκτρισμού της Κύπρου ήταν 
πραγματικά εντυπωσιακός. Έτσι, οι 80.000  πελάτες, που υπήρχαν το 1960, 

επταπλασιάστηκαν, φθάνοντας τις 550.000 στην εποχή μας. 
 

  
Ε.    Δημιουργία Δεύτερου Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (Μονή) 

  
Με όλο αυτό τον οργασμό που παρατηρήθηκε σε όλους τους τομείς της Κυπριακής 

οικονομίας (βιομηχανικό, εμπορικό, αγροτικό), πολύ σύντομα ο ένας και μοναδικός 
ηλεκτροπαραγωγός σταθμός δεν αρκούσε. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε ηλεκτρική 
ενέργεια υπαγόρευαν την εγκαθίδρυση και νέου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού. Έτσι, 

αφού επιλέγηκε χώρος στην παραλία κοντά στο χωριό Μονή, η ΑΗΚ προχώρησε 
στην κατασκευή και δεύτερου σταθμού, η πρώτη φάση του οποίου συμπληρώθηκε 

το 1966 και μέχρι το 1976, όταν το έργο αποπερατώθηκε είχε ισχύ 180MW. Το 2008 
στον Η / Σ Μονής λειτουργούσαν έξι μονάδες πετρελαίου/ ατμού των 30 ΜW και 

τέσσερις αεροστρόβιλοι των 37,5 ΜW με συνολική ισχύ 330 ΜW. Από την 1η 
Ιουλίου 2013 οι συμβατικές ατμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής του Η/Σ Μονής 

απενεργοποιήθηκαν. 
  

. 
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Στ.     Δημιουργία Τρίτου Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (Δεκέλεια Β) 

  
Μετά την ανάκαμψη από τα τραγικά γεγονότα του 1974, η ανάπτυξη σ’ όλους τους 

τομείς της Κυπριακής οικονομίας ήταν αλματώδης. Πολύ γρήγορα, διαφάνηκε η 
ανάγκη για την εγκαθίδρυση και τρίτου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού που θα 

αντικαθιστούσε τον παλιό και αντιοικονομικό πια πρώτο σταθμό της Δεκέλειας. Ως 
τοποθεσία για την ανέγερση του νέου αυτού σταθμού καθορίστηκε και πάλι η 

Δεκέλεια. Έτσι δίπλα στον παλιό σταθμό, άρχισαν το Φεβρουάριο του 1980, οι 
εργασίες για την ανέγερση του “Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλεια Β”. Η 

πρώτη μονάδα του σταθμού, δυναμικότητας 60 ΜW αποπερατώθηκε και τέθηκε σε 
λειτουργία το 1982. Επιπρόσθετες μονάδες τέθηκαν σε λειτουργία το 1983, 1989, 

1992 και 1993 για να φτάσει η ολική δυναμικότητα του σταθμού τώρα στα 360 ΜW. 
Μετά την αποπεράτωση του ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλεια “Β”, ο 

ηλεκτροπαραγωγός σταθμός «Δεκέλεια Α» ο οποίος λειτούργησε για πάνω από 30 
χρόνια (συνήθης διάρκεια τέτοιων Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών) 
απενεργοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2002 και ακολούθως κατεδαφίστηκε. 

  
 

Ζ.   O Νέος Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός στο Βασιλικό 
  

Το 1997 άρχισαν εργασίες για την ανέγερση ενός νέου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού 
στην περιοχή Βασιλικού. Ο ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού βρίσκεται 28 

χιλιόμετρα Ανατολικά της Λεμεσού μεταξύ της Ακτής του Κυβερνήτη και του 
Ζυγίου.   Η πρώτη φάση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού λειτούργησε το 2000 και 

περιλάμβανε ένα αεριοστρόβιλο των 38ΜW και δύο Ατμοστρόβιλους των 130ΜW 
ο καθένας. Κατά το τέλος του 2010 ο Η/Σ Βασιλικού είχε εγκατεστημένη ισχύ 648 

MW (τρείς Ατμοστρόβιλοι προς 130 MW ο καθένας, μία Μονάδα Συνδυασμένου 
Κύκλου 220 MW και ένα Αεριοστρόβιλο 38 MW). Λόγω της καταστροφικής 
έκρηξης που συνέβηκε στη γειτονική Ναυτική Βάση στο Μαρί στις 11/7/2011 ο Η/Σ 

Βασιλικού καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Μετά την έκρηξη ξεκίνησε η 
προσπάθεια για επιδιόρθωση και επαναλειτουργία του Η/Σ Βασιλικού. Τον 

Αύγουστο του 2013 επιτεύχθηκε η επαναλειτουργία της Μονάδας Αρ. 2. 
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ΙΙ.  Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Α.  Ο Περί Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ. 170) 
 

Ο πιο πάνω Νόμος εκδόθηκε το έτος 1941  και ρύθμιζε την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, τη μεταφορά, τη μετατροπή, τη διάδοση, την πώληση, την παροχή και τη 

χρήση της ενέργειας στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του αρχικού Νόμου, ο Κυβερνήτης 
είχε την εξουσία να εκδίδει άδειες παραγωγής / ή και προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας εντός καθορισμένων περιοχών σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή σε 
Δήμους και Κοινότητες.  Μετά τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του Νόμου, το 

Υπουργικό Συμβούλιο και ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων απέκτησαν 
εξουσίες αναφορικά με την έκδοση Κανονισμών και Κωδίκων Πρακτικής για τις 
ηλεκτρολογικές επιθεωρήσεις. Επιπρόσθετα,  προνοήθηκαν τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις της ΑΗΚ, ως ο μοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, προς και από 
τους καταναλωτές στην Κύπρο. 

 

Β.   Ο Περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ. 171) 
 

Η ΑΗΚ ιδρύθηκε με βάση τον πιο πάνω Νόμο. Η εν λόγω νομοθεσία προνοεί την 
εξουσία της ΑΗΚ να συνάπτει συμβάσεις για τους σκοπούς της παραγωγής, 

μεταφοράς, μετατροπής, τη διάδοση, την πώληση, την παροχή και χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εν λόγω Νόμος προβλέπει επίσης την εξουσία του 

Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να λαμβάνει 
αποφάσεις σχετικά με θέματα ενέργειας.  

 
Ειδικότερα, ο Νόμος προβλέπει τις ακόλουθες αρμοδιότητες της ΑΗΚ : 

(α) Να αγοράζει, παράγει, μεταφέρει, διανέμει και προμηθεύει ηλεκτρισμό, 

(β) να συντηρεί και να λειτουργεί οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επιχείρηση της 
Αρχής, 

(γ) vα διεξάγει oπoιαδήπoτε εργασία πoυ συvήθως σχετίζεται με επιχείρηση 

ηλεκτρισμoύ, 
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(δ) vα πρoάγει και εvθαρρύvει τη χρήση ηλεκτρισμoύ και ειδικα τη χρήση αυτoύ 
για γεωργικoύς, βιoμηχαvικoύς και κατασκευαστικoύς σκoπoύς, 

(ε) vα πρoάγει και εvθαρρύvει τηv αvάπτυξη τωv φυσικώv πόρωv της 
Δημoκρατίας σε σχέση με τηv παραγωγή ηλεκτρισμoύ, 

(στ) vα εκδίδει καvovισμoύς για τηv εκτέλεση όλωv τωv αvαγκαίωv πράξεωv 
για τηv κατάλληλη διαχείριση της παρoχής ηλεκτρικoύ ρεύματoς. 

 

  
Γ.   Οι Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 μέχρι 2018   

 
Ο εν λόγω βασικός νόμος τέθηκε σε ισχύ για τη μεταφορά της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Προβλέπει για τα σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της 
Δημοκρατίας.  Ειδικότερα : 

Ο νόμος θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη 
διανομή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των 
καταναλωτών, με στόχο τη βελτίωση και την ολοκλήρωση ανταγωνιστικών 

αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα.  Παράλληλα, ορίζει τους κανόνες 
για την οργάνωση και λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την ανοικτή 

πρόσβαση στην αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις 
προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών και τη χορήγηση προς υποβολή προσφορών 

και τη χορήγηση αδειών καθώς και για την εκμετάλλευση των δικτύων.  Θεσπίζει 
επίσης υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και δικαιώματα των καταναλωτών 

ηλεκτρικής ενέργειας και αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις του ανταγωνισμού. 

Περαιτέρω, ο νόμος προνοεί τη ειδικότερη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού στη 
Δημοκρατία και, μεταξύ άλλων- 

(α) Εγκαθιδρύει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου· 

(β) προνοεί τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών αναφορικά με 
την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού· 

(γ) προνοεί για τη δημιουργία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς· 

(δ) εγκαθιδρύει το πλαίσιο για τις διευθετήσεις μεταξύ του Ιδιοκτήτη Συστήματος 
Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς· 
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(ε) ρυθμίζει την πρόσβαση στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα διανομής· 

(στ) επιτρέπει την εισαγωγή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας·  

(ζ) ρυθμίζει θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. 

(η) ρυθμίζει θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και 

(θ) διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν σύμφωνα με 
τις αρχές του Νόμου με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικώς βιώσιμης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δεν κάνουν διακρίσεις 

μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις 
τους. 

  
 

Δ.    Ο  περί της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013, ο οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 

121(Ι)/2015 (Καταργήθηκε) και 157(Ι)/2015. 

Ο Νόμος θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.  Ειδικότερα : 

(α) θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της 
Δημοκρατίας και το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές· 

(β) καθορίζει κανόνες για τη στατιστική μεταβίβαση μεταξύ της Δημοκρατίας και 
άλλων κρατών μελών, για κοινά έργα μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών 
μελών ή/και με τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες, 

την πληροφόρηση και την κατάρτιση εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων 
ανανεώσιμων πηγών και την πρόσβαση στο σύστημα μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· 

(γ) θέτει υποχρέωση για τήρηση των κριτηρίων αειφορίας, τα οποία καθορίζονται 
στον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμο, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και στα διατάγματα που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά προκειμένου αυτά 

να μπορούν να ενταχθούν στα καθεστώτα στήριξης και να λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον υπολογισμό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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Ε.      Ο περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
Νόµος του 2006, ο οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 54(Ι)/2012 και 

150(Ι)/2015. 
 

Σκοπός του Νόμου είναι η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση και 
ψύξη και η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της 

προώθησης και ανάπτυξης υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής θερμικής και 
ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας, η οποία βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιμη 

θερμότητα και στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες, ιδίως όσον αφορά τις κλιματικές και οικονομικές συνθήκες. 

 
 

Στ.   Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις 
Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόµος του 2009, ο οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 

53(Ι)/2012, 56(Ι)/2014 και 149(Ι)/2015. 
 
Σκοπός του νόμου είναι να ενισχυθεί η οικονομικώς αποτελεσματική βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης ως ακολούθως : 
 

Α) με την παροχή νομικών πλαισίων για την άρση των υφιστάμενων φραγμών και 
ατελειών της αγοράς που παρεμποδίζουν την αποδοτική τελική χρήση της ενέργειας 

και 
Β) με τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάπτυξη και την προώθηση της αγοράς 

των ενεργειακών υπηρεσιών και για την παροχή στους τελικούς καταναλωτές άλλων 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.    

 
 

Ζ.       Ο περί της Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόµος του 2004, ο 
οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 103(Ι)/2006, 199(Ι)/2007, 219(Ι)/2012 
και 148(Ι)/2018. 

Ο Νόμος προνοεί για τη ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου στη Δημοκρατία και 
μεταξύ άλλων θεσπίζει τους κανόνες για τη μεταφορά, διανομή, προμήθεια και 

αποθήκευση του φυσικού αερίου και προσδιορίζει τους κανόνες σχετικά με την 
οργάνωση και λειτουργία του τομέα του φυσικού αερίου, την πρόσβαση στην 
αγορά, την εκμετάλλευση των δικτύων και τα κριτήρια και τις διαδικασίες 

χορήγησης αδειών μεταφοράς, διανομής, προμήθειας και αποθήκευσης φυσικού 
αερίου. 
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Οι κανόνες, που θεσπίζονται με τον Νόμο για το φυσικό αέριο,  ισχύουν αδιακρίτως 
και για το βιοαέριο και το αέριο που παράγεται από βιομάζα ή άλλα είδη αερίου, 

εφόσον τα αέρια αυτά είναι τεχνικώς δυνατό να διοχετεύονται με ασφάλεια στο 
σύστημα φυσικού αερίου και να μεταφέρονται μέσω αυτού. 

 
 

 
 

Η.      Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος του 2003 

Ο Νόμος εφαρμόζεται για τα πετρελαιοειδή και τα καύσιμα, τα οποία αποτελούν ή 
είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας ή/και χρήσης στην επικράτεια 

της Δημοκρατίας, στη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και σε κυπριακά πλοία. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα οδικά οχήματα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα 
(συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται 
στη θάλασσα), τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής 

όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα, καθορίζονται - 

(α) τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και περιβάλλοντος για τα καύσιμα 
που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και 

στα οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, λαμβανομένων υπόψη των 
τεχνικών απαιτήσεων των κινητήρων αυτών· και 

(β) ο στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον 
κύκλο ζωής. 

Τέλος, με τον Νόμο καθιερώνονται κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά. 

 
 

Θ.       Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα 
Έργα Νόμος του 2018 

 
Σκοπός του νόμου είναι η ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής, στη 
διατήρηση της ακεραιότητας των στόχων του Δικτύου Φύση 2000 και των 

συστατικών του και την αποδοτική χρήση των όρων, μέσω της εκτίμηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που είναι 

https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Petrelaioeidwn_Nomos_2003-2015.pdf
https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Perivallon_127-2018.pdf
https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Perivallon_127-2018.pdf
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πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, προτού αυτά 
αδειοδοτηθούν ή εγκριθούν για υλοποίηση. 

 
 

Ι.       Ο περί της Θέσπισης Συστήµατος Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπής 
Αερίων του Θερµοκηπίου Νόµος του 2011 

Σκοπός του Νόμου είναι: 

(α) η καθιέρωση ενός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου, από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ και στα αέρια του θερμοκηπίου που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, προκειμένου να προωθηθεί η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό, από πλευράς κόστους και 

οικονομικά αποτελεσματικό, και 

(β) η αποτελεσματική εφαρμογή από την Αρμόδια Αρχή των πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ. 

Ο Νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που απορρέουν από τον 

περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου. 
 
 

ΙΑ.       Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμος 2013 
 

Σκοπός του Νόμου είναι η ολοκληρωμένη πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης από 
εγκαταστάσεις και βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα Μέρη ΙΙΙ 

έως VIΙ του Νόμου. με την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τη μείωση των 
εκπομπών καθώς και με την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να 

επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.  

Ο Νόμος εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις και στις βιομηχανικές δραστηριότητες 
που αναφέρονται στα Μέρη IIΙ έως VIΙ αυτού, οι οποίες προκαλούν ή δύνανται να 

προκαλέσουν ρύπανση και δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης, ούτε στη δοκιμή νέων προϊόντων και διαδικασιών. 

 
 

 

https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Thermokhpiaka_aeria_Nomos_2011-2015.pdf
https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Thermokhpiaka_aeria_Nomos_2011-2015.pdf
https://www.cera.org.cy/Templates/00001/data/nomothesia/ethniki/alloi%20nomoi/Viomixanikwn_ekpompwn_Nomos_2013.pdf
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IB.    Ο περί Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων 
που Συνδέονται με την Ενέργεια Νόμος του 2011  

 
Σκοπός του Νόμου είναι ο καθορισμός πλαισίου για τη θέσπιση απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα, προκειμένου αυτά να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται 

σε λειτουργία και να κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, συμβάλλοντας έτσι στην 
αειφόρο ανάπτυξη μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, του επιπέδου 

προστασίας του περιβάλλοντος και στην ταυτόχρονη αύξηση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού. 

 
 

ΙΓ.   Ο Περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από 
τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμος του 2001  

 
Ο Νόμος εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα  που έχουν 
σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και, κατά 

περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση. 
 

Σύμφωνα με αυτόν, πρέπει να παρέχονται στους τελικούς χρήστες   πληροφορίες για 
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, άλλων μορφών ενέργειας και, ανάλογα με 

την περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση, μέσω δελτίου και ετικέτας 
σχετικών με τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση, μίσθωση-

αγορά ή εκτίθενται προοριζόμενα για τελικούς χρήστες, άμεσα ή έμμεσα, με 
οποιοδήποτε μέσο τηλεπώλησης, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου. 

 
 

 
 
III.   Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕΚ)  

 
 

Α.  ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 
 

Στις 25 Ιουλίου 2003 ψηφίσθηκε ο Νόμος για τη Ρύθμιση της Αγοράς του 
Ηλεκτρισμού του 2003, ο οποίος θεσπίστηκε για λόγους εναρμόνισης με το 

κοινοτικό κεκτημένο. Βάσει αυτού ιδρύθηκε και οργανώθηκε η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). 

  
 

http://intraweb01.intranet.gov.cy/public/mcit/EnergySe.nsf/All/AAD97A4F48723F3AC22580450029E2AF/$file/Nomos_tou_2011_gia_ton_Oikologiko_Sxediasmo.pdf
http://intraweb01.intranet.gov.cy/public/mcit/EnergySe.nsf/All/AAD97A4F48723F3AC22580450029E2AF/$file/Nomos_tou_2011_gia_ton_Oikologiko_Sxediasmo.pdf
http://intraweb01.intranet.gov.cy/public/mcit/EnergySe.nsf/All/AAD97A4F48723F3AC22580450029E2AF/$file/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%9D.97(%CE%99).2001.pdf
http://intraweb01.intranet.gov.cy/public/mcit/EnergySe.nsf/All/AAD97A4F48723F3AC22580450029E2AF/$file/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%9D.97(%CE%99).2001.pdf
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Β.   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 
 

Η ΡΑΕΚ αποτελείται από τρία μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο 
διορίζει, μετά από διαβουλεύσεις με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων. Μεταξύ αυτών διορίζει ένα  ως Πρόεδρο της ΡΑΕΚ και άλλο ένα ως 
Αντιπρόεδρο της ΡΑΕΚ.  

 
Τα πρόσωπα που διορίζονται στη θέση του μέλους της ΡΑΕΚ πρέπει να είναι 

ανώτατου ηθικού και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου και να διαθέτουν πείρα 
και γνώσεις και να έχουν επιδείξει ικανότητες σε ένα ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους τομείς (α) βιομηχανία· (β) μηχανική· (γ) εμπόριο· (δ) οικονομικά· (ε) 
νομικά.  Ο διορισμός προσώπου στη θέση του μέλους της ΡΑΕΚ : (α) είναι για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα έξι χρόνια σε κάθε περίπτωση και (β) περιορίζεται 
στο ανώτατο όριο δύο θητειών.  

 
Γ.   ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 
 

Στη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της ΡΑΕΚ δ ιέπονται από καθεστώς 
ασυμβιβάστων και ειδικότερα προβλέπεται ότι  - (α) δεν θα έχουν οποιοδήποτε 

οικονομικό ή άλλο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου συμφέροντος σε μετοχές, σε 
οποιαδήποτε εταιρεία που διεξάγει οποιαδήποτε επιχείρηση στον τομέα της 

ενέργειας, (β) δεν θα αποδέχονται ή διατηρούν απασχόληση σε οποιαδήποτε 
εργασία, αξίωμα ή θέση από την οποία εύλογα αναμένεται η καταβολή απολαβών 

οποιασδήποτε μορφής ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή όχι και (γ) δεν θα είναι 
αξιωματούχοι πολιτικού κόμματος. 

Περαιτέρω τα μέλη της ΡΑΕΚ περιβάλλονται από εγγυήσεις προσωπικής και 
λειτουργικής ανεξαρτησίας.  Στο πλαίσιο αυτό, (i) ενεργούν ανεξάρτητα από 
οποιοδήποτε αγοραίο συμφέρον και (ii) δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν απευθείας 

οδηγίες από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα 
κατά την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων. 

Πρόσωπο που κατέχει τη θέση μέλους της ΡΑΕΚ δύναται πριν από τη λήξη της 
θητείας του να παυθεί από τη θέση αυτή με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου εφόσον συντρέχει οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω λόγους: 

(i) πάσχει από πνευματική ή σωματική ανικανότητα η οποία τον καθιστά ανίκανο 
να εκτελεί τα καθήκοντά του και να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές του για το 
υπόλοιπο της θητείας του, 
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(ii) συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή ενεργεί αμελώς κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του,  

(iii) συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο προς την υποχρέωσή του να διατηρεί 
την ανεξαρτησία του αξιώματός του, 

(iv) έχει, πριν από το διορισμό του, παραλείψει να αποκαλύψει στοιχείο ή γεγονός 
το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κώλυμα στο διορισμό του ως αποτέλεσμα 
οποιωνδήποτε λόγων που εκτίθενται στο εδάφιο αυτό, 

(v) έχει καταδικαστεί, με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, σε ποινικό αδίκημα κατά 
παράβαση του Νόμου,  

(vi) έχει καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου σε ποινικό αδίκημα που 
ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. 

 

Δ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 

 
Ο κύριος στόχος της ΡΑΕΚ είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

ενεργειακής αγοράς στην Κύπρο. Ακολουθώντας αυτήν την κατεύθυνση και 
λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου και τις 

Ευρωπαϊκές, η ΡΑΕΚ αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες που ρυθμίζουν και 
εποπτεύουν την ενεργειακή αγορά στη χώρα. Με βάση τα νέα δεδομένα για τον 
ενεργειακό τομέα στην Κύπρο, ο ρόλος της Αρχής είναι πολύ σημαντικός και οι 

αποφάσεις  της καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τον τρόπο με την οποίο λειτουργεί η 
αγορά. Επίσης, εξαιτίας της ανακάλυψης των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, ο ρόλος της γίνεται πιο σημαντικός. 
  

Η ΡΑΕΚ έχει τους ακόλουθους στόχους, εξουσίες και αρμοδιότητες στη ρύθμιση 
της αγοράς του ηλεκτρισμού: 

  
 Δρα ως Αρχή Επίλυσης Διαφορών. 

 Είναι το μοναδικό σημείο επαφής για την πληροφόρηση των καταναλωτών.  
 Προάγει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Ενθαρρύνει και διευκολύνει τον πραγματικό ανταγωνισμό στην αγορά του 
ηλεκτρισμού, αποφεύγοντας τις διακρίσεις και αποσκοπώντας, τελικά, στη 

μείωση των τιμών. 
 Προστατεύει τα συμφέροντα των τελικών καταναλωτών. 
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 Προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποτελεσματικής 
αγοράς του ηλεκτρισμού. 

 Διασφαλίζει την επάρκεια στης παροχής ηλεκτρισμού για την ικανοποίηση 
όλων των λογικών αναγκών και απαιτήσεων για ηλεκτρισμό. 

 Περιφρουρεί την συνέχιση, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια 
της τροφοδοσίας με ηλεκτρισμό. 

 Ενθαρρύνει την αποτελεσματική χρήση και την παραγωγή ηλεκτρισμού.  
 Εκδίδει, ελέγχει, επιβάλλει, τροποποιεί και ακυρώνει άδειες ή ακυρώνει 

άδειες. 
 Διασφαλίζει ότι οι έχοντες άδεια λειτουργούν αποτελεσματικά και είναι σε 

θέση να χρηματοδοτούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, για τις οποίες 
είχε εκδοθεί η άδεια. 

 Καθορίζει, δημοσιεύει και επιβάλλει πρότυπα ποιότητας, με τις οποίες οι 
έχοντες άδεια θα πρέπει να συμμορφώνονται. 

 Ρυθμίζει τις τιμές, τις χρεώσεις και άλλους όρους και συνθήκες, που θα 
εφαρμοστούν στον έχοντα άδεια, γιατί κάθε υπηρεσία θα πρέπει να συμφωνεί 
με την άδεια. 

 Προάγει την ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών μέσα στην Κοινότητα, 
έτσι ώστε να λειτουργούν ανταγωνιστικά και σωστά, για να επιτυγχάνεται η 

ασφάλεια της παροχής. 
 Προάγει την εξάλειψη των περιορισμών στο εμπόριο της ηλεκτρικής  

ενέργειας μεταξύ των Χωρών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
κατάλληλου διασυνοριακού δυναμικού μεταφοράς για την κάλυψη της 

ζήτησης και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών. 
 Διενεργεί έρευνες είτε μετά από την κατάθεση κάποιου παραπόνου είτε 

αυτεπαγγέλτως.   
 Διασφαλίζει την εφαρμογή  προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ)αριθ. 1227/2011. 

 Προάγει την έρευνα και την ανάπτυξη του πεδίου. 
 

Περαιτέρω, η ΡΑΕΚ έχει τους ακόλουθους στόχους, εξουσίες και αρμοδιότητες στη 

ρύθμιση της αγοράς του φυσικού αερίου: 
  

 Ενθαρρύνει την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με τη μεταφορά, κατανομή, 
παροχή, αποθήκευση και χρήση του φυσικού αερίου.  

 Είναι ο Διαμεσολαβητής Ενέργειας / Φορέας Καταναλωτών που ενεργεί ως 
ανεξάρτητος μηχανισμός για την αποτελεσματική αντιμετώπιση παραπόνων 

και τον εξωδικαστικό διακανονισμό (επίλυση διαφορών). 
 Είναι το μοναδικό σημείο επαφής για την πληροφόρηση των καταναλωτών.  

 Προάγει την ανάπτυξη οικονομικά εύρωστης και αποτελεσματικής αγοράς 
φυσικού αερίου. 
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 Διασφαλίζει την ασφάλεια, τη συνεχή παροχή, την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα στη παροχή φυσικού αερίου. 

 Παρακολουθεί τα ζητήματα της ασφάλειας της παροχής και ειδικά την 
ισορροπία παροχή / ζήτηση στην αγορά, το επίπεδο των αναμενόμενων 

μελλοντικών απαιτήσεων και τη διαθεσιμότητα της παροχή, όπως και το 
επίπεδο του ανταγωνισμού στην αγορά. 

 Ανακοινώνει τα μέτρα που μπορεί να τεθούν σε εφαρμογή, σε περίπτωση 
απρόβλεπτης κρίσης στο ενεργειακό πεδίο ή όταν απειλούνται η ασφάλεια 

των ανθρώπων, των εργασιών, των εγκαταστάσεων ή η ακεραιότητα των 
δικτύων.  

 Προετοιμάζει και δημοσιεύει τεχνικούς κανονισμούς, που καθορίζουν τα 
ελάχιστα πρότυπα για τον τεχνικό σχεδιασμό και τη λειτουργία για τη 

σύνδεση με το δίκτυο των εγκαταστάσεων υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, άλλων δικτύων μεταφοράς ή διανομής και 

απευθείας αγωγών Φυσικού Αερίου. 
 Παίρνει τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για τον έλεγχο και τη 

διαφάνεια, για να αποφευχθεί η πιθανή κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης και 

ειδικότερα σε αυτές τις καταχρήσεις που είναι επιζήμιες για τους 
καταναλωτές. 

 Προστατεύει τα συμφέροντα των τελικών καταναλωτών. 
 Προάγει την ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών μέσα στην Κοινότητα, 

έτσι ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και σωστά, για να επιτευχθεί η 
ασφάλεια της παροχής.  

 Προάγει την εξάλειψη των περιορισμών στο εμπόριο του φυσικού αερίου, 
ανάμεσα στα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 

κατάλληλων διασυνοριακών δυναμικού μεταφοράς για την κάλυψη της 
ζήτησης και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών. 

 Διενεργεί έρευνες είτε μετά από την κατάθεση κάποιου παραπόνου είτε 
αυτεπαγγέλτως  

 Επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα στην περίπτωση παραβίασης των νόμων.  

 Ορίζει τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης, 
σε συνεννόηση με την ή τις αρμόδιες αρχές των χωρών μελών με τα οποία 

υφίσταται διασύνδεση. 
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IV.  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΟΖ  

 

Από τις αρχές του 21ου αιώνα η Κύπρος  έχει αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα 
της έρευνας υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου). Σημειωτέον πως 
η Κύπρος το έτος 1988 επικύρωσε τη Συνθήκη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Με τον τρόπο αυτό θεμελίωσε την 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων της στα χωρικά της ύδατα, στην υφαλοκρηπίδα 

της και κυρίως στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της.  

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων, η 
Κύπρος έχει υπογράψει συμφωνίες με τρία γειτονικά κράτη για την μεταξύ τους 

οριοθέτηση ΑΟΖ.   

Η πρώτη χρονικά συμφωνία συνήφθη με την Αίγυπτο το 2003 και είναι βασισμένη 
στην αρχή της μέσης γραμμής, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για το 

Δίκαιο της Θάλασσας.  Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε σημαντικό γεγονός γιατί ήταν 
πρώτη συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Στην εν λόγω συμφωνία τα κράτη δεσμεύονται ότι, σε περίπτωση που 
οι φυσικοί πόροι της μίας ΑΟΖ εκτείνονται και στην άλλη, οι δύο πλευρές θα πρέπει 

να συμφωνούν για την εκμετάλλευση τους. Επίσης περιγράφουν την μέση γραμμή 
και τις δυνατότητες για επανακαθορισμό της.  Στα τέλη του 2013 η Κύπρος 
προχώρησε σε συμφωνία συνεκμετάλλευσης των κοιτασμάτων των 

υδρογονανθράκων με την Αίγυπτο που βρίσκονται αναμεταξύ των δύο κρατών.  

Νωρίτερα, το έτος 2010 η Κύπρος υπέγραψε συμφωνία και με το Ισραήλ για 

οριοθέτηση της ΑΟΖ των δύο κρατών στη βάση της αρχής της μέσης γραμμής. 
Ενδιαμέσως, το έτος 2007 υπογράφτηκε συμφωνία και με το κράτος του Λιβάνου 
ως προς την οριοθέτηση της ΑΟΖ στην ίδια βάση,  χωρίς όμως οι τελικές 

συντεταγμένες να έχουν ακόμα δημοσιευτεί, λόγω ακολουθήσασας κυβερνητικής 
μεταβολής στον Λίβανο.  Έτσι, η Κύπρος μετά τη σύναψη και επικύρωση των τριών 

πιο πάνω συμφωνιών έχει ανακηρύξει ΑΟΖ σε θαλάσσια περιοχή που καλύπτει 
51.000 km2 και που έχει χωριστεί σε 13 οικόπεδα. 

 
Στηριζόμενη στη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας και στην πρώτη συμφωνία 

αμοιβαίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο, η Κύπρος προχώρησε στην άσκηση 
των σχετικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στο πλαίσιο ανακήρυξης το έτος 

2004 της κυπριακής ΑΟΖ.  Ακολούθως, η Κύπρος εγκαινίασε στις 16 
Φεβρουαρίου 2007 τον πρώτο γύρο υποβολής αιτήσεων αδειών έρευνας και 
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αδειών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Αριθμός εταιρειών επέδειξε ενδιαφέρον 
και διενεργήθηκαν έρευνες σε ορισμένα οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ. Το έτος 

2012 διεξήχθη ο δεύτερος γύρος υποβολής αιτήσεων σχετικών αδειών, για τον 
οποίο εκδηλώθηκε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, λόγω της μεσολαβήσασας το 

προηγούμενο έτος ανακάλυψης του κοιτάσματος φυσικού αερίου στο Οικόπεδο 12.   
Ως απότοκο του δεύτερου αυτού γύρου διαπραγματεύσεων προέκυψε η ανακάλυψη 

του κοιτάσματος φυσικού αερίου στο Οικόπεδο 10.  
 

Η αντικείμενη της Κύπρου Τουρκία ούτε υπέγραψε αλλά και ούτε επικύρωσε τη 
Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ωστόσο υιοθέτησε, περί το τέλος 

του 1986, ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα και ήρθε σε συμφωνία με την τότε Σοβιετική 
Ένωση για τις επικαλυπτόμενες περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μέσης 

γραμμής. Αργότερα η Τουρκία άρχισε συνομιλίες με την Βουλγαρία και την 
Ρουμανία για το ίδιο θέμα και ήρθε σε παρόμοια συμφωνία που είχε συνάψει με 

τους Σοβιετικούς. Έτσι, ενώ η Τουρκία έχει προχωρήσει, σε συνεργασία με 
παρευξείνια κράτη στην οριοθέτηση της ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα (“κλειστής ή 
ημίκλειστης θάλασσας”, όπως και η Μεσόγειος), αρνείται να πράξει το ίδιο και στη 

Μεσόγειο, τη στιγμή που η ίδια δημιούργησε προηγούμενο στη Μαύρη θάλασσα.  
 

Η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή μεταξύ 
Κύπρου και Ισραήλ και οι εικασίες για την ύπαρξη υδρογονανθράκων και στην 

περιοχή μεταξύ Καστελόριζου και Κύπρου  πυροδότησαν έναν δημόσιο διάλογο 
που αφορά την προτροπή οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και 

Αιγύπτου.  Βέβαια, ζήτημα γεννάται από το γεγονός ότι, ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει 
ότι το Αιγαίο εκτείνεται έως το ανατολικότερο όριο της ελληνικής επικρατείας (το 

Καστελόριζο), η Τουρκία θεωρεί ως όριο ανάμεσα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο 
τη Ρόδο. Συγκεκριμένα, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει δικαίωμα ΑΟΖ στο 

Καστελόριζο, γιατί κάτι τέτοιο θα μείωνε σημαντικά την τουρκική ΑΟΖ στη 
συγκεκριμένη περιοχή. 
 

Το 2006 ξεκίνησαν συνομιλίες και επαφές της ελληνικής πλευράς σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων με την Αίγυπτο. Στόχος ήταν να ενωθεί (πλην των τριεθνών 

σημείων) μέσα από τις διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο η ελληνο-λιβυκή 
οριοθετική γραμμή με την αντίστοιχη και συμφωνημένη επίσημα οριοθετική 

γραμμή Κύπρου-Αιγύπτου. Οι συνομιλίες αυτές συνεχίστηκαν με μεγάλες 
δυσκολίες, αντανακλώντας τη δυσκολία οριοθέτησης ΑΟΖ στην περιοχή.  

 
Η ανακάλυψη των σημαντικού μεγέθους κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο 

Οικόπεδο 12  (κοίτασμα Αφροδίτη) και στο Οικόπεδο 10 (κοίτασμα Γλαύκος) τα 
έτη 2011 και 2019 αντίστοιχα (ενδιαμέσως έχει ανακαλυφθεί και το μη 
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εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα Καλυψώ στο Οικόπεδο 6) έδωσε άλλη ώθηση στον ήδη 
σημαντικό λόγω γεωγραφικής θέσης ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 

Ανατολική Μεσόγειο :  Την κατέστησε ένα βασικό παίχτη στο χάρτη της 
ενεργειακής ασφάλειας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η συνεχής προκλητική 

Τουρκική αδιάλλακτη στάση στο Κυπριακό πρόβλημα καθώς και οι προσπάθειες 
υπονόμευσης των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, 

το Λίβανο και τη Συρία δείχνουν τη σημαντικότητα του ρόλου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας τόσο στην ενεργειακή όσο και γενικότερα στην ασφάλεια στην 

περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καθορίσει ως σαφή στρατηγικό στόχο τη μετατροπή 
της Κύπρου σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο για συγκέντρωση, επεξεργασία, 

διέλευση ή και διαμετακόμιση ενεργειακών πόρων από τη γύρω περιοχή στις 
ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι δημιουργία των 

αναγκαίων ενεργειακών υποδομών, που ενδεχομένως θα συμβάλει στη 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συζήτηση για τη δημιουργία τερματικού 
σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στην περιοχή Βασιλικό της Κύπρου, αλλά 
κυρίως για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς 

φυσικού αερίου East Med Pipeline, ο οποίος θα ξεκινά από την Κύπρο, θα 
διακλαδίζεται προς Ισραήλ και Αίγυπτο και ακολούθως θα ξεκινά τη διαδρομή του 

προς τη Νότια Ευρώπη, διερχόμενος νοτίως της Κρήτης, της Σικελίας και της 
Κορσικής, θα διακλαδίζεται προς Ελλάδα, προς Ιταλία (Βενετία), Γαλλία 

(Μασσαλία) και Ισπανία (Βαρκελώνη) και θα τερματίζει στην Πορτογαλία (Πόρτο).    
 

Η Κύπρος, με τα ήδη ανακαλυφθέντα αλλά και τα προσδοκώμενα τεράστια 

κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, θα προσφέρεται ως μια εναλλακτική 
οδός για προμήθεια της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Έτσι και η Ευρώπη, έχει λόγο 

να στρέψει την προσοχή της προς τη νοτιοανατολική Μεσόγειο και να ενδιαφερθεί 
για την ασφάλεια του νησιού, καθώς η Κύπρος ως περιφερειακό ενεργειακό κέντρο 

μπορεί να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από την παροχή φυσικού αερίου από 
τη Ρωσία.  
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