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Δηζαγωγή  

Ζ ελέξγεηα είλαη έλα ζηνηρεηφ ζεκειηψδεο γηα ηελ εμέιημε θαη πξφνδν ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ έσο θαη ζήκεξα απνηειεί πεγή 

ζπγθξνχζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ ιαψλ πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο, ελψ ε εμέιημε θαη ε αλάδεημε ελφο θξάηνπο ζε 

ππεξδχλακε ηθαλή λα ειέγμεη ηηο ηχρεο ηνπ πιαλήηε ε φρη πνιιέο θνξέο ήηαλ 

ζπληζηακέλε ηεο θαηνρήο πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ. 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ή νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ρσξίο λα κεηψζνπκε ηα επίπεδα δηαβίσζεο καο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα φπσο είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε 

φμηλε βξνρή θ.α. γίλνληαη φιν θαη πην έληνλα θαη πιένλ γίλεηαη αλαγθαία ε 

πηνζέηεζε ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ε εμνηθνλφκεζε ηεο. Οη ήπηεο κνξθέο 

ελέξγεηαο είλαη νη εμήο: 

 Ζ Ζιηαθή ελέξγεηα δειαδή ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ειίνπ 

 Ζ Αηνιηθή ελέξγεηα πνπ είλαη  ε εθκεηάιιεπζε ηνπ αλέκνπ 

 Ζ Γεσζεξκηθή ελέξγεηα δειαδή ε εθκεηάιιεπζε ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ 

 Ζ Βηνκάδα πνπ είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ γεσξγηθψλ, ησλ δσηθψλ, ησλ 

δαζηθψλ ππνιεηκκάησλ 

 Μηθξά πδξνειεθηξηθά δειαδή ε εθκεηάιιεπζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ  

 Ζ θπκαηηθή ελέξγεηα πνπ είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο θίλεζεο ησλ θπκάησλ 

ηεο ζάιαζζαο  

Οη ήπηεο απηέο κνξθέο ελέξγεηαο έρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ην 

πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα ε ρξήζε απηψλ ησλ πεγψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ελέξγεηαο θαη λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο.  Δπίζεο ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο 

γηα ηελ εηζαγσγή πεηξειαίνπ θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηηο ρψξεο 

παξαγσγήο ηνπ. Άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη πξνζθέξεη αλεμαξηεζία απφ 

ηηο ρψξεο παξαγσγήο θαη επίζεο ε εθαξκνγή ηνπο είλαη εχθνιε ζε 
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απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο
1
. 

Ζ ελέξγεηα είλαη έλα ζηνηρεηφ ζεκειηψδεο γηα ηελ εμέιημε θαη πξφνδν ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Απφ αξραηνηάησλ έσο θαη ζήκεξα απνηειεί πεγή 

ζπγθξνχζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ ιαψλ πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο, ελψ ε εμέιημε θαη ε αλάδεημε ελφο θξάηνπο ζε 

ππεξδχλακε ηθαλή λα ειέγμεη ηηο ηχρεο ηνπ πιαλήηε ε φρη πνιιέο θνξέο ήηαλ 

ζπληζηακέλε ηεο θαηνρήο πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ. 

Ζ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη θαη επέθηαζε ε αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ είλαη έλα κηδψλ δήηεκα γηα φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο κηαο θαη ε 

ελέξγεηα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε 

ελφο θξάηνπο θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
2
.   

Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηά γεγνλφηα έρνπλ θαηαδείμεη ηελ αλάγθε γηα 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζε πξψην ζέκα ζηελ αηδέληα ησλ 

επξσπατθψλ  θπβεξλήζεσλ. Ζ Ρσζννπθξαλίθε θξίζε ηνπ 2007 * έδσζε έλα 

ηζρπξφ κήλπκα ζηνπο επξσπαίνπο γηα ην πφζν εμαξηεκέλνη είλαη ελεξγεηαθά θαη 

γηα ην πφζν είρε ακειεζεί κηα εληαία επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή.  Δίλαη 

γλσζηφ πσο ε Δπξψπε είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαλαισηέο ελέξγεηαο 

δηεζλψο ρσξίο ζεκαληηθνχο ελεξγεηαθνχ πφξνπο πξάγκα πνπ ηελ θαζηζηά 

επάισηε ζε εμαξηήζεηο θαη πηέζεηο , πφζν κάιινλ φηαλ ν θπξηφηεξνο φγθνο ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο ζε θαχζηκα γίλεηαη απφ κία ρψξα , ηελ Ρσζία. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δελ είρε ηεζεί ζέκα ακθηζβήηεζεο ηεο αμηνπηζηίαο 

ηεο Ρσζίαο ζαλ πξνκεζεχηξηαο ρψξαο αιιά θπξίσο κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 2007 

θαη ηελ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ηεο Ρσζίαο (επί ηεο πξνεδξίαο Πνχηηλ , ην 

θαζεζηψο έγηλε πην απηαξρηθφ κε ειεγθηηθέο ηάζεηο) νη θσλέο ζηελ Δπξψπε γηα 

δηαθνξνπνίεζε ησλ νδψλ ελέξγεηαο άξρηζαλ λα πιεζαίλνπλ. Φσλέο πνπ 

θαηαδείθλπαλ απηή ηελ αλάγθε ππήξραλ αιιά ήηαλ αλίζρπξεο θαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο.  

Σν 2000 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε έλα πξάζηλν ράξηε κε ηίηιν 

«πξνο κηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ» ν 

                                              

1  Lenes, L., (2011), “European Union’s Energy Diplomacy in the Wider Black Sea Region”, issue: 

Supliment3, Central and Eastern European Online Library, pp. 83-101 
2 Gulmira Rzayeva, G., Tsakiris, G. R. T., (2012), “Strategic Imperative: Azerbaijani Gas Strategy and the 

EU’s Southern Corridor”, SAM Center for Strategic Studies, Baku 
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φπνηνο φκσο δελ θαηάθεξε λα ζηαζεί αθνξκή γηα θάπνηα πνιηηηθή πξφνδν. Σν 

2003 ζηελ Δπξσπατθή  πνιηηηθή γηα ηελ αζθάιεηα πξνζηέζεθε κία πξφηαζε πνπ 

επηζήκαηλε ηε δηαξθψο απμαλφκελε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζπλδεζεί κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε  ζηξαηεγηθή.  

Μέρξη θαη ην 2004 ηα θέληξα απνθάζεσλ ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη 

ησλ Βξπμειιψλ δελ είραλ πεηζηεί φηη ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο θαη κηαο θνηλήο Δμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Δλέξγεηα. 

Σν φξακα ηεο Κνηλήο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο πάεη πνιχ πίζσ ζην ρξφλν, 

πλζήθεο ηεο Ρψκεο - πλζήθεο ΔΟΚ θαη EURATOM , πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα. ηε παξνχζα κειέηε ζα 

αλαιπζεί ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξψπεο ελψ ζα ε ζπγγξαθέαο ζα εζηηάζεη 

θαη ζηελ αλάιπζε ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Νφηηνπ Γηαδξφκνπ, ησλ δηαθνξψλ 

ππνςήθησλ έξγσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ελψ ζα 

αλαιπζεί θαη ε επηινγή ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ TAP. 
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Κεθάιαην 1
ν
  

Δλεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξώπεο 

1.1.Σν δίθαην ηεο ελέξγεηαο ζηελ Δπξώπε-Ιζηνξηθά 

ζηνηρεία-ζπλζήθεο  

ήκεξα ε ινγηθή ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ είλαη ίδηα κε ην παξειζφλ, ηα 

θξάηε αληηπαιεχνληαη έρνληαο σο βαζηθφο ηνπο ζηφρν ηελ απφθηεζε ζην 

παγθφζκην πεξηβάιινλ ηελ εγέηηδα ζέζε ζε ελεξγεηαθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεδίν
3
. ήκεξα ν αληαγσληζκφο γίλεηαη κέζσ ηνπ εκπνξίνπ , ηεο νηθνλνκίαο θαη 

θπξίσο κέζσ ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο , ν νπνίνο απνηειεί ζήκεξα ηε βάζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Ο 

ελεξγεηαθφο αληαγσληζκφο απνηειεί ζήκεξα ην πην ζεκαίλνλ δήηεκα ζην δηεζλέο 

ζηεξέσκα
4
. Οη ζεκεξηλνί ξπζκνί ησλ εμαληιήζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη ηφζν 

πςεινί πνπ αλ ζπλερηζζνχλ ζε φκνην επίπεδν  ρσξίο ηελ εμνηθνλφκεζή ηνπο θαη 

ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ ππνθαηάζηαζή ησλ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ν 

πιαλήηεο πνιχ ζχληνκα ζα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα εμάληιεζήο ησλ.  

 Ζ Κνκηζηφλ θαη ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηε πεξίνδν ηνπ 2005 

αλέπηπμαλ ηηο λέεο ηάζεηο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα ε Αγγιία 

θαηέζεζε πξφηαζε γηα ην φξακα ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρηεί θαη λα αλαπηπρζεί κηα βηψζηκε πνιηηηθή αλάπηπμεο. 

Με βάζε ηελ πξφηαζε ηεο Αγγιίαο ε Δπξψπε ην Μάξηην ηνπ 2006, αλάπηπμε ηε 

ιεγφκελε Πξάζηλε Υάξηα, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηα αθφινπζα
5
: 

1. Οινθιήξσζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

2. Δμαζθάιηζε ησλ πξνκεζεηψλ ζηελ εζσηεξηθή ελεξγεηαθή αγνξά. 

3. ηαζεξή θαη θαηλνηνκηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. 

4. Δμσγελήο ελεξγεηαθή πνιηηηθή ε νπνία θαζνξίδεη ηελ έμσζελ δξάζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

5. Αλαθνξά ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

                                              

3 Αζαλάζηνο Γ. Π.(2011)Γεσπνιηηηθή, Γεσνηθνλνκία θαη Γηεζλήο Αληαγσληζκφο   
4 Πιαηηάο, Α. Γ.(2011)  Γεσπνιηηηθή, Γεσνηθνλνκία θαη Γηεζλήο Αληαγσληζκφο   
5 Λάζθαξηο Κ.,(2008), Sustainable Development Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο κηαο Κξίζηκεο Έλλνηαο, Δθδφζεηο 

Παπαζσηεξίνπ. 
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6. ηξαηεγηθφο ελεξγεηαθφο ηερλνινγηθφο ζρεδηαζκφο
6
. 

ηηο 10-1-2007 ε Κνκηζηφλ εμέδσζε ηε πξψηε ζηξαηεγηθή Δλέξγεηαο κε ηε 

βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηαθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία εζηίαδαλ ζηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη πσο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ, ζα 

κπνξέζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε λα κεηψζεη ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

εζηηάδνληαο ζπγρξφλσο ζηελ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο απφ άπνςε 

νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ θξαηψλ.  

Σα απνζέκαηα ησλ εμαληιήζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, φπσο νη δηάθνξεο 

κνξθέο ελέξγεηαο, εμαξηψληαη απφ ηα ηξέρνληα απνζέκαηα, απφ ηα δπλεηηθά 

απνζέκαηα θαη απφ ηελ θπζηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ (resource endowment) . 

 ην δεχηεξν θαη ηξίην παθέην Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο δξάζεο 

κειεηήζεθε φηη ηα απνζέκαηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ έρνπλ ηφζν νηθνλνκηθέο φζν 

θαη πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο. Σα ζεκεξηλά απνζέκαηα είλαη ηα γλσζηά 

απνζέκαηα ηνπ πφξνπ πνπ ε εθκεηάιιεπζή ηνπο είλαη επηθεξδήο ζε ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο θαη εθθξάδεηαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα
7
. ηαλ ε εμφξπμε ησλ πφξσλ, 

δειαδή ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ελέξγεηαο, ζπλεπάγεηαη θαη θάπνην εμσηεξηθφ 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, ν κεραληζκφο ηεο αγνξάο δε ζπλεπάγεηαη θαη 

απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

Σν θαηά πφζν νη αγνξαίεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε δηάθνξνπο 

πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή εμαξηάηαη 

απφ ην είδνπο ηνπ εμαληιήζηκνπ πφξνπ, θαη απφ ηα παξεπφκελα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αλ ε θαηαλνκή απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη πξνθχπηεη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο, ηφηε 

ζπλίζηαηαη ε θξαηηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ή/θαη νη κεραληζκνί ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο. Δάλ ε αγνξά αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή, ηφηε ελδείθλπηαη θξαηηθή παξέκβαζε
8
. 

ε παγθφζκην επίπεδν δελ πθίζηαηαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο δηεζλήο 

νξγαληζκφο γηα ηα ζέκαηα ηεο ελεξγείαο. Έηζη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

                                              

6  Lenes, L., (2011), “European Union’s Energy Diplomacy in the Wider Black Sea Region”, issue: 

Supliment3, Central and Eastern European Online Library, pp. 83-101 

 
7 Λάζθαξηο Κ.,(2008), Sustainable Development Θεωξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο κηαο Κξίζηκεο Έλλνηαο, Δθδφζεηο 

Παπαζσηεξίνπ 
8 Tietenberg, T., (2001), Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηωλ Φπζηθώλ Πόξωλ, εθδφζεηο Gutenberg, ηφκνο 

Α. ζει. 183-207 
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θαζνξίδνληαη απφ ην δηεζλέο δίθαην ( εζηκηθφ ε γεληθέο αξρέο δηθαίνπ ) θαη ηηο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ( πνιπκεξείο ε δηκεξείο). 

Σν εζηκηθφ δίθαην είλαη ε πεγή ηνπ πξψηνπ θαλφλα δηεζλνχο δηθαίνπ , ν 

νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο : εθείλνπ ηεο αξρήο ηεο δηαξθνχο 

εζληθήο θπξηαξρίαο επί ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ απνξξέεη απφ ηελ αξρή ηεο 

εδαθηθήο θπξηαξρίαο ησλ θξαηψλ. 

Ζ αξρή ηεο δηαξθνχο εδαθηθήο θπξηαξρίαο επί ησλ θπζηθψλ πφξσλ άξρηζε 

λα δηακνξθψλεηαη απφ ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηψλα σο απνηέιεζκα δηακάρεο 

ζρεηηθά κε ηηο εζληθνπνηήζεηο πνπ έθαλαλ θπβεξλήζεηο ρσξψλ παξαγσγψλ 

θπζηθψλ πφξσλ επί ησλ πφξσλ απηψλ , νη νπνίνη θπζηθνί πφξνη είραλ 

παξαρσξεζεί απφ πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο ησλ ηδίσλ ρσξψλ ζε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηξίησλ ρψξσλ.   

ηε ζπλέρεηα κε ςήθηζκα ( 1803) ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(Ο.Ζ.Δ) θαζηεξψζεθε ξεηψο ε αξρή ηεο δηαξθνχο εζληθήο θπξηαξρίαο επί ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. Καηά ηελ αξρή απηή ηα θξάηε αθξηβψο επεηδή είλαη θπξίαξρα 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο , έλαληη θαηαβνιήο θαηάιιειεο απνδεκίσζεο 

παξαρσξεζέλησλ δηθαησκάησλ επί ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

ππέδαθνο ηνπο. 

Σελ ίδηα πεξίνδν νη πεηξειαηνεμαγσγηθέο ρψξεο ίδξπζαλ ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 1960 ηνλ OPEC κε ζθνπφ λα πξναζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο έλαληη ησλ 

θαηαλαισηξηψλ ρσξψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα θξάηε- κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλαπηχμεσο ( ΟΟΑ) ππέγξαςαλ ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 1974 , χζηεξα απφ πξσηνβνπιία ησλ ΖΠΑ, ηελ Γηεζλή πκθσλία γηα ηελ 

Δλέξγεηα. Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο πκθσλίαο απηήο ήηαλ : 

I. Ζ εμαζθάιηζε απνζεκάησλ πεηξειαίνπ ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ. 

II. Ζ ζέζε ζε ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο 

ρψξεο εηζαγσγείο πεηξειαίνπ. 

III. Ζ πξνψζεζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηξηψλ ρσξψλ. 

Σαπηνρξφλσο δεκηνπξγήζεθε απφ ην πκβνχιην ηνπ ΟΟΑ ν Γηεζλήο 
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Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο (ΓΟΔ) νη θπξηφηεξνη ζθνπνί ηνπ νπνίνπ ήηαλ
9
 : 

I. Ζ δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκνχ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ελεξγεηαθψλ 

πεγψλ. 

II. Ζ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αγνξέο πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

III. Ζ ζέζε ζε ιεηηνπξγία θέληξνπ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ελέξγεηα. 

IV. Ζ δεκηνπξγία κεραληζκνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ 

πεηξειατθψλ πφξσλ ζε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ αλεθνδηαζκνχ. 

ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1991 ππεγξάθε ην «θαηαιεθηηθφ έγγξαθν ηεο 

Γηάζθεςεο ηεο Υάγεο ζρεηηθά κε ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Δλέξγεηαο» , απφ ζρεδφλ 

φια ηα θξάηε ηεο επξσπατθήο επείξνπ, ηηο ΖΠΑ , ηνλ Καλαδά , ηελ Απζηξαιία , 

ηελ Ηαπσλία θαη ηελ Μνγγνιία.  

Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο Δλέξγεηαο ζηνλ νπνίν κέρξη ζήκεξα έρνπλ 

πξνζρσξήζεη πεξηζζφηεξα θξάηε , απνηειεί πνιηηηθή δηαθήξπμε θαη φρη λνκηθά 

δεζκεπηηθφ θείκελν. Πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο ηίηινπο : ν πξψηνο νξίδεη ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο , ν δεχηεξνο ηα 

ζπγθεθξηκέλα κέζα , κε ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη απηνί, ν ηξίηνο 

εηζάγεη εηδηθέο ξπζκίζεηο πξνο δηεπθφιπλζε ησλ θξαηψλ κε «νηθνλνκία ππφ 

κεηάβαζε» θαη ν ηέηαξηφο πεξηέρεη ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο. 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε ππνγξαθή ζηελ Ληζζαβφλα (17 Γεθεκβξίνπ 

1994) ηεο «Σειηθήο Πξάμεο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο» ( 

Final Act of the European Energy Charter Conference) , κε ζπλεκκέλε ηελ 

«πλζήθε ηνπ Υάξηε ηεο Δλέξγεηαο» (The Energy Charter Treaty) , σο 

Παξάξηεκα 1 , ηηο «Απνθάζεηο ηεο Γηάζθεςεο» σο Παξάξηεκα 2 , θαη ην 

«Πξσηφθνιιν ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα 

θαη ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα» σο Παξάξηεκα 3. Ζ πλζήθε θαη ηα 

ππφινηπα λνκηθά θείκελα ηεζήθαλ ζε ηζρχ ζηηο 16 Απξηιίνπ 1998.   

Οη αξρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο , είλαη ε αξρή 

                                              

9 Luft, G., Korin, A. (2009), “Energy Security Challenges for the 21st Century A Reference Handbook”, ABC 

– Clio LLC 
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ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο επί ησλ θπζηθψλ πφξσλ  , ε αξρή ησλ αλνηρηψλ αγνξψλ 

(ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ , αληαγσληζκφο θαη απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ )  θαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ηφρνο ηεο πλζήθεο ήηαλ λα κεησζνχλ ζην ειάρηζην νη κε 

εκπνξηθνί θίλδπλνη , νη φπνηνη ζπλδένληαη κε ηηο επελδχζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα. Οη ζπλήζεηο θίλδπλνη , απφ ηνπο νπνίνπο ε πλζήθε πξνζηαηεχεη ηηο 

επελδχζεηο , είλαη νη κε πξνβιέςηκνη , σο επί ησ πιείζην νη πνιηηηθνί
10

. 

Ζ πλζήθε γηα ην Υάξηε Σεο Δλέξγεηαο αλαζεσξήζεθε , ηξία πεξίπνπ 

ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΟΔ, γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ 

πνιπκεξνχο εκπνξηθνχ ζπζηήκαηνο , νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 

Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο. ηηο 24 Απξηιίνπ 1998, ε Γηεζλήο Γηάζθεςε ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηνπ ΔΥΔ πηνζέηεζε λέα πλζήθε , ηελ «Σξνπνπνίεζε  ησλ 

ζρεηηθψλ κε ην Δκπφξην Γηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο γηα ηνλ Υάξηε ηεο Δλεξγείαο». 

Με απηή αληηθαηαζηάζεθε ε πηνζέηεζε ησλ θαλφλσλ ηεο GATT ηνπ 1947 θαη 

ησλ ζπλαθψλ πκβάζεσλ κε απηνχο ηεο GATT ηνπ 1994 θαη ησλ ζπλαθψλ 

πκβάζεσλ , ζην πιαίζην πιένλ ηνπ ΠΟΔ. 

 

1.1.1 Η ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηωλ ΔΚ  

χκθσλα κε ηε Λεπθή Βίβιν ηνπ 1995 γηα ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο , Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή  θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή ηεο 

Δλεξγείαο (ΔΠΔ) πξέπεη λα έρεη σο αληηθείκελν
11

: 

1. Σελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ 

2. Σε δεκηνπξγία εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη  

3. Μέηξα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο . 

Έληεθα ρξφληα (23/24.3.2006) αξγφηεξα ην Δπξσπατθφ πκβνχιην φξηζε 

σο ηξεηο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΠΔ : 

1. Σελ αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ΔΔ 

                                              

10 Saunders, P., (2008), “Russian Energy and European Security: A Transatlantic Dialogue”, The Nixon 

Center 
11 Πιαηηάο, Α., (2011), Γεσπνιηηηθή, Γεσνηθνλνκία θαη δηεζλήο αληαγσληζκφο 
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2. Σελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ θαη 

3.  Σελ πεξηβαιινληηθή αεηθνξία. 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δ.Δ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελεξγείαο θαη εηδηθφηεξα ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε ελεξγεηαθή  πνιηηηθή αζθήζεθε απφ ηελ πξψηε εκέξα ηδξχζεσο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη πέληε θάζεηο εμέιημεο 

ηεο πνιηηηθήο απηήο.   

Α) Ζ ηδξπηηθή θάζε. 

Δλψ ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζηνλ άλζξαθα θαη ζηελ αηνκηθή ελέξγεηα είλαη 

ήδε αληηθείκελα θνηλήο πνιηηηθήο ( πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

Άλζξαθα θαη Υάιπβα 1952 θαη πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο 1958 ), ε αληίζηνηρε πνιηηηθή γηα ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην 

παξακέλεη θαηά βάζε ππφζεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ κε ειάρηζην ζπληνληζκφ ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο ,φπσο ε δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε ηνπ εηζαγφκελνπ 

πεηξειαίνπ θαη ε πνιηηηθή ησλ απνζεκάησλ.  

Ζ πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (1958) δελ 

πεξηέιαβε αξρηθά εηδηθέο δηαηάμεηο γηα κηα πνιηηηθή ελέξγεηαο γηα ηηο ππφινηπεο 

πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην. Δηδηθφηεξα απνπζίαδαλ 

ζε επίπεδν πξσηνγελνχο δηθαίνπ ξπζκίζεηο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο 

κηαο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο, φπσο θαη θάζε αλαθνξά γηα 

δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη γηα αιιειεγγχε 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ –κειψλ , θαζψο θαη γηα πεξηβαιινληηθή αεηθνξία κέζσ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αλάπηπμεο λέσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

(ΑΠΔ).     

Απφ ην 1964 θαη κεηά πεξλάκε ζε άιιε θάζε ζπλεξγαζίαο ιφγσ ηνπ 

απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξψλ εηδψλ ελέξγεηαο . Έηζη κε ην 

Πξσηφθνιιν πκθσλίαο κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ , νη νπνίεο ζπλήιζαλ σο πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο 

ΔΚΑΥ , ζρεηηθά κε ζέκαηα ελέξγεηαο, δεκηνπξγείηαη πξψηε θνξά έλα θνηλφ 

φξακα γηα κηα εληαία αγνξά κεηαμχ φισλ ησλ εηδψλ ελέξγεηαο. Δμάιινπ ιφγσ ηεο 

αζηαζνχο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζε ρψξεο παξαγσγνχο πεηξειαίνπ θαη ηνπ 
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πνιέκνπ ηνπ 1968 κεηαμχ Αξάβσλ θαη Ηζξαειηλψλ , πηνζεηήζεθαλ δεζκεπηηθέο 

ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ. Δπφκελεο ζεκαληηθέο θάζεηο 

ήηαλ
12

: 

1. Ζ θάζε ηεο αληίδξαζεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηελ πεηξειατθή θξίζε 

1973/1979. 

2. Ζ θάζε ηεο δεκηνπξγίαο πξαγκαηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο. 

ην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο πξνέθπςαλ ε  Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (1987) θαη ε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη (1992/1993). Με ηελ ηειεπηαία πξνζηέζεθε ζηε ΔΚ σο ζηφρνο ε 

ιήςε κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (άξζξν 3) θαη εηζήρζεζαλ λέεο δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηα δηεπξσπατθά δίθηπα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο . 

ρεηηθή είλαη θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 100 ΔΚ ζρεηηθά κε ζνβαξέο δπζθνιίεο 

ζηνλ εθνδηαζκφ κε νξηζκέλα πξντφληα.  

3. Ζ θάζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο /πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ. Με 

απηή ηε πλζήθε εηζάγεηαη έλα εηδηθφ θεθάιαην γηα ηελ πνιίηηθε ηεο ελέξγεηαο 

(άξζξν 194) ελψ δηαηεξνχληαη νη πξνυπάξρνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηα δηεπξσπατθά 

δίθηπα. Δηδηθφηεξα κε ην άξζξν 194 παξ. 1 ΛΔΔ , ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελεξγείαο , ζε πλεχκα αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ έρεη ηνπο 

εμήο ηέζζεξηο ζηφρνπο ζην πιαίζην ηεο εγθαζηδξχζεσο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο  

θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηελ απαίηεζε πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 Να δηαζθαιίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. 

 Να δηαζθαιίδεη ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ηεο Έλσζεο. 

 Να πξνσζεί ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη εμνηθνλφκεζε ελεξγείαο θαζψο 

θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ αλαλεψζηκψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη 

 Να πξνσζεί ηε δηαζχλδεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ. 

 

                                              

12 Πξνέδξνπ, Φ., (2009), Η ειιεληθή πνιηηηθή ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο Οη ειιεληθέο ζέζεηο ζην πιαίζην ηεο ΔΔ 

θαη ε δξάζε γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνκεζεηώλ», Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη εμωηεξηθήο πνιηηηθήο, 

ΔΛΗΑΜΔΠ 
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1.1.2 Σν δίθαην ηεο ελέξγεηαο κεηά ηε Ληζαβόλα.   

Με ην άξζξν 194 παξ. 2 εδ.β’ ΛΔΔ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ςήθηζε 

λνκνζεζίαο απφ ηελ  Κνηλφηεηα πξνο επίηεπμε ησλ ηεζζάξσλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 

194 παξ. 1 ΛΔΔ δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα θξάηνπο-κέινπο λα θαζνξίδεη ηνπο 

φξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ πφξσλ , ηελ επηινγή ηνπ κεηαμχ 

δηάθνξσλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ηε γεληθή δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπ 

εθνδηαζκνχ. Δμάιινπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ΛΔΔ ηα δηεπξσπατθά 

δίθηπα θαη ε ελέξγεηα ππάγνληαη ξεηψο ζηελ ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Δ 

Ζ εηζαγσγή ζηελ πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δ.Δ εηδηθνχ θεθαιαίνπ 

γηα ηελ ελέξγεηα , πξψηνλ έρεη πνιηηηθή ζεκαζία δηφηη ηνλίδεηαη έηζη ε κεγάιε 

ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Δ.Δ ζηελ Κνηλή Δπξσπατθή Πνιηηηθή Δλέξγεηαο θαη 

δεχηεξνλ , ε έληαμε ηεο πνιηηηθήο απηήο ζηελ πλζήθε έρεη λνκηθήο θχζεσο 

ζπλέπεηεο ιφγσ ηεο ηεξαξρίαο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ ζηελ θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε 

θαη ηεο ππεξνρήο ηνπ δηθαίνπ ησλ πλζεθψλ έλαληη ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ
13

. 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ζπλζέηεη ινηπφλ, σο πξνο ηελ ελέξγεηα κηα 

δηπιή εηθφλα. Απφ ηε κία πιεπξά δηαηεξεί ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Δ λα ιακβάλεη 

κέηξα ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο απφ ηε άιιε  πιεπξά πξνζζέηεη γηα πξψηε θνξά 

εηδηθή ξχζκηζε γηα άζθεζε πνιηηηθήο ελέξγεηαο εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ. 

 

1.1.3 Οη ηξεηο «δέζκεο»  κέηξωλ      

ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΔΚ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ , ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο θνηλφηεηαο έρνπλ εθδψζεη 

θαηά θαηξνχο ζεκαληηθφ παξάγσγν δίθαην ( Καλνληζκνχο , Οδεγίεο θαη 

Απνθάζεηο) ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο.  

Σν λνκνζεηηθφ απηφ πιηθφ κπνξεί λα θαηαηαγεί ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε 

ηελ ελεξγεηαθή πεγή ζηελ νπνία αθνξά ( άλζξαθάο , πεηξέιαην , θπζηθφ αέξην, 

ΑΠΔ, αηνκηθή ελέξγεηα , ειεθηξηθή ελέξγεηα). Έηζη ε ΔΚ πηνζέηεζε αξρηθά ηε 

δηεηία 1996/1998 γηα ηε κελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηελ Οδεγία 96/92/ΔΚ ζρεηηθά κε 

                                              

13 Πξνέδξνπ, Φ., (2009), «Ζ ειιεληθή πνιηηηθή ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο Οη ειιεληθέο ζέζεηο ζην πιαίζην ηεο 

ΔΔ θαη ε δξάζε γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνκεζεηψλ», Διιεληθφ Ίδξπκα Δπξσπατθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

ΔΛΗΑΜΔΠ 
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ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα δε ην 

θπζηθφ αέξην ηελ Οδεγία 98/30/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ. Σα λνκνζεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ 1996/1998 

απνθαινχληαη «1
ε
 δέζκε» κέηξσλ

14
.  

Σν 2003 , ε ΔΚ πηνζέηεζε γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα α) ηελ Οδεγία 

2003/54/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 96/92/ΔΚ θαη β) ηνλ 

Καλνληζκφ 1228/2003 ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην δίθηπν γηα ηηο 

δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο .  

Γηα ην θπζηθφ αέξην πηνζέηεζε γ)ηελ Οδεγία 2003/55/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνπο 

θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά  θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε 

ηεο Οδεγίαο 98/30/ΔΚ θαη δ) ηνλ Καλνληζκφ 1775/2005 πεξί φξσλ πξφζβαζεο 

ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. Σέινο εμεδφζε θαη ε) ε θνηλή θαη γηα ηηο 

δχν ελεξγεηαθέο πήγεο Απφθαζε 2003/796/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε 

ζχζηαζε επξσπατθήο νκάδαο ξπζκηζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη 

ην θπζηθφ αέξην. Σα λνκνζεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ 2003/2005 απνθαινχληαη «2
ε
 

δέζκε» κέηξσλ.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή , αληαπνθξηλφκελε ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

πκβνπιίνπ, επηρείξεζε λα αλακνξθψζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ελέξγεηα κε 

ην πην θηιφδνμν εγρείξεκα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ 

επξσπατθψλ αγνξψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο , ηελ «3
ε
 δέζκε» κέηξσλ γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο πνπ 

δεκνζηεχηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009.  

Ζ κεγαιχηεξε θαηλνηνκία ηεο λέαο λνκνζεζίαο ζπλίζηαηαη ζηε ξηδηθή 

αλαδηάηαμε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο.  

Μέζα απφ έλα ζχλζεην πιέγκα δηαηάμεσλ πνπ δηαπεξλά θαη ηα πέληε 

θαλνληζηηθά θείκελα ζπλαξζξψλεηαη ε λέα θνηλνηηθή πξφηαζε γηα ηε ξχζκηζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο , πνπ μεθίλα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ελέξγεηαο γηα λα δηαγξάςεη ην λέν ζρήκα πνιπεπίπεδεο 

                                              

14 Luft, G., Korin, A., (2009), “Energy Security Challenges for the 21st Century A Reference Handbook”, 

ABC – Clio LLC 



 19 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ , εζληθψλ Γηαρεηξηζηψλ θαη 

Δπηηξνπήο, δηα ηεο ζχζηαζεο λέσλ αλεμάξηεησλ νξγάλσλ κε αξκνδηφηεηεο 

επνπηείαο θαη ξχζκηζεο ησλ δηαζπλνξηαθψλ αληαιιαγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε. 

Ζ ζχλζεηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ απνηειεί αίηηα ηεο δπζθνιίαο θαλνληζηηθήο 

νξηνζέηεζεο ζε ππεξεζληθφ επίπεδν νξηζκέλσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ζηε ΔΔ. 

Οη πξνθιήζεηο ηεο ηνκεαθήο ξχζκηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε  ηελ απνπζία 

πξνεγνχκελεο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη ηνλ πςειφ πνιηηηθφ θίλδπλν ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηνπο επαίζζεηνπο απηνχο ηνκείο , νδήγεζαλ ζηαδηαθά ηα θνηλνηηθά 

θαη εζληθά πνιηηηθά φξγαλα ζηελ αλάζεζε εηδηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη ηαπηφρξνλα 

κεηάζεζε ηεο πνιηηηθήο επζχλεο ζε αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο. Οη θαλφλεο 

ηεο «3
εο

 δέζκεο» πνπ εληζρχνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

ξπζκηζηηθψλ αξρψλ πεξηιακβάλνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ξπζκίζεσλ
15

. 

Α) Οξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε ππνρξέσζε ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ λενζχζηαην Οξγαληζκφ 

Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο. 

Β) Πξνβιέπεηαη ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ 

αξρψλ θαη νπζηαζηηθή επέθηαζε ηεο ξπζκηζηηθήο χιεο ζε θξίζηκα δεηήκαηα , 

φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ν έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην 

δηαρσξηζκφ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη επνπηεία 

ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ ηνπ ειεπζέξνπ αληαγσληζκνχ. 

Γ) Έλα πιέγκα ξπζκίζεσλ απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ : ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα εμνπιίζνπλ ηηο ξπζκηζηηθέο 

αξρέο κε λφκηκε θαη δηνηθεηηθή απηνλνκία , αλεμαξηεζία ιήςεο απνθάζεσλ , 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία , πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ 

ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ ελέξγεηα. 

 

                                              

15 Luft, G., Korin, A., (2009), “Energy Security Challenges for the 21st Century A Reference Handbook”, 

ABC – Clio LLC 
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1.2 Δπξωπαϊθή πνιηηηθή γηα ηελ ελέξγεηα 

 Οη ππνπξγνί ελέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην Φιεβάξε ηνπ 2008 

ζπδήηεζαλ ηελ εζσηεξηθή λνκνζεηηθή δνκή ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, εζηηάδνληαο 

ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα, ζε θιηκαηνινγηθέο δξάζεηο, ζε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.  

ηηο 6 Ηνπλίνπ ην πκβνχιην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ γηα ηελ ελέξγεηα, 

ζπδήηεζε ηε πνξεία ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, εζηηάδνληαο ζηα βήκαηα πνπ πξέπεη 

λα γίλνπλ γηα λα επέιζεη ε βειηίσζε θαη ε αλαδφκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

πνιηηηθψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κέζα ζηα επφκελα ρξφληα θαη κέρξη ην 2020. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ςεθίζηεθε θαη ην ηξίην παθέην ζηήξημεο ηεο 

ελεξγεηαθήο αιιαγήο θαη ηεο ελεξγεηαθήο αλαζχληαμεο ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν παθέην έζεζε ζα ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ λνηθνθπξηά, ππεξεζίεο θαη κεηαθνξέο, εθηφο 

αεξνπνξηθψλ. Σξίηνλ, αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε παξαγσγήο απφ Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ε νπνία πξέπεη λα θηάζεη ην 18% σο ην 2020. Σέινο, 

ππνρξεψλεη ηε ρξήζε βηνθαπζίκσλ ην 2020 ζην 10% επί ησλ πγξψλ θαπζίκσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλνιηθά γηα νδηθέο κεηαθνξέο ζηελ Έλσζε. 

Οκνινγνπκέλσο, νη ζηφρνη ραξαθηεξίδνληαη  αξθεηά θηιφδνμνη ζε βαζκφ 

πνπ ίζσο δηαπλένπλ πεζηκηζκφ σο πξνο ην απνηέιεζκά ηνπο, ν νπνίνο δελ είλαη 

αβάζηκνο.   

Οη ΑΠΔ αλακέλεηαη ην 2020 λα κελ μεπεξάζνπλ ην 12,5% ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ, ελψ πξέπεη λα παξάγνπλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα 

ειεθηξηζκνχ απφ ηα ζηεξεά θαχζηκα, γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ 

ηεζεί. Δπίζεο, αλακέλεηαη ε εμάξηεζε ηεο Δ.Δ. απφ εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ λα 

θζάζεη ζε πςειά επίπεδα ηφηε, αθνχ νη πφξνη ηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

εμαληινχληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο
16

. 

Σέινο, ην θφζηνο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο έρεη ππνινγηζηεί αλά ρψξα θαη 

αλά ηνκέα θαη αλέξρεηαη ζε 70-90 δηζ. επξψ εηεζίσο, ίζν δειαδή κε ην 0,50% 

ηνπ ΑΔΠ ηεο Έλσζεο. εκεησηέσλ, ζε απηφ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα 

επελδχζεηο, ηφζν γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη γηα 

                                              

16 ΔΔ.,(2009), Δλεξγεηαθή δξάζε ηεο Δ.Δ, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ http://www.europa.gr 
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ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 

1.3 Ιζηνξηθά ζηνηρεία ζηξαηεγηθώλ 

 ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2007 ε Κνκηζηφλ εμέδσζε ηε πξψηε ζηξαηεγηθή 

Δλέξγεηαο κε ηε βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηαθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία 

εζηίαδαλ ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη πσο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ 

πνιηηηθψλ, ζα κπνξέζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε λα κεηψζεη ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, εζηηάδνληαο ζπγρξφλσο ζηελ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο 

απφ άπνςε νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ θξαηψλ.  

 "Σα απνζέκαηα ησλ εμαληιήζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, φπσο νη δηάθνξεο 

κνξθέο ελέξγεηαο, εμαξηψληαη απφ ηα ηξέρνληα απνζέκαηα, απφ ηα δπλεηηθά 

απνζέκαηα θαη απφ ηελ θπζηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ (resource endowment) 

ην δεχηεξν θαη ηξίην παθέην Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο δξάζεο 

κειεηήζεθε φηη ηα απνζέκαηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ έρνπλ ηφζν νηθνλνκηθέο φζν 

θαη πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο. Σα ζεκεξηλά απνζέκαηα είλαη ηα γλσζηά 

απνζέκαηα ηνπ πφξνπ πνπ ε εθκεηάιιεπζή ηνπο είλαη επηθεξδήο ζε ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο θαη εθθξάδεηαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Σα δπλεηηθά απνζέκαηα, 

νξίδνληαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα θαη εθθξάδνληαη σο ζπλάξηεζε θαη 

εμαξηψληαη απφ ην πνζφ πνπ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπκε γηα απηά
17

.  

ζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα δπλεηηθά απνζέκαηα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ηηκή θαη εμαξηάηαη απφ ηηο πθηζηάκελεο ηερληθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Με ηηο 

ηερληθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, παξφηη είλαη δαπαλεξφηεξεο απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο, εμνηθνλνκνχληαη πεξηζζφηεξεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο.  Σέινο ε 

θπζηθή, δηαζεζηκφηεηα, εθθξάδεη ηελ χπαξμε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ζην θινηφ ηεο 

γεο, γη’ απηφ θαη ην κέγεζνο απηφ έρεη θπζηθή έλλνηα. Με ηελ έλλνηα απηή 

εθθξάδεηαη ην αλψηαην φξην ησλ δηαζέζηκσλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηνπ 

πιαλήηε.  

Γηα νξηζκέλα είδε πφξσλ, ην κέγεζνο ησλ δπλεηηθψλ απνζεκάησλ 

εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζήο ηνπο. Ζ ζπγθέληξσζε ειίνπ ζηελ 

                                              

17 Λάζθαξηο Κ.,(2008), Sustainable Development Θεωξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο κηαο Κξίζηκεο Έλλνηαο, Δθδφζεηο 

Παπαζσηεξίνπ 
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αηκφζθαηξα είλαη ρακειή, πνπ ε απφζπαζή ηνπ απφ ηνλ αέξα δε ζπκθέξεη 

νηθνλνκηθά κε ηελ ζεκεξηλή θαη κε ηελ κειινληηθή κνξθή ηνπ. Σν ρξήζηκν 

απφζεκα ειίνπ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ πνζφηεηα ειίνπ πνπ είρε απνθαζηζζεί 

λα ππνζεθεπζεί"
18

. 

Σν θαηά πφζν νη αγνξαίεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε δηάθνξνπο 

πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή εμαξηάηαη 

απφ ην είδνπο ηνπ εμαληιήζηκνπ πφξνπ, θαη απφ ηα παξεπφκελα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αλ ε θαηαλνκή απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη πξνθχπηεη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο, ηφηε 

ζπλίζηαηαη ε θξαηηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ή/θαη νη κεραληζκνί ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο. Δάλ ε αγνξά αδπλαηεί αλ εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή, ηφηε ελδείθλπηαη θξαηηθή παξέκβαζε
19

 

 

1.4 Δλεξγεηαθέο ζπλζήθεο ζηελ Δπξώπε-ηη ίζρπε θαη ηη ηζρύεη 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη εζηηάζεη ζε ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο θηιηθέο γηα 

ην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηνλ Barroso ην 2008 νη πνιηηηθέο απηέο είλαη νη πνην 

αηζηφδνμεο πνπ ζπκθσλήζεθαλ, ζηα πιαίζηα ησλ Δπξσπατθψλ δηαζθέςεσλ
20

. 

 Οη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ σο βάζε ηελ απεμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο 

πεηξειαίνπ θαη βελδίλεο, ζπγρξφλσο εζηηάδνπλ ζηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο γηα 

ην κέιινλ θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο Δπξψπεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αλάγθε 

ζήκεξα ηνπο ελεξγεηαθέο πεγέο. Οη παξαθάησ δξάζεηο απνηεινχλ ηνπο 

ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο κέρξη θαη ην 2020
21

: 

1. Μείσζε 20% ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

πνπ ήηαλ ην 1990, ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ θαη εθαξκνγή 

πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ ζ’ εζληθφ επίπεδν. 

2. Αχμεζε ζηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην 20% ηεο 

                                              

18 Καξβνχλεο . Γεσξγαθέιινο Γ.,(2008), Γηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο Δπηρεηξήζεηο & Βηώζηκε Αλάπηπμε, 

ηακνχιεο, 
19 Tietenberg, T. (2001), Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηωλ Φπζηθώλ Πόξωλ, εθδφζεηο Gutenberg, ηφκνο 

Α. ζει. 183-207 
20  Δ.Δ.,(2008), EU Energy Plan, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4783996.stm 
21  Δ.Δ.,(2008), EU Energy Plan, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4783996.stm 
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ελεξγεηαθήο ρξήζεο. Σν ζρέδην γηα λα επηηεπρζεί ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη 

αξρηθά ζε εζληθφ θαη κεηά ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

3. 20% αχμεζε ηεο ρξήζεο  ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ. 

4. Αχμεζε ηεο ρξήζεο βηνληίδει επί ηνπ ζπλφινπ φισλ ησλ θαπζίκσλ 

πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηαθνξέο. 

ε παγθφζκην επίπεδν ε Δπξσπατθή Έλσζε ειπίδεη θαηά κέζσ φξν λα 

πεηχρεη ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 2 βαζκνχο θειζίνπ, απηφ ζα επηηεπρζεί 

κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε άιιεο ρψξεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα φπσο ηελ 

Ακεξηθή, ηε Κίλα κε ζηφρν ην 2050 λα έρεη πιήξσο θαηαπνιεκεζεί ην θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Ζ Γεξκάληα ζπγθεθξηκέλα πξνζθάιεζε ηε Βξαδηιία, ηε Κίλα, ην Μεμηθφ 

θαη ηε Βφξεηα Αθξηθή ζε κηα ζπλάληεζε ηεο G8 πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ ηε 

ζπκθσλία ηνπο ζε ζρέζε κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, έρνληαο σο ζηφρν  ηε 

βειηίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή εθθξάζηεθε 

θαη ζηε ζχλνδν ησλ Βξπμειψλ ηελ άλνημε ηνπ 2007κέζα απφ ηα αθφινπζα 

ζεκεία: 

1. Δζσηεξηθή αγνξά: Μεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ 

λα απμεζεί ν αληαγσληζκφο θαη λα ππάξμεη ζπζρέηηζε ζ’ επίπεδν 

δηεζλψλ δξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα. 

2. Πξνζηαζία ησλ πξνκεζεηψλ: Γηαθνξνπνίεζε ζ’ επίπεδν ελέξγεηαο 

θαη κεηαθνξψλ ζε ζρέζε θαη κε ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

3. Αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηε Ρσζία θαη κε ηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Αζίαο 

θαη Ννηίνπ Αθξηθήο. 

4. Δλεξγεηαθή δπλακηθή θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο νη νπνίεο ζα 

εθαξκφδνληαο ζε εζληθά ελεξγεηαθά πιάλα, ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηε ζέξκαλζε ην βηνληίδει ζηηο κεηαθνξέο, ην 

ζχζηεκα εκπνξίνπ θ.ι.π. 

5. Δλεξγεηαθή ηερλνινγία: Νέεο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

ζ’ επίπεδν ρξήζεο ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο, ηε κείσζε ησλ 

απνβιήησλ, ηελ αχμεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 
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χκθσλα κε ηνλ Piebalgs ην 2009 πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο λα 

εξεπλήζνπλ θαη λα κεηψζνπλ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ 

νηθνλνκηθά απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, λα ηνπο δνζνχλ νη θαηάιιεινη πφξνη
22

.  

Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγεηαθή ππνζηήξημε 

ησλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ κε βελδίλε θαη πεηξέιαην, κνξθέο ξππνγφλεο γηα ην 

πεξηβάιινλ ζα ππάξμεη επηπξφζζεηε επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηνπ 

επηπέδνπ δσήο. Οη θηιηθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα απνξξένπλ απφ ηελ εμαζθάιηζε 

γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ θαιψλ ζπλζεθψλ δσήο αιιά θαη απφ ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ θαη ηερλνινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ θηιηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ
23

. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν κεγαιχηεξνο 

εηζαγσγέαο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ. Ζ Ρσζία απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

πξνκεζεπηή, κε ηε δεκηνπξγία θαη ηνπ κεγάινπ αγσγνχ αεξίνπ πνπ πεξλά κέζα 

απφ ηηο πξψηλ νβηεηηθέο ρψξεο, ε Ρσζία ζήκεξα ζηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ηεο  Δπξψπεο.  

Ζ Δπξψπε πξνζπαζεί λα κελ είλαη εμαξηεκέλε απφ κηα άιιε ρψξα, 

ζηνρεχεη ζχληνκα λα κπνξέζεη λα γίλεη απηάξθεο ζ’ ελεξγεηαθφ επίπεδν. Με 

βάζε ηελ αλάγθε γηα θηιηθέο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο, αιιά θαη κε βάζε ηελ 

αλάγθε γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη απνθπγή εμάξηεζεο απφ άιιεο ρψξεο, ε 

Δπξψπε αλαδεηά ιχζεο θαη κέζα απφ ηε παξαγσγή ππξεληθήο ελέξγεηαο, σο 

κέζσ θάιπςεο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. χκθσλα κε ηνλ Barosso, «ε ρξήζε ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο ζα δώζεη ιύζε θαη ζα κεηώζεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο 

Δπξώπεο»
24

. Με βάζε ηε πξφηαζε ηεο Αγγιίαο ε Δπξψπε ην Μάξηην ηνπ 2006, 

αλάπηπμε ηε ιεγφκελε Πξάζηλε Υάξηα, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηα αθφινπζα
25

: 

7. Οινθιήξσζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

8. Δμαζθάιηζε ησλ πξνκεζεηψλ ζηελ εζσηεξηθή ελεξγεηαθή αγνξά. 

9. ηαζεξή θαη θαηλνηνκηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. 

10. Δμσγελήο ελεξγεηαθή πνιηηηθή ε νπνία θαζνξίδεη ηελ έμσζελ δξάζε ηεο 

                                              

22 Piebalgs A.,(2009), EU energy policy: Towards a third industrial revolution, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013  

απφ   http://www.euractiv.com/en/energy/eu-energy-policy-third-industrial-revolution/article-180372 
23 Piebalgs A.,(2009), EU energy policy: Towards a third industrial revolution, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013  

απφ   http://www.euractiv.com/en/energy/eu-energy-policy-third-industrial-revolution/article-180372 
24 Barosso B.,(2008), Politics of Nuclear power, European Union,pp.4 
25  Λάζθαξηο Κ.,(2008), Sustainable Development Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο κηαο Κξίζηκεο Έλλνηαο, 

Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ. 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

11. Αλαθνξά ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

12. ηξαηεγηθφο ελεξγεηαθφο ηερλνινγηθφο ζρεδηαζκφο. 

1.5 Οη πξνηάζεηο απεμάξηεζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 

απεμάξηεζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Απηέο είλαη νη αθφινπζεο
26

: 

1. Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, κε έμππλα δηαθεκηζηηθά ζπνη γηα θαζεκεξηλνχο 

ηξφπνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Απηέο νη ελέξγεηεο κπνξεί λα 

επηρνξεγνχληαη απφ ηξάπεδεο, απφ εηαηξείεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη απφ 

νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα θάκεη θνηλσληθή πξνζθνξά.  

2. Άκεζε πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο ε νπνία, εθηφο απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο πφιεηο. Αλ πξνζθεξζεί ζηνλ πνιίηε αμηφπηζηε δηαθίλεζε κε αζηηθή 

ζπγθνηλσλία ζα ηελ αγθαιηάζεη.  

3. Ζ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ζεξκνκφλσζεο ζηηο πθηζηάκελεο θαηνηθίεο. 

Γηα ηηο θαηλνχξγηεο είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή. 

4. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθά γηα ηελ απνθπγή ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Οη Α.Π.Δ ζεσξνχληαη παξάιιεια, ελαιιαθηηθή 

επηινγή δσηηθήο ζεκαζίαο απέλαληη ζηα αδηέμνδα πνπ πξνθαιεί ε 

κεηαηξνπή ελέξγεηαο απφ ππξεληθή ζράζε. 

5. Μεηά ηελ δεχηεξε ελεξγεηαθή θξίζε, ε δηεζλήο θνηλφηεηα άξρηζε λ' 

απνδέρεηαη ην πξφβιεκα ησλ παγθνζκίσλ απνζεκάησλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλεμέιεγθηε αχμεζε ησλ ξπζκψλ 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε. 

6. Ζ εμέιημε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ελέξγεηα, κέζα ζηα επφκελα έηε, ζα 

εληείλεη ηελ αλάγθε απεμάξηεζήο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, γη’ απηφ 

άιισζηε θαη νη Α.Π.Δ επξίζθνληαη πςειά ζηνπο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ. Ήδε, ε 

νδεγία 2001 /77/EE αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

                                              

26 Δ.Δ.,(2008), European Strategic Energy Technology Plan, http://www.europa.gr 
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γεληθφηεξα θέξεη εηο ην πξνζθήλην ηελ αλάγθε δηείζδπζεο Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο 

Ζ Διιάδα δεδνκέλεο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ απφ Α.Π.Δ, θαιείηαη λα απμήζεη ηε ζπκβνιή ησλ Α.Π.Δ ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην επίπεδν ηνπ 20,1 % ηα επφκελα ρξφληα. Ο 

ζηφρνο απηφο, δελ ζεσξείηαη πιένλ αλέθηθηνο. Απαηηεί σζηφζν, ηελ εληαηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ ησλ Α.Π.Δ.  

ηελ Διιάδα ζα πξέπεη ηα επφκελα ρξφληα λα εγθαηαζηαζνχλ πεξίπνπ 

2600 MW αηνιηθψλ πάξθσλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζήκεξα ε εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχο ΑΠΔ πξνζεγγίδεη ηα 800 MW, ζπκπεξαίλεη θαλείο πξφθεηηαη γηα έλα 

απαηηεηηθφ θαη επίκνρζν έξγν. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, θχξηα νηθνλνκηθά εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

Α.Π.Δ. απεηέιεζαλ ν Αλαπηπμηαθφο Νφκνο θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ νη πξνγελέζηεξνη λφκνη 2244/94 θαη 2773/99 

εμαζθάιηζαλ θαηαξρήλ ην θαηάιιειν λνκηθφ πιαίζην. Απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ελφο επλντθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ησλ κέηξσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ηνπ ζεκαληηθνχ δπλακηθνχ ησλ Α.Π.Δ πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα, ήηαλ λα 

παξνπζηαζηεί θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ θαη κηα ζηαδηαθή πξφνδνο ζηελ έληαμε ζρεηηθψλ 

έξγσλ ζην ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, πξφνδνο πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη 

ζήκεξα
27

. 

Μεηά απφ φια απηά, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ακέζσο κεηά ηε δεχηεξε 

ελεξγεηαθή θξίζε, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε δηεζλήο θνηλφηεηα άξρηζε 

λα αλαγλσξίδεη ην πεπεξαζκέλν ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο (θάξβνπλν, πεηξέιαην, νπξάλην θ.ι.π.) ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αλεμέιεγθηε αχμεζε ησλ ξπζκψλ θαηαλάισζεο, ηδηαίηεξα ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο ηνπ πιαλήηε καο. 

Δμάιινπ ε αιφγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο έθζεζεο, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ηα έηε 1970 θαη 1991 

αληίζηνηρα απφ ηε Λέζρε ηεο Ρψκεο κε ηνλ ηίηιν "Σα φξηα ηεο αλάπηπμεο", 

                                              

27 Πιεζαξά Α.(2009), Ζ ελεξγεηαθή Κξίζε, Διεπζεξνηππία, 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=05.06.2008,id=84368536 
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επηβεβαηψλνπλ ηα ηέζζεξα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, ηα νπνία είλαη: ε 

κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ, ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ν 

ππεξπιεζπζκφο θαη ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ
28

. 

Φπζηθά νη αλαλεψζηκεο πεγέο δελ είλαη δπλαηφλ ηε ζηηγκή απηή λα 

επηιχζνπλ ην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηεο αλζξσπφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ κε 

ηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά δεδνκέλα. ηε πεξίπησζε πνπ ε 

αμηνπνίεζε ηνπο ζπλδπαζζεί κε ηελ πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ, είλαη δπλαηή ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ εθηάιηε ηεο 

αλζξσπφηεηαο, δειαδή ηνπ επεξρνκέλνπ ελεξγεηαθνχ ρεηκψλα
29

. 

Με δεδνκέλα φια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ρξήζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, αξθεηνί εηδηθνί πξφηεηλαλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ απνζήθεπζή ηεο παξαγφκελεο απφ απηέο 

ελέξγεηαο, σο ηνλ θαιχηεξν θηινπεξηβαιινληηθά ηξφπν απεμάξηεζεο απφ 

πεηξέιαην. 

πσο γίλεηε θαηαλνεηφ κε βάζε ηα παξαπάλσ ηα νξπθηά θαχζηκα, πνπ 

ζπληεινχλ ηα κέγηζηα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ηειεηψλνπλ. ζνη πεξηνξίδνπλ 

ην πξφβιεκα ηεο ελέξγεηαο ζηελ έιιεηςε πφξσλ θαη ηηο πςειέο ηηκέο ησλ 

θαπζίκσλ, ζίγνπξα δε εζηηάδνπλ ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη ηελ 

αλάγθε γηα άκεζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ.  

Οη επηζηήκνλεο απφ φιν ηνλ θφζκν πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαθπβεξλεηηθή 

επηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (IPCC) είλαη ζαθέζηαηνη φηαλ 

αλαθέξνπλ φηη ην 2050 ζα πξέπεη λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο θαηά ηνπιάρηζηνλ 60-

80% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, αλ ζέιεη ν πιαλήηεο λα απνθχγεη ηα 

ρεηξφηεξα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Γειαδή, αλ πξέπεη λα απνθχγεη ηε δεκηνπξγία 

εθαηνκκπξίσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνζθχγσλ, ηηο δηακάρεο γηα ην λεξφ, ηελ 

απψιεηα ρηιηάδσλ εηδψλ βηνπνηθηιφηεηαο. 

                                              

28 Commission Of The European Communities.,(2007), Communication from the commission to the council, 

the European parliament, the European economic and social committee and the committee of the regions a 

European strategic energy technology plan (set-plan), Brussels, 22.11.2007 COM(2007) 723 final 
29 Commission Of The European Communities.,(2007), Communication from the commission to the council, 

the European parliament, the European economic and social committee and the committee of the regions a 

European strategic energy technology plan (set-plan), Brussels, 22.11.2007 COM(2007) 723 final 
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Πέξα απφ θάζε ακθηβνιία, πξέπεη λα ππάξμεη κηα πνξεία ζηαδηαθήο 

απεμάξηεζεο απφ πεηξέιαην θαη ιηζάλζξαθα, γηα λα κεηψζνπκε ηηο εθπνκπέο θαη 

λα πεξηζψζνπκε φηη είλαη δπλαηφ. Σν θφζηνο θαηαπνιέκεζεο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο είλαη ζεκαληηθφ, αιιά φρη απαγνξεπηηθφ. Αληηζέησο, ην θφζηνο ηεο 

αδξάλεηαο ζα είλαη πνιιαπιάζην θαη ζα επηθέξεη ζπληξηπηηθφ πιήγκα ζην ζχλνιν 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
30

.  

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σαθηο ησλ ΖΠΑ, ε παγθφζκηα 

δαπάλε 2 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο γηα επαξθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ, 

κπνξεί λα απνηξέςεη δεκηέο χςνπο 9 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ. Έρεη ππνινγηζηεί φηη 

ε θιηκαηηθή αιιαγή ζα πξνθαιέζεη ζσξεπηηθέο δεκηέο ηεο ηάμεο ηνπ 5-20% ηνπ 

παγθνζκίνπ ΑΔΠ, ελψ ε έγθαηξε δξάζε ζα ζηνηρίζεη κφιηο ην 1% ηνπ ΑΔΠ. 

Δλδεηθηηθά, γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή έσο ην 2020 είλαη εθηθηή ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαηά 20% ζε ζρέζε κε ην ζελάξην αλακελφκελεο 

εμέιημεο, ε είζνδνο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαηά 35% ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο, ε ζηαδηαθή απφζπξζε ιηγληηηθψλ κνλάδσλ θαη ε απνηξνπή θάζε 

επέλδπζεο ζε ιηζάλζξαθα.  

Ζ ελεξγεηαθή θξίζε κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα κηα λέα 

«ελεξγεηαθή επαλάζηαζε» ραξάδνληαο ηε «κεηά ην πεηξέιαην επνρή». Αλ ε 

δηεζλήο νηθνλνκία, φκσο, ζπλερίζεη λα ζθνληάθηεη ζηελ αδξάλεηα φζσλ έρνπλ 

βνιεπηεί κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ηφηε ε πνξεία πξνο έλαλ θνηλσληθά άδηθν 

θαη πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά θαηαζηξνθηθφ ελεξγεηαθφ ράξηε είλαη 

αλαπφθεπθηε.  

Με ηελ ππνθαηάζηαζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην, θπξίσο 

ζηηο νηθηαθέο θαη εκπνξηθέο ρξήζεηο, ζα απνθεπρζνχλ νη απψιεηεο κεηαηξνπήο 

ηνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαζψο θαη ζηε κεηαθνξά ηεο.  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ ζε 52-55% έλαληη 35-40% ησλ ζπκβαηηθψλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ 

ζηαζκψλ. Λφγσ ηεο "θαζαξφηεηαο" ησλ πξντφλησλ θαχζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απ’ επζείαο ζε νξηζκέλεο βηνκεραληθέο 

                                              

30  Πιεζαξά Α.(2009), Ζ ελεξγεηαθή Κξίζε, Διεπζεξνηππία, 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=05.06.2008,id=84368536 
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εθαξκνγέο ρσξίο ηελ παξεκβνιή ελαιιαθηηθψλ πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα 

ελεξγεηαθέο απψιεηεο
31

. 

Ζ ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζα έρεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε 

δνκή ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο, κηα θαη ζα κεησζεί ε εμάξηεζή καο 

απφ ην πεηξέιαην. Ζ δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ νηθηαθφ, 

εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο αλεξγίαο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ θαη εηδηθνηήησλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Οθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ νηθηαθφ θαη εκπνξηθφ 

ηνκέα
32

: 

1. Δίλαη ε πην νηθνλνκηθή ελέξγεηα.  

2. Οδεγεί ζε γξήγνξε απφζβεζε ηεο επέλδπζεο. 

3. Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε αθξίβεηα. 

4. Ο ινγαξηαζκφο πιεξψλεηαη κεηά ηελ θαηαλάισζή ηνπ  

5. Γελ απαηηείηαη απνζεθεπηηθφο ρψξνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

31  Παπαδφπνπινο .,(2009), Φπζηθφ Αέξην, Αλάθηεζε ζηηο 30-12-2013 απφ http://www.cres.gr/energy-

saving/technologies_n_gas.htm 
32  Παπαδφπνπινο .,(2009), Φπζηθφ Αέξην, Αλάθηεζε ζηηο 30-12-2013 απφ http://www.cres.gr/energy-

saving/technologies_n_gas.htm 
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Κεθάιαην 2
Ο

  

Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα ζηελ Δπξώπε 

2.1 Δλεξγεηαθή αζθάιεηα ζηελ Δπξώπε-Πνιηηηθέο επίηεπμεο ηνπ 

ζηόρνπ 

ην παξφλ θεθάιαην ε ζπγγξαθέαο επηδίσμε λα κειεηήζεη ηε θαηάζηαζε 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζε ζρέζε κε ην ελεξγεηαθφ δήηεκα θαη ηελ ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε.  

Ο ιφγνο αλάπηπμεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ζα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε 

λα θαηαλνήζεη απφ ηε κηα ην πξφβιεκα ην νπνίν πθίζηαηαη ζήκεξα ζε παγθφζκην 

επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα θαη απφ ηελ άιιε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ππάξρεη κηα γεληθφηεξε έληαζε ζε παγθφζκην επίπεδν, ζε ζρέζε κε ην πνηα ρψξα 

ζα θαηαθέξεη λα επηθξαηήζεη ζε ελεξγεηαθφ επίπεδν.  

χκθσλα κε ηνλ Λνξάλ (2008): «Δίλαη γεγνλόο όηη αλ θάπνηνο ζέιεη λα 

αηηηνινγήζεη πνιιά από ηα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ ηνλ 20 ν αηώλα δελ κπνξεί λα 

ακειήζεη λα αλαθεξζεί ζηηο βαζηθέο κνξθέο ελέξγεηαο όπωο ην πεηξέιαην, ην 

θπζηθό αέξην θαη ηε ππξεληθή ελέξγεηα» (Λνξάλ,2008,13)
33

. Ο Λέληλ είρε 

πξνβιέςεη φηη φζν ζα πξνρσξήζεη ε αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, ηφζν εληνλφηεξε ζα 

γίλεηε ε έιιεηςε πξψησλ πιψλ πξάγκα πνπ ζα εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα 

ζηα θξάηε (Παπαδνπνχινπ, 2012)
34

.  

Με βάζε απηέο ηηο ζχληνκεο άλσζελ ζέζεηο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε 

ελέξγεηα απνηειεί βάζε αλάπηπμεο ησλ θνηλσληψλ ελψ απνηειεί θαη ζεκείν 

δηακάρεο θαη ζπγθξνχζεσλ, ν Φάκπεξ ην 2004, ραξαθηεξηζηηθά είρε αλαθέξεη φηη 

ν «Ο ηξίηνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο ελδέρεηαη λα έρεη ήδε αξρίζεη ν ιόγνο έλαξμεο 

ηνπ είλαη ε ελέξγεηα θαη πξνο ην παξόλ είλαη ζε δηπιωκαηηθό επίπεδν»
35

. ήκεξα ε 

ΖΠΑ, ε Δπξψπε, ε Ρσζία αιιά θαη νη ρψξεο ηεο Αζίαο, εκπιέθνληαη ζην 

ελεξγεηαθφ παηρλίδη κε ζηφρν λα θεξδίζνπλ έδαθνο ζε νηθνλνκηθφ θαη 

δηπισκαηηθφ επίπεδν. Ζ Σνπξθία παίδεη έλα ζεκαίλνλ ξφιν ζηε θαηάζηαζε απηή, 

ν νπνίνο ζα κειεηεζεί πην δηεμνδηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα.   

                                              

33 Λνξάλ, Δ.(2008) Πεηξέιαην, Αιήζεηεο θαη Φέκαηα, χγρξνλνη Οξίδνληεο 
34 Παπαδνπνχινπ, Μ.(2012), Δλεξγεηαθφο Πφιεκνο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, Σεχρνο.1, Διηακέπ, ζει.1 
35 Καιαηηδίδνπ, Η.(2008), Σν Δλεξγεηαθφ Εήηεκα, Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
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 χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ν J.M Barosso «Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε  έρεη εζηηάζεη ζε ελεξγεηαθέο θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ, 

θπξίσο φκσο ν βαζηθφο ηεο ζηφρνο είλαη λα απεμαξηεζεί απφ ηηο εηζαγσγέο 

πεηξειαίνπ θαη βελδίλεο ηέινο εζηηάδεη ζηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο γηα ην κέιινλ 

θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο (European Commission,2011)
36

. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε επηδηψθεη λα πξνζηαηέςεη ην κέιινλ ηεο απφ κηα 

πξνκεζεπηηθή θξίζε ζ’ επίπεδν ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα, 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο λα βαζίδνληαη ζηηο δηθέο ηνπο ελεξγεηαθέο πεγέο. Οη 

παξαθάησ δξάζεηο απνηεινχλ ηνπο ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο κέρξη θαη ην 2020
37

: 

5. Μείωζε 20% ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα πνπ 

ήηαλ ην 1990, ζπλεξγαζία κεηαμύ ηωλ ρωξώλ ηεο Δ.Δ θαη εθαξκνγή 

πεξηβαιινληηθώλ πνιηηηθώλ ζ’ εζληθό επίπεδν. 

6. Αύμεζε ζηε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο ζην 20% ηεο ελεξγεηαθήο 

ρξήζεο. Σν ζρέδην γηα λα επηηεπρζεί ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη αξρηθά ζε 

εζληθό θαη κεηά ζε Δπξωπαϊθό επίπεδν. 

7. 20% αύμεζε ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθώλ ελεξγεηώλ. 

8. Αύμεζε ηεο ρξήζεο βηνληίδει επί ηνπ ζπλόινπ όιωλ ηωλ θαπζίκωλ πιηθώλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο κεηαθνξέο. 

ε παγθφζκην επίπεδν ε Δπξσπατθή Έλσζε ειπίδεη θαηά κέζν φξν λα 

πεηχρεη ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 2 βαζκνχο Κειζίνπ. Απηφ ζα 

επηηεπρζεί κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε άιιεο ρψξεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

φπσο ηελ Ακεξηθή, ηελ Κίλα κε ζηφρν ην 2050 λα έρεη πιήξσο θαηαπνιεκεζεί ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
38

.  

Ζ Κνκηζηφλ θαη ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ πεξίνδν ηνπ 2005 

αλέπηπμαλ ηηο λέεο ηάζεηο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα ε Μ. 

Βξεηαλία θαηέζεζε πξφηαζε γηα ην φξακά ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρηεί θαη λα αλαπηπρζεί κηα βηψζηκε πνιηηηθή 

αλάπηπμεο. Με βάζε ηελ πξφηαζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ε Δπξψπε ην Μάξηην ηνπ 

                                              

36 European Commission.(2011), Environnent Directorat - Energy Programme, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 

απφ http://europa.eu.int/comm/environment/climat/ eccp.htm 
37  ΤΠΔΚΑ.(2012), Δπξωπαϊθή Πνιηηηθή, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013απφ 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=446 
38 Parmigiani, L.(2012) Gas Routes to Europe: Real Needs and Political Jockeying, Actuelles de L’Ifri 
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2006, αλάπηπμε ηε ιεγφκελε Πξάζηλε Υάξηα, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηα 

αθφινπζα
39

: 

13. Οινθιήξσζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

14. Δμαζθάιηζε ησλ πξνκεζεηψλ ζηελ εζσηεξηθή ελεξγεηαθή αγνξά. 

15. ηαζεξή θαη θαηλνηνκηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. 

16. Δμσγελήο ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ έμσζελ δξάζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

17. Αλαθνξά ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

18. ηξαηεγηθφο ελεξγεηαθφο ηερλνινγηθφο ζρεδηαζκφο. 

Ζ ζηξαηεγηθή Δλεξγεηαθή πνιηηηθή εζηίαζε ζε πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε ηε 

Πξάζηλε Υάξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηνπ 

βηνληίδει, ηε κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο, ηε κείσζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ αχμεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Ζ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή εθθξάζηεθε θαη ζηε ζχλνδν ησλ Βξπμειψλ ηελ άλνημε ηνπ 2007, κέζα 

απφ ηα αθφινπζα ζεκεία
40

: 

6. Δζσηεξηθή αγνξά: Μεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ 

λα απμεζεί ν αληαγσληζκφο θαη λα ππάξμεη ζπζρέηηζε ζ’ επίπεδν 

δηεζλψλ δξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα. 

7. Πξνζηαζία ησλ πξνκεζεηψλ: Γηαθνξνπνίεζε ζ’ επίπεδν ελέξγεηαο 

θαη κεηαθνξψλ ζε ζρέζε θαη κε ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

8. Αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηε Ρσζία θαη κε ηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Αζίαο 

θαη Ννηίνπ Αθξηθήο. 

9. Δλεξγεηαθή δπλακηθή θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο νη νπνίεο ζα 

εθαξκφδνληαη ζε εζληθά ελεξγεηαθά πιάλα, ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηε ζέξκαλζε, ην βηνληίδει ζηηο κεηαθνξέο, ην 

ζχζηεκα εκπνξίνπ θ.ι.π. 

10. Δλεξγεηαθή ηερλνινγία: Νέεο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

                                              

39 Πεπνλήο, Α.(2008), Η Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ε ελεξγεηαθή «γέθπξα»,Ληβάλεο 
40 MacDonald.(2010), Supplying the EU Natural Gas Market, MotMacDonald 
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ζ’ επίπεδν ρξήζεο ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο, ηε κείσζε ησλ 

απνβιήησλ, ηελ αχμεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

H Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο πεηξειαίνπ θαη 

αεξίνπ. Αγνξάδεη ην 82% ησλ αλαγθψλ ηεο ζε πεηξέιαην θαη ην 57% ζε αέξην. 

Απηφ ηα επφκελα ρξφληα πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ζην 93% θαη 84% αληίζηνηρα
41

.  

Ζ Ρσζία απνηειεί ην κεγαιχηεξν πξνκεζεπηή, κε ηε δεκηνπξγία θαη ηνπ 

κεγάινπ αγσγνχ αεξίνπ πνπ πεξλά κέζα απφ ηηο πξψελ νβηεηηθέο ρψξεο. Ζ 

Ρσζία ζήκεξα, ζηεξίδεη θαη εθνδηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο  Δπξψπεο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ε  Δπξψπε αληηιακβαλφκελε ηελ ηεξαζηία εμάξηεζε θαη 

θνβνχκελε φηη απηή ζα κεηαθεξζεί θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν έρεη αλαπηχμεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηε ζεσξία ηεο κε εμάξηεζεο απφ κία θαη κνλαδηθή ρψξα θαη 

απηφ ζα παξνπζηαζηεί ζε επφκελν θεθάιαην. Ζ ζεσξία φκσο απηή θαη ε ζέιεζε 

θαη κφλν απφ Δπξσπατθήο πιεπξάο λα απεμαξηεζεί απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην 

δελ αξθεί δεδνκέλνπ ησλ δπζθνιηψλ απφ πνιηηηθήο απφςεσο αιιά θαη 

αληηθεηκεληθψο , κηα θαη δελ ππάξρνπλ ηφζα αλεθκεηάιιεπηα θνηηάζκαηα ζηελ 

Δπξψπε
42

. 

Με βάζε ηελ αλάγθε γηα θηιηθέο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο, αιιά θαη κε βάζε 

ηελ αλάγθε γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη απνθπγή εμάξηεζεο απφ άιιεο 

ρψξεο, ε Δπξψπε αλαδεηά ιχζεηο θαη κέζα απφ ηελ παξαγσγή ππξεληθήο 

ελέξγεηαο, σο κέζν θάιπςεο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο M. Barroso, «Η ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζα 

κπνξνύζε δώζεη ιύζε θαη λα κεηώζεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Δπξώπεο»
43

.  

Ζ ππξεληθή ελέξγεηα δελ ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα απνηειέζεη ιχζε 

ζην πξφβιεκα, κηα θαη πέξα απφ ηηο πνιιέο αληηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε 

κε ηε ρξήζε ηεο, δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηηο άιιεο κνξθέο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε δήηεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ππεξβαίλεη ηε 

δηαζεζηκφηεηά ηνπο. Απηφ έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλέο κεηά ηηο απαηζηφδνμεο 

πξνβιέςεηο πεξί ηεο αδπλακίαο επίηεπμεο δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, 

                                              

41  ηεθάλνπ, Κ.(2012), Δηζαγωγή ζηηο Δπξωπαϊθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθή νινθιήξωζε θαη πνιηηηθέο ην 

ξπζκηζηηθό πιαίζην, Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, ζζ405-420 
42 Susanne, N.(2008) “Gas and oil to Europe: Geopolitical perspectives with a particular focus on the impact 

of the Russian-Georgian war,” Institute français des relations internationals, A Paper presented at the Delphi 

Conference of EKEM, 12-14.09.2008. 
43 European Commission.(2011), Environnent Directorat - Energy Programme, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 

απφ http://europa.eu.int/comm/environment/climat/ eccp.htm 
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νη ζεκεξηλνί ξπζκνί ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ απνζεκάησλ ησλ 

εμαληιήζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη ηφζν πςεινί πνπ αλ ζπλερηζζνχλ ζην ίδην 

επίπεδν  ρσξίο ηελ εμνηθνλφκεζή ηνπο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ ππνθαηάζηαζή 

ηνπο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε Δπξψπε θαη φρη κφλν ζα 

αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηην πξφβιεκα.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε, 

επηδηψθεη λα απεμαξηεζεί ελεξγεηαθά ψζηε λα κπνξέζεη ζην κέιινλ λα 

ηζρπξνπνηήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηεο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη κε 

έρνληαο ηελ επηξξνή θξαηψλ φπσο ε Ρσζία πνπ ζηε παξνχζα θάζε εμαξηάηαη ζε 

επίπεδν ελέξγεηαο.  

Ζ Δ.Δ ζεζπίδεη ζπλερψο πνιηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζεη ηηο 

θπβεξλήζεηο.  

 

              

 

Υάξηεο 2-0-1 Tα δίθηπα θαη ν ζρεδηαζκόο ηξνθνδνζίαο αεξηνύ ηεο E.E 

Πεγή: ηάκθνο, Γ.(2011), Σν ελεξγεηαθφ Εήηεκα, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid...2...  
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2.1.1 Δπξωπαϊθόο Δλεξγεηαθόο Υάξηεο  

 ην ηέινο ηνπ 2011, δεκνζηεχζεθε ν «Δπξωπαϊθόο Δλεξγεηαθόο 

ρεδηαζκόο έωο ην 2050». Με βάζε ηνλ Πιηάηζηθα Φ, ζην άξζξν ηνπ 

«Δπξωπαϊθόο ρεδηαζκόο έωο ην 2050» θαη αλαθεξφκελνο ζην δειηίν ηχπνπ πνπ 

δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην Γεθέκβξην ηνπ 2011, ν 

Δπξσπατθφο Δλεξγεηαθφο Υάξηεο θαζνξίζηεθε απφ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: «Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο κείωζεο ηωλ εθπνκπώλ ηεο Δπξώπεο 

θαηά πεξηζζόηεξν από 80% έωο ην 2050 ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδόλ κεδεληθέο νη 

αλζξαθνύρεο εθπνκπέο θαηά ηελ παξαγωγή ελέξγεηαο. Ο ελεξγεηαθόο ράξηεο 

πνξείαο γηα ην 2050, πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ε Δπηηξνπή, αθνξά ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί απηό ρωξίο λα δηαηαξαρηεί ν ελεξγεηαθόο 

εθνδηαζκόο θαη ε αληαγωληζηηθόηεηα. Μεηά από αλάιπζε δηαθόξωλ ζελαξίωλ, ζην 

έγγξαθν απηό πεξηγξάθνληαη νη ζπλέπεηεο ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο ρωξίο 

αλζξαθνύρεο εθπνκπέο θαη ην πιαίζην πνιηηηθήο πνπ απαηηείηαη. Απηό ζα δώζεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζηα θξάηε-κέιε λα πξνβνύλ ζηηο απαηηνύκελεο επηινγέο ζηνλ 

ελεξγεηαθό ηνκέα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζηαζεξό επηρεηξεκαηηθό θιίκα γηα 

ηδηωηηθέο επελδύζεηο, ηδίωο κέρξη ην 2030»
44

.   

 χκθσλα κε ηνλ Δπίηξνπν ελέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Gunther 

Oettinger: «Μόλν έλα λέν ελεξγεηαθό κνληέιν ζα θαηαζηήζεη ην ζύζηεκά καο 

αζθαιέο, αληαγωληζηηθό θαη βηώζηκν ζε καθξνπξόζεζκε βάζε. Γηαζέηνπκε πιένλ 

επξωπαϊθό πιαίζην γηα ηα απαξαίηεηα κέηξα άζθεζεο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνύλ γηα λα εμαζθαιηζηνύλ νη ζωζηέο επελδύζεηο»
45

.  

  ήκεξα είλαη ζεκαληηθφ λα δηαπηζησζνχλ ηξεηο βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο ζε ζρέζε κε ην εμεηαδφκελν ζέκα ηεο ελέξγεηαο. Απηέο είλαη νη 

αθφινπζεο
46

: 

1. Ζ Δπξψπε επηδηψθεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηα νξπθηά θαχζηκα. 

2.  Ζ Δ.Δ ζρεδηάδεη ην ελεξγεηαθφ ηεο κέιινλ κε νξίδνληα 30 εηψλ. 

3. Ζ Δ.Δ αλαγλσξίδεη ηελ θαζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

                                              

44 Πιηάηζηθαο, Φ.(2011), Δπξσπατθφο ρεδηαζκφο έσο ην 2050, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013απφ http://www.e-

grammes.gr/article.php?id=5376 
45 Oettinger G.(2011), Energy map, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πιηάηζηθαο, Φ.(2011), Δπξσπατθφο ρεδηαζκφο 

έσο ην 2050, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ http://www.e-grammes.gr/article.php?id=5376 
46 Oettinger G.(2011), Energy map, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πιηάηζηθαο, Φ.(2011), Δπξσπατθφο ρεδηαζκφο 

έσο ην 2050, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ http://www.e-grammes.gr/article.php?id=5376 
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ε ζρέζε κε ηνλ ελεξγεηαθφ ράξηε, δηαπηζηψλεηαη ζήκεξα φηη ην θφζηνο 

ηεο ελέξγεηαο απμάλεηαη ζπλερψο. Οη ηηκέο αλακέλεηαη λα αλεβαίλνπλ κέρξη θαη 

ην 2030, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζα βνεζήζεη ζηε 

κείσζε ησλ ηηκψλ.  

 Οη πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα ηεο ΔΔ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ελεξγεηαθψλ 

ζηφρσλ γηα ην 2020 είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλα απφ ην παξειζφλ θαη γηα 

πνιινχο αξθεηά θηιφδνμα. Σα κέηξα απηά ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ απνηειέζκαηα 

θαη κεηά ην 2020, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά πεξίπνπ 40% 

έσο ην 2050.   Θεσξείηαη φηη είλαη αδχλαην επαξθέζνπλ γηα λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο πνπ έρεη ζέζεη ε ΔΔ έσο ην 2050, θαζψο ζα έρεη επηηεπρζεί κφλνλ θαηά ην 

ήκηζπ έσο ηφηε
47

.  

Σα δηάθνξα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ελεξγεηαθνχο 

πφξνπο. Κνηλφο ηνπο ζηφρνπο απνηειεί ε απεμάξηεζε απφ ηνλ άλζξαθα, πξάγκα 

πνπ είλαη πνην ζεκαληηθφ γηα θάπνηεο ρψξεο ζε ζρέζε κε θάπνηεο άιιεο. Ο 

ελεξγεηαθφο ράξηεο επηηξέπεη ζηα θξάηε λα αλαπηχμνπλ ην θαζέλα ην δηθφ ηνπ 

ζρέδην δξάζεο. πγρξφλσο είλαη ζεκαληηθφ ηα θξάηε λα επηηχρνπλ ηε 

θαηαπνιέκεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ αιιά θαη λα απνθηήζνπλ ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα θαη απεμάξηεζε απφ ηε Ρσζία
48

.  

Ο Δλεξγεηαθφο ράξηεο νξίδεη ηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ νξφζεκσλ γηα ηε 

θαζνδήγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο. 

πγρξφλσο ζεσξείηε φηη ε ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία ζα βνεζήζεη ζηηο επελδπηηθέο 

απνθάζεηο. Ζ θαρππνςία δηαθαηέρεη ζήκεξα ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο κε δεδνκέλεο 

ηηο μερσξηζηέο ζρέζεηο πνπ έρεη ην θάζε θξάηνο κε ηε Ρσζία, ζε ζρέζε κε ηε ηηκή 

πνπ πιεξψλεη ην θάζε έλα απφ απηά ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ αεξίνπ απφ ηε 

Ρσζία.  

 

                                              

47 Oettinger G.(2011), Energy map, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πιηάηζηθαο, Φ.(2011), Δπξσπατθφο ρεδηαζκφο 

έσο ην 2050, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ http://www.e-grammes.gr/article.php?id=5376 
48 Buffetaut, F. (2012), Δλεξγεηαθφο ράξηεο πνξείαο γηα ην 2050, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, 

ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή 
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2.2 Ρώζν-νπθξαληθή θξίζε-Η επηζεηηθή πνιηηηθή ηεο Ρωζίαο 

2.2.1 Ρωζία 

 Ζ Ρσζία ζήκεξα δηαζέηεη ηα κεγαιχηεξα παγθφζκηα απνζέκαηα θπζηθνχ 

αεξίνπ, ηα δεχηεξα ζε παγθφζκηα θιίκαθα απνζέκαηα άλζξαθα αιιά θαη ηα 

φγδνα κεγαιχηεξα απνζέκαηα πεηξειαίνπ. Ζ Ρσζία δηαζέηεη ζήκεξα ην πην 

νινθιεξσκέλν δίθηπν αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ζην θφζκν(Kandiyohi,2008,75)
49

. 

Γηαζέηεη αγσγνχο αεξίνπ κήθνπο 158.767 km, αγσγνχο πεηξειαίνπ κήθνπο 

74.285km, αγσγνχο δηπιηζκέλσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ κήθνπο 1.658km, 

αγσγνχο νμείδσζεο πξντφλησλ 122 km θαη αγσγνχο αθάζαξην πεηξέιαην θαη 

αέξην ζε πγξή θαηάζηαζε 127km
50

. 

Οη αγσγνί πεηξειαίνπ θαη αέξηνπ έρνπλ νδεγήζεη πνιιέο θνξέο ζε 

ζχγθξνπζε ηηο δπν κεγάιεο ππεξδπλάκεηο Ρσζία θαη ΖΠΑ πξάγκα πνπ θαίλεηαη 

φηη  απηή ε ζχγθξνπζε ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ
51

. ηελ Υάξηε 3.2 

παξαζέηεηε ν ζρεδηαζκφο θαη ηα δίθηπα ηνπ ξσζηθνχ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο 

θπζηθνχ αεξίνπ 156.9 ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα αγσγψλ δηαζρίδνπλ ηελ Δπξαζία
52

 

                                              

49 Kandiyoti,R.(2008), What price access to the open seas? The geopolitics of oil gas transmission from the 

Trans-Caspian republics, ζην Central Asian Survey, Springer, Vol.27, No.1,pp.75-93 
50 Saunders, P.J.(2008) Russian Energy and European Security: A Transatlantic Dialogue The Nixon Center. 
51 Victor, D.D., Victor, N.M.(2003), Axix of Oil, Foreign Affairs, pp47-61 
52 Pace, M., (2007), “Norm shifting from EMP to ENP: the EU as a norm entrepreneur in the south?”, 

Cambridge Review of International Affairs, available at: http://dx.doi.org/10.1080/09557570701680704  
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Υάξηεο 2-0-2 Ρωζηθό ηκήκα ηξνθνδνζίαο 

Πεγή: ηάκθνο Γ.(2011), Σν ελεξγεηαθφ Εήηεκα, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid...2... 

 

2.2 Δκπιεθόκελεο ρώξεο ζην ελεξγεηαθό ζέκα 

2.2.1 Οπδκπεθηζηαλ 

 Οη θπζηθέο πεγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθφ αέξην, πεηξέιαην, θάξβνπλν, 

νπξάλην, αξγίιην θ.α. ήκεξα ην Οπδκπεθηζηάλ δηαζέηεη βεβαησκέλα απνζέκαηα 

αεξίνπ 1,841 ηξηζεθαηνκκχξηα m
2
 . Γηαζέηεη αγσγνχο αεξίνπ κήθνπο 9.706 km 

θαη πεηξειαίνπ κήθνπο 868 km. ε ζρέζε κε ην πεηξέιαην ην 2010, είρε 

βεβαησκέλα απνζέκαηα πεηξειαίνπ 594 εθαηνκκχξηα βαξέιηα
53

. 

 

2.2.2 Σνπξθκεληζηαλ 

 Ζ άλνδνο ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα βνήζεζαλ 

ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ρψξαο. Ο βαζηθφο αγνξαζηήο αεξίνπ είλαη ε 

Ρσζία, κηα θαη ηα 2/3 ηνπ Σνπξθκεληθνχ αεξίνπ αγνξάδνληαη απφ ηελ Gazprom. 

                                              

53 CIA.(2011), http//www.cia/gov/library/publication/the world fact book/geos/ouz.html 

 

http://eng.gazpromquestions.ru/fileadmin/template/images/images/engl/E-5_01_big.gif
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Ζ ηηκή ηνπ αεξίνπ αλέβεθε απφ ηα 65 δνιάξηα ζηα 100 αλά 1000 θπβηθά κέηξα. Ζ 

Ακεξηθή θαηεγφξεζε ηε Ρσζία γηα ηε κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ηε ηηκή αγνξάο θαη 

ηε ηηκή πψιεζεο ηνπ αεξίνπ πξνο ηνπο ηειηθνχο αγνξαζηέο. Ζ ρψξα ην 2010 

ιεηηνχξγεζε έλαλ λέν αγσγφ πξνο ηε Κίλα. Ζ ρψξα είρε βεβαησκέλα απνζέκαηα 

ην 2008 600 εθαηνκκχξηα βαξέιηα, ελψ ζε ζρέζε κε ηε παξαγσγή αεξίνπ ην 2010 

παξήγαγε 68,88 δηζεθαηνκκχξηα m
3 

.Ζ ρψξα έρεη βεβαησκέλα απνζέκαηα αεξίνπ 

2,832 ηξηζεθαηνκκχξηα m
3
, δηαζέηεη αγσγνχο πεηξειαίνπ κήθνπο 1.457 km

54
.  

  
    

 

2.2.3 Αδεξκπαϊηδάλ 

 Σν Αδεξκπατηδάλ  είρε βεβαησκέλα απνζέκαηα πεηξειαίνπ ην 2010 7 

δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα, ελψ παξήγαγε 9,77 δηζεθαηνκκχξηα m
3 

, ελψ έρεη θαη 

βεβαησκέλα απνζέκαηα αεξίνπ 849,5 δηζεθαηνκκχξηα m
3 

. Ζ ρψξα δηαζέηεη 

αγσγνχο αέξηνπ 6.417 km θαη αγσγνχο πεηξειαίνπ 1,457 km.  

 

2.2.4 Γεωξγία 

 "Ζ Γεσξγία δελ παξάγεη, εηζάγεη αέξην θαη πεηξέιαην, απνηειψληαο ην 

δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν απφ ηα ιηκάληα Μπαηνχκη θαη Πφηη. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ρψξα  δηαζέηεη δπν βαζηθνχο αγσγνχο, έλαλ πεηξειαίνπ απφ ην Μπαθνχ-

Σκπηιίζη-Σζεηράλ (BTC) θαη έλα παξάιιειν αγσγφ αεξίνπ πνπ ιέγεηαη Νφηηνο 

αγσγφο ηνπ Καπθάζνπ (South Pipeline), νη αγσγνί δελ έπαζαλ θακία δεκία απφ 

θαηά ηε δηάξθεηα πνιέκνπ κεηαμχ Ρσζίαο θαη Γεσξγίαο. Ζ ρψξα έρεη βεβαησκέλα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ 35 εθαηνκκχξηα βαξέιηα, ελψ ν αγσγφο αεξίνπ είλαη 1.591 

km θαη ν αγσγφο πεηξειαίνπ κήθνπο 1.2.53 km"
55

. 

 

2.2.5 Αξκελία 

 Ζ ρψξα γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηεί 

θαχζηκα πξνεξρφκελα απφ ηε Ρσζία, θπζηθφ αέξην θαη ππξεληθά θαχζηκά γηα ην 

κνλαδηθφ εξγνζηάζην ηεο Αξκελίαο ζην Μεληδακφξ. H ρψξα έρεη κεγάια 

                                              

54 CIA.(2011), http//www.cia/gov/library/publication/the world fact book/geos/ouz.html 
55 CIA.(2011), http//www.cia/gov/library/publication/the world fact book/geos/ouz.html 
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ελεξγεηαθά απνζέκαηα ελψ έρεη 2.233km αγσγψλ. Ζ Αξκελία παξφηη δηαζέηεη 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα δελ θάλεη εμαγσγέο νχηε πεηξειαίνπ νχηε αεξίνπ.  

 

2.2.6 Βνπιγαξία 

 Ζ ρψξα ζε επίπεδν ελέξγεηαο δηαζέηεη απνζέκαηα πεηξειαίνπ 15 

εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ. ε ζρέζε κε ηε παξαγσγή αεξίνπ ε ρψξα δελ έρεη 

αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, παξφια απηά ε ρψξα θαηαλαιψλεη αέξην 3,5 

δηζεθαηνκκπξίσλ m
3
 . H ρψξα δηαζέηεη 2.926 km αγσγψλ αεξίνπ θαη 339 km θαη 

πεηξειαίνπ θαζψο 156 km δηπιηζκέλσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ 

 

2.2.7 Οπθξαλία 

 Ζ Οπθξαλία ζε ζρέζε κε ην επίπεδν παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο 

θαπζίκσλ θαζψο θαη κε ηνπο αγσγνχο αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ παξνπζηάδεη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: Ζ ρψξα έρεη βεβαησκέλα απνζέκαηα πεηξειαίνπ 395 

εθαηνκκχξηα βαξέιηα, παξάγεη αέξην 21,05 δηζεθαηνκκχξηα m
3
, θάλεη εμαγσγέο 

αεξίνπ 4 δηζεθαηνκκχξηα m
3 

, έρεη βεβαησκέλα απνζέκαηα αεξίνπ 1,104 

ηξηζεθαηνκκχξηα m
3 

. Σέινο δηαζέηεη αγσγνχο αεξίνπ κήθνπο 33.327 km, 

αγσγνχο πεηξειαίνπ κήθνπο 4.1.54 km θαη αγσγνχο δηπιηζκέλσλ πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ κήθνπο 4.211km.Οη θξαηηθέο ξσζηθέο εηαηξίεο άκεζα ζπλεξγαδφκελεο 

κε ηελ Οπθξαλία ε Gazprom γηα ην θπζηθφ αέξην θαη νη Lykoil θαη Yukos, 

θπξηαξρνχλ ζήκεξα ζηελ Δπξσπατθή αγνξά
56

. Ζ θξίζε κεηαμχ ηεο Ρσζίαο κε ηελ 

Οπθξαλία επαλάθεξε ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε ησλ ρσξψλ λα έρνπλ ελεξγεηαθά 

απνζέκαηα ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα ελδερφκελεο ελεξγεηαθέο θξίζεο.   

 

2.3 Ρωζηθή πνιηηηθή ελέξγεηαο 

Ζ Ρσζία απφ πάληα έπαηδε ζπνπδαίν ξφιν ζηελ Δπξψπε, θπξίσο 

έπεηηα απφ ηε δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ.  ζηα αλαηνιηθά ζχλνξά ηεο. Οη ζρέζεηο 

Δ.Δ. θαη Ρσζίαο ήηαλ πξνζδηνξηζκέλεο ζην λα είλαη ζηελέο. Βέβαηα, 

                                              

56 Καηξίδεο, Γ.(2010), Δμάξηεζε ή Αιιειεμάξηεζε: Ζ Δπξψπε, ε Διιάδα θαη ην Ρσζηθφ Αέξην, 

Γεσζηξαηηγηθή, Νν.14, ζζ233-251  
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εκθαλίζηεθε κία δηαθνξά ζηελ αληίιεςε ηεο ιέμεο 'ζπλεξγαζία'. Ζ Ρσζία 

ελλννχζε ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ νηθνλνκηθή 

ηεο πιεπξά, ελψ ε Δ.Δ. ηελ θαηαιάβαηλε σο αλνηρηφ δηάινγν αμηψλ. Σν 

ζέκα φηη ε Δ.Δ. νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηε Ρσζία είλαη ζαθψο απνδεθηφ 

απφ ηνπο επξσπαίνπο πνιηηηθνχο θαη πηζαλφλ κία de facto θαηάζηαζε. 

 Βέβαηα νη επξσπαίνη πνιηηηθνί έρνπλ ην παξαθάησ δίιεκκα: «Με 

πνηα Ρωζία ζα ζπλεξγαζηνύκε; Με ηε Ρωζία πνπ παξνπζηάδεηαη κε κία 

απνιπηαξρηθή δηαθπβέξλεζε ή κε εθείλε ηε Ρωζία πνπ νη εθπξόζωπνί ηεο 

παιεύνπλ γηα έλα δεκνθξαηηθό θαη λόκηκν θξάηνο, έλα θξάηνο αλζξωπίλωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιόγνπ;»
57

. Ο πνιηηηθνί ηεο Δπξψπεο 

ρσξίδνπλ ηε Ρσζία ζε δχν θφζκνπο, κε κία δηαρσξηζηηθή γξακκή 

ρξνλνινγηθά ηνπνζεηεκέλε ζηελ επνρή ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ.  

Σειεπηαία ε Ρσζία θέξεηαη κε ηξφπν πνπ δείρλεη φηη ζέιεη λα 

δνθηκάζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ψζηε λα επηβεβαηψζεη ην εχξνο πνπ  κπνξεί 

λα θηάζεη. Σαπηφρξνλα, ε Ρσζία κνηάδεη λα έρεη επηζηξέςεη ηελ πνιηηηθή 

ηζρχνο ηεο ζηνλ 190 αηψλα, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην πψο 

ρξεζηκνπνηεί ηηο πεγέο ελέξγεηαο ζε νξηζκέλα θξάηε πξνθεηκέλνπ λα 

αζθήζεη πνιηηηθή πίεζε, ζε θξάηε φπσο ε Οπθξαλία θαη ε Γεσξγία. Ζ 

επίζεζε ηνπ Κξεκιίλνπ ζηε Γεσξγία ήηαλ ε πην νπζηαζηηθή εθδήισζε 

ηζρχνο. Σν ρισκφ ζεκείν ζην ζρέδην εθζπγρξνληζκνχ ηεο Ρσζίαο είλαη ε 

δπζαξκνλία δηνηθεηηθνχ πνιηηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ηελ πνιηηηθή 

παξέκβαζε ζηελ νηθνλνκία". Ζ πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο 

εληνπίδεηαη θαηά θχξην ιφγν  ζε κηα “ζνβηεηηθή” ζθνπηά, ελψ επηπιένλ ην 

απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο δηνίθεζεο ηνπ Πνχηηλ δελ αθήλεη ηδηαίηεξα 

πεξηζψξηα ζηελ πιεηνςεθία.  

Ζ Ρσζία κέρξη ηηο κέξεο καο επηζπκεί λα αλαλεψζεη ηε δψλε 

επηξξνήο ηεο ζηνπο ηνκείο ηεο ηζρχνο, πνπ επεθηείλεηαη θαη ζηα Βαιηηθά 

Κξάηε, έρνληαο εληνπίζεη ηα κέζα γηα λα αζθήζεη πνιηηηθή επηξξνή ζηα 

Βαιηηθά Κξάηε κε ηελ απεηιή γηα ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ. 

 Χζηφζν, ε Ρσζία ζα ήζειε λα εθαξκφζεη άκεζε ή έκκεζε πίεζε, 

                                              

57
 Sandra Kalniete, «Russia and Europe», ΣΖΔ  NEW PRESENCE, Winter 

2010, ζει. 41  
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φπσο ηελ επηβνιή απνθιεηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ πξνκεζεηψ
58

, ψζηε λα 

επηηχρεη ην ζηφρν ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ακθηβνιία ζηα Βαιηηθά Κξάηε 

γηα ηελ δηαηιαληηθή επηινγή πνπ έθαλαλ. Ζ ξσζηθή εηζβνιή ζηε Γεσξγία 

πξνμέλεζε ηελ αλεζπρία ηεο Λεηνλίαο, πνπ έρεη αλεζπρία γηα ην αλ ην 

ΝΑΣΟ ζα είλαη έηνηκν ζε κία αλάινγε θξίζε λα ππεξαζπηζηεί ηα Βαιηηθά 

Κξάηε". Απηή ε αλεζπρία ήξζε λα εληζρπζεί θαη απφ άιιεο αθφκα. Πην 

αλαιπηηθά, φηαλ ν Οκπάκα έβαιε ππξαπιηθφ ζχζηεκα ζηελ Πνισλία θαη 

ηελ Σζερία, φηαλ ε Ρσζία ζε ζπλεξγαζία κε ηε Λεπθνξσζία δηεμήγαγαλ 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαηά κήθνο ησλ βαιηηθψλ ζπλφξσλ, θαζψο θαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία άθελε πεξηζψξηα ζην Κξεκιίλν λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο
59

.  

ζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο αλάκεζα ζηελ Δπξψπε θαη ηε 

Ρσζία, απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα πηνζεηεζεί κία θνηλή 

απνηειεζκαηηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. 

 Σν Γελάξε ηνπ 2006 ε θξίζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηφληζε ηελ άπνςε 

ηεο θνηλήο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, θαη γηα ιφγνπο 

ζηξαηεγηθνχο
60

. Σα απνηειέζκαηα ζα ηα απνθαινχζακε πεληρξά θαη απηφ 

επεηδή ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θη έηζη νη εηαηξείεο ελέξγεηαο ζπλάπηνπλ 

δηκεξή ζπκβφιαηα κε ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ 

Ρσζία κέζα απφ θηλήζεηο ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

ελεξγεηαθήο ηεο πνιηηηθήο, εδξαηψλεη δηκεξείο ζρέζεηο κε ηα κεγαιχηεξα 

επξσπατθά θξάηε.  

Ζ ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή επηηπρία ηεο Ρσζίαο νλνκάδεηαη North 

Stream θαη South Stream, δειαδή ε δηαζθάιηζε ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηα 

επξσπατθά θξάηε κέζσ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ Ρσζία κέρξη ζηηγκήο 

πξαγκαηνπνηεί κηθξνχο ελεξγεηαθνχο απνθιεηζκνχο, επεηδή ε Γπηηθή θαη ε 

Αλαηνιηθή Δπξψπε ιακβάλνπλ θπζηθφ αέξην κφλν απφ έλαλ αγσγφ. ε 
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πεξίπησζε πνπ θφβνληαο, ππνζεηηθά ηελ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο 

θνληηλνχο ηεο γείηνλεο ε Ρσζία, ην ζηακαηάεη επνκέλσο θαη ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε, γεγνλφο πνπ πεξηπιέθεη ηε ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Οη 

θαηλνχξηνη, αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ ζα επηιχζνπλ ην δήηεκα ηεο παξνρήο, 

δεκηνπξγψληαο ηεξάζηην πιήγκα ζηελ Κνηλή επξσπατθή ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή, κηαο θαη  επνκέλσο ζα ειαρηζηνπνηεζεί ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο. Δπνκέλσο, ηα 

Βαιηηθά Κξάηε θαη ε Πνισλία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε θιίκα έληαζεο γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ North Stream. Ζ 

Γεξκαλία έβαιε ππνγξαθή ζηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία ρσξίο φκσο πξψηα λα 

ελεκεξψζεη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Κξάηε ηεο Βαιηηθήο
61

. 

 Δπηπιένλ, ε εμαίξεζε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ην ελεξγεηαθφ 

δίθηπν πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ηνλψλεη ηηο ηάζεηο θαηαθεξκαηηζκνχ 

ζηελ ίδηα ηελ Δ.Δ. 

Σν 2006 ππφ ηε πξνεδξεία ηνπ Πνξηνγάινπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Jose Manuel Barroso, πινπνηήζεθε ζπλάληεζε ζηε 

Μφζρα κε ηνλ Putin γηα ζπδήηεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

Energy Charter θάηη ην νπνίν ζα δηαζθάιηδε ζηε Ρσζία ηελ είζνδφ ηεο ζε 

επξσπατθέο αγνξέο, θαη  ζα εκβάζπλε ηελ νηθνλνκηθή ζρέζε ζε Δ.Δ. θαη 

Ρσζία. Χζηφζν, ε ξσζηθή πιεπξά ήηαλ ακεηάπεηζηε θαη πνιχ 

επηθπιαθηηθή ζρεηηθά κε δειψζεηο ηνπ Manuel Barroso γηα ζπλεξγαζία, 

ζην κέιινλ κηαο θαη  νξηζκέλεο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο είραλ αληηζηαζεί 

ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Ρσζίαο - Gazprom λα αγνξάζεη δίθηπα δηαλνκήο 

θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο ηελ Centrica ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ην 

ηδησηηθνπνηεκέλν πνισληθφ δίθηπν δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ.
62

  

χκθσλα κε ζχγρξνλε κειέηε ηνπ Κέληξνπ ηξαηεγηθψλ θαη 

Γηεζλψλ πνπδψλ ζηελ Washington, πξνηάζεθε πσο ζηελ επφκελε 

πεληαεηία κε δεθαεηία 10 ρξφληα ε Ρσζία ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζαθνπζηεί 

ζηελ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Δπξψπεο, κφλν απφ ην κνλνπψιην ησλ 
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εμαγσγψλ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε, κε αέξην πνπ ην ιακβάλεη απφ ην 

Καδαθζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ. ρεηηθά κε ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα κία ζπλεθηηθή επξσπατθή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή, έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα απηήο είλαη ν αγσγφο 

κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco, πνπ ζα θέξεη θπζηθφ αέξην απφ ηελ 

Καζπία Θάιαζζα θαη πηζαλψο θαη απφ ην Ηξάθ, δηακέζνπ ηεο Σνπξθίαο 

ζηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία κέρξη ηελ Οπγγαξία. Ζ Δ.Δ. είρε ππνζρεζεί 

πσο ζα παξάζρεη 494 εθ. επξψ γηα αλαπηπμηαθά έξγα, ζπγθαηαιέγεηαη θαη 

ηνπ αγσγνχ Νabuccν, αιιά επεηδή ζηελ πνξεία πξνέθπςε έλαο λένο θχθινο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δ.Δ., ην παξαπάλσ πνζφ ζα θαζπζηεξήζεη πνιχ 

λα δνζεί
63

. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Οπγγαξία ζηα ηέιε Μαξηίνπ 2006 

αλαθνίλσζε πσο ζα εγθαηαιείςεη ηνλ αγσγφ Nabucco θαη ζα ζηξαθεί ζην 

ξσζηθφ αγσγφ Blue Stream, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ηε 

Μαχξε Θάιαζζα κέρξη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε δηακέζνπ ηεο Οπγγαξίαο, 

δηαηεξψληαο ηε ξσζηθή θπξηαξρία ηνπ αγσγνχ. πγθεληξσηηθά ε ζπλνιηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο Δ.Δ. καο δείρλεη πσο δελ κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα 

θνηλφ κέησπν απέλαληη ζηε Ρσζία, δηφηη κεκνλσκέλα θξάηε ηεο Δπξψπεο, 

φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία, πξνηάζζνπλ ην εζληθφ ηνπο 

ζπκθέξνλ. Ζ Γεξκαλία ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Angela Merkel ήζειε λα 

πξνζηαηέςεη ηνλ ελεξγεηαθφ ηεο γίγαληα Δ.ΟΝ. Ζ Δ.Δ. δελ κπνξεί γηα ηελ 

ψξα λα παξνπζηάζεη έλα θνηλφ κέησπν θαη κία εληαία ελεξγεηαθή πνιηηηθή, 

κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα απμήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη λα 

κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηε Ρσζία.  

Ζ Δπξψπε αληηιακβάλεηαη πιένλ ηηο επηδηψμεηο ηεο Ρσζίαο, νη 

νπνίεο είλαη: αξρηθά λα παξαθσιχεη ηηο επξσπατθέο ρψξεο λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο ηνπο γηα ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ 

εκπνδίδνληαο ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ πνπ ζα παξαθάκπηνπλ ηε Ρσζία, 2νλ 

ε δηεμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 3νλ ε απφθηεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο Γπηηθέο ρψξεο θαη 4νλ ε ρξήζε απηψλ κε 

                                              

63
 Martin Walker, «Russia λ. Europe: The Energy Wars», World Policy Journal, 

Spring 2007, ζει. 6 



 45 

ζθνπφ ηελ άζθεζε πνιηηηθήο πίεζεο
64

. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε Ρσζία 

πξνσζεί ζπγθεθξηκέλνπο αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα κεηψζνπλ ηελ 

εμάξηεζή ηεο απφ ηηο δηακεηαθνκηζηηθέο ρψξεο, εμππεξεηψληαο ε ίδηα ηηο 

πνιηηηθέο ηεο επηδηψμεηο, εδξαηψλνληάο ηελ σο νηθνλνκηθή δχλακε θαη 

εληζρχνληαο ηελ γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε.  

Ο North Stream είλαη έλαο αγσγφο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ 

κήθνπο 1.200 ρικ., πνπ ζα ζπλδέζεη ηε Ρσζία κε ηε Γεξκαλία κέζσ ηεο 

Βαιηηθήο Θάιαζζαο, παξαθάκπηνληαο ηα θξάηε ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαξζνβίαο, ελψ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη θαη δηαζχλδεζε Γεξκαλίαο κε 

νπεδία θαη Φηλιαλδία98. Αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή 

ηνπ ην 2012. Δίλαη έλαο ακθηιεγφκελνο αγσγφο, παξ' φιν πνπ έρεη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Δπξσπαίσλ, δηφηη αλαθφπηεη ηελ επξσπατθή πνξεία 

αλεχξεζεο λέσλ πεγψλ αλεθνδηαζκνχ. Με ηνλ αγσγφ απηφ ε Ρσζία κπνξεί 

λα αλαθφςεη ηνλ εθνδηαζκφ ρσξψλ φπσο ηεο Οπθξαλίαο, ηεο Λεπθνξσζίαο 

θαη ηεο Πνισλίαο, ρσξίο λα αλαθφπηεηαη ν επξσπατθφο αλεθνδηαζκφο. Ζ 

πξνβιεκαηηθή ηνπ North Stream είλαη φηη είλαη αληαγσληζηηθφο ηνπ αγσγνχ 

Yamal Europe, ν νπνίνο βξίζθεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Πνισλίαο θαη ησλ 

θξαηψλ ηεο Βαιηηθήο.  

Ζ ζρέζε ησλ δχν νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, Ρσζίαο θαη Δ.Δ., είλαη 

ζρέζε αιιειεμάξηεζεο. Ζ Ρσζία απνηειεί κία κεγάιε θαη αξθεηά 

ππνινγίζηκε δχλακε φρη κφλν απέλαληη ζηα επξσπατθά θξάηε αιιά ζε 

νιφθιεξν ην δηεζλέο ζχζηεκα. Δπεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή 

θαη πνιηηηθή ηζρχ ηεο Δ.Δ., αιιά δελ έρεη θαηαθέξεη λα δξα εληειψο 

αλεμάξηεηα απφ απηή, επεηδή ρξεηάδεηαη αθφκα ηηο επξσπατθέο επελδχζεηο 

θαη ηελ ηερλνινγία. Σν πξνθίι ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο σζηφζν, δείρλεη λα 

είλαη ζζελαξφ θαη αλππνρψξεην. Σν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φπσο ήδε αλαθέξακε είλαη ε απνπζία θνηλήο ζηξαηεγηθήο ζηα 

ελεξγεηαθά ζέκαηα, ρσξίο απηφ λα ηελ θαζηζηά αδχλακε νηθνλνκηθά θαη 
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πνιηηηθά. Απιά απηφ επηηξέπεη αθφκα ζηε Ρσζία - Gazprom λα δηεηζδχεη 

ζηελ επξσπατθή αγνξά.  

ήκεξα, ην δήηεκα ηεο ελέξγεηαο δελ είλαη απιψο έλα νηθνλνκηθφ 

δήηεκα, αιιά θαη ζηξαηεγηθφ, φηαλ έλα θξάηνο εκπιέθεη δηαθνξεηηθά 

δεηήκαηα, φπσο απηφ ηεο αζθάιεηάο ηνπ, ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θαη ηε 

δηπισκαηηθή ζηξαηεγηθή ησλ ρσξψλ κε ησλ νπνίσλ ζπλεξγάδεηαη. 

παγθνζκίσο, ζρεδφλ φιεο νη κεγάιεο ρψξεο - δπλάκεηο θαηαηάζζνπλ ηε 

δηπισκαηία ηεο ελέξγεηαο ζηελ πξψηηζηε ζέζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο 

πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα ε Ρσζία, σο ν κεγαιχηεξνο ζρεδφλ θαζαξφο 

εμαγσγέαο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, έρεη δηαδξακαηίζεη έληνλε 

ελεξγεηαθή δηπισκαηία ηα ηειεπηαία ρξφληα, επεξεάδνληαο ηελ παγθφζκηα 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αξέλα.  

Ζ δηπισκαηία ηεο ελέξγεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο 

νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά 

δηπισκαηηθψλ δηελεξγεηψλ θαζνδεγνχκελε απφ ελεξγεηαθά δεηήκαηα, φπσο 

ηηο ελεξγεηαθέο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

γεσπνιηηηθήο θαη εζληθήο θπξηαξρίαο ηνπ θξάηνπο
65

. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ε Ρσζία έρεη εθαξκφζεη ηε δηπισκαηία ηεο ελέξγεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

ελέξγεηα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή νινθιήξσζε, ηε δηαηήξεζε ησλ 

γεσπνιηηηθψλ επηξξνψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο.  

Σν γεγνλφο φηη ε Ρσζία ελδπλάκσζε ηε δηπισκαηία ηεο ελέξγεηάο 

ηεο θαη πέηπρε ηνπο ζθνπνχο ηεο, νθείιεηαη ζηηο αθφινπζεο αληηθεηκεληθέο 

ζπλζήθεο θαη ζηα ππνθεηκεληθά θίλεηξά ηεο: 1νλ Ζ Ρσζία θαηέρεη κία 

ηεξάζηηα πεγή απνζεκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, γεγνλφο πνπ ηε 

βνεζάεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο δηπισκαηίαο, θαζψο 

επίζεο θαη ζηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ ηεο νηθνλνκηθήο 
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δηπισκαηίαο
66

. Σα απνζέκαηα πεηξειαίνπ ζήκεξα αγγίδνπλ ην 6% ησλ 

παγθφζκησλ απνζεκάησλ θαη εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο 

ηβεξίαο, ζηα Οπξάιηα ξε θαη ζηε Βφξεηα πεξηνρή ηεο επξσπατθήο 

Ρσζίαο. Σα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ αληηζηνηρνχλ ζην 1/3 ηνπ 

παγθφζκηνπ απνζέκαηνο. 2
νλ

 Ζ Ρσζία έρεη άξηζηεο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο 

πνπ ηε βνεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο δηπισκαηίαο
67

. Ζ Ρσζία 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Δπξσπατθή θαη ηελ Αζηαηηθή Ήπεηξν, δειαδή 

αθξηβψο πάλσ ζηνλ θφκβν ηεο δηεζλνχο ζχλδεζεο αγσγψλ πεηξειαίνπ θαη 

αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Δκθαλίδεη δχν πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, κία 

ζηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο πνπ εθνδηάδεη ηηο επξσπατθέο ρψξεο 

θαη κία ζηελ πεξηνρή ηεο ηβεξίαο ε νπνία εθνδηάδεη ηηο αζηαηηθέο ρψξεο. 

3νλ Ζ Ρσζία έρεη πνιχ ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα λα αλαπηχμεη ηηο 

εμαγσγέο ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαζέηεη, νη νπνίεο απνηεινχλ νηθνλνκηθφ 

ζηήξηγκα, θαζψο ζπκβάιινπλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο απνθαηάζηαζε. 4νλ 

 Ζ δηπισκαηία ηεο ελέξγεηαο απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα 

ηε Ρσζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο σο κεγάιεο δχλακεο αιιά θαη 

επίδεημεο ηεο δηεζλνχο ηεο επηξξνήο. Οπζηαζηηθά, απνηειεί ην κέζν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ εζληθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ, δηφηη ρξεζηκνπνηεί ηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εληζρχεη ηηο δηπισκαηηθέο ηεο πεγέο κε ηηο αληίζηνηρεο ελεξγεηαθέο, 

εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε άιισλ ρσξψλ θαη βειηηψλνληαο ηηο ζρέζεηο ηνπο.  

Ζ πινχζηα εκπεηξία ηεο Ρσζίαο ζηε δηπισκαηία ηεο ελέξγεηαο ηελ 

θαηέζηεζε ην κεγαιχηεξν παξαγσγφ θαη εμαγσγέα ελέξγεηαο θαη 

πεηξειαίνπ. Μεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε Ρσζία ζηαδηαθά 

εδξαίσζε ηφζν ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή φζν θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Ζ ξσζηθή ζηξαηεγηθή ηεο ελεξγεηαθήο δηπισκαηίαο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εδξαίσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηεο Κνηλνπνιηηείαο 

ησλ Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο 
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ζηελ Δπξψπε, ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηεο Καζπίαο 

Θάιαζζαο, ζηελ επέθηαζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο αλαηνιηθά, ζηε 

δηείζδπζε ηεο αγνξάο ηεο βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηελ πξφθιεζε ησλ ρσξψλ 

OPEC
68

. Βέβαηα, ν θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Ρσζίαο ζηελ ελεξγεηαθή 

ηεο δηπισκαηία είλαη ε εδξαίσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο Αλεμάξηεησλ Κξαηψλ, ε απνηξνπή ή ε απνδπλάκσζε ηεο 

δηεθδίθεζεο ή ηεο πξνζπάζεηαο, ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ 

γηα ηε δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα ηελ εηζαγφκελε ελέξγεηά 

ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ηεο ελέξγεηαο σο ζηξαηεγηθφ 

κέζν επηηάρπλζεο ηεο θηιίαο κεηαμχ ηνπο
69

. ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο κε ηε Ρσζία, ζα ιέγακε πσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Ρσζίαο ζηελ ελεξγεηαθή δηπισκαηία είλαη ή 

επηθέληξσζή ηεο ζηελ εδξαίσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ζηελ Δπξψπε, 

δηφηη ε Δπξψπε είλαη κία θιαζηθή αγνξά ελέξγεηαο γηα ηε Ρσζία, φπσο 

επίζεο ε Ρσζία αγνξάδεη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ απφ ηελ Δπξψπε
70

. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο αλαηνιηθά, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αγνξέο ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Αζίαο, δειαδή ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. Απηά ηα θξάηε ζα απνηειέζνπλ έλαλ 

πνιχ κεγάιν θαηαλαισηή ελέξγεηαο γηα ηε Ρσζία. ρεηηθά κε ηε  δηείζδπζε 

ησλ θξαηψλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, αλαθεξφκαζηε ζηελ αλάπηπμε 

ελεξγεηαθψλ ζρέζεσλ κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη φζνλ 

αθνξά ζηηο ρψξεο OPEC απηέο ζα παξακείλνπλ ν θχξηνο αληίπαινο ηεο 

Ρσζίαο γηα ηελ επέθηαζε ηεο ελεξγεηαθήο ηεο δηπισκαηίαο.  

Ζ Ρσζία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ πηνζέηεζε κίαο ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή 
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δηπισκαηία ηεο ηφζν ζε Μάθξν φζν θαη ζε Μίθξν επίπεδν, κε αμηφινγα 

απνηειέζκαηα.  

Αλαιπηηθφηεξα:  

 Θεζπίζηεθαλ κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

ελεξγεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζρεηηθνί λφκνη θαη ξπζκίζεηο,  

 Δλδπλακψζεθαλ ε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο θαη ν 

έιεγρνο πνπ γίλεηαη απφ ηελ νκνζπνλδηαθή δηαθπβέξλεζε, 

 δφζεθε βαξχηεηα ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ 

εμαηηίαο ηεο κεγάιεο εμσηεξηθήο επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο,  

 Καιπηέξεπζαλ ηα δίθηπα ησλ αγσγψλ πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο δηαλνκήο ηεο 

ελέξγεηαο θαη 5νλ κεγάιεο εηαηξείεο ελέξγεηαο ελζαξξχλνληαη 

λα θπξηεχζνπλ ηε δηεζλή αγνξά κε ζπγρσλεχζεηο, 

θνηλνπξαμίεο θαη εμαγνξέο
71

.  

 

Η Ρωζννπθξαλίθε θξίζε 

Ζ παχζε παξνρήο Ρσζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Οπθξαλία ην πξσί ηεο Πξσηνρξνληάο 

ηνπ 2013  θαη ε δηαθνπή ηεο παξνρήο αεξίνπ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο 

ζηε ζπλέρεηα, δελ είλαη πξσηφγλσξε. Δίραλ πξνεγεζεί αλάινγα πεξηζηαηηθά ην 

1993 θαη πην πξφζθαηα ηελ Πξσηνρξνληά ηνπ 2006. 

Ζ αηηία ησλ ελ ιφγσ  θξίζεσλ ησλ δχν θξαηψλ, πέξαλ απφ ην πνιηηηθφ 

ππφβαζξν ησλ δηαθνξψλ πνπ αλέθπςαλ κεηά ηε δηάιπζε ηεο πάιαη πνηέ 

νβηεηηθήο Έλσζεο θαη εληάζεθαλ κε ηελ «πνξηνθαιί» επαλάζηαζε, είλαη θαηά 

βάζε δηαρξνληθά νηθνλνκηθήο θχζεσο: ε Οπθξαλία εμαξηάηαη ζε πνιύ κεγάιν 

βαζκό (θαηά 68% πεξίπνπ) από ηηο εηζαγωγέο ξωζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ, ελώ 

αληίζηνηρα ε παξνρή Ρωζηθνύ αεξίνπ πξνο ηηο ρώξεο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο 

εμαξηάηαη επίζεο ζε πνιύ κεγάιν βαζκό (πεξίπνπ 70%) από ηνπο αγωγνύο πνπ 

δηέξρνληαη από ηελ Οπθξαλία. 
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Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ 

ησλ δχν θξαηψλ  ζην θιάδν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, αξθεί λα αλαθεξζεί φηη ην 2007 

ε Οπθξαλία πξνκεζεχηεθε ξσζηθφ θπζηθφ αέξην αμίαο 8 δηο δνιαξίσλ ελψ ε 

Ρσζία δηνρέηεπζε αέξην κέζσ ησλ αγσγψλ ηεο Οπθξαλίαο πξνο άιιεο ρψξεο ηεο 

ΔΔ κε αμία  πάλσ απφ £40 δηο
72

.  

Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν πνπ απηή ηε θνξά θάλεη ηελ θξίζε πην επηθίλδπλε 

είλαη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε χθεζε πνπ ήδε πιήηηεη πνιχ ζνβαξά 

ηηο νηθνλνκίεο θαη ησλ δχν θξαηψλ
73

. 

Ζ ρψξα ηεο Οπθξαλίαο απέξξηςε ηηο πξνηάζεηο ηεο ξσζηθήο Gazprom γηα 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ηνπ αεξίνπ απφ ηα 190 $/1000θκ θαη επίζεο δελ 

ήηαλ νχηε ζε ζέζε λα πιεξψζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ 

Ρσζία ησλ δχν ηειεπηαίσλ κελψλ ηνπ 2008  (αμίαο πεξίπνπ 1 δηο δνιαξίσλ γηα 

θάζε κήλα). 

ηε δηάξθεηα ηεο  θξίζεο ηνπ 2006 ν πεξηνξηζκφο αεξίνπ ζηελ Δπξψπε 

ήηαλ καθξνρξφληεο θαη ζρεηηθά κηθξέο. Παξφια απηά ήηαλ ηθαλέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ζνβαξφ ςπρνινγηθφ αληίθηππν γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί 

λα έρεη ε ζπλερψο απμαλφκελε εμάξηεζε ηεο Δπξψπεο απφ ηηο εηζαγσγέο 

ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Χζηφζν νη πεξηθνπέο αεξίνπ πξνο Δπξψπε κέζσ Οπθξαλίαο είλαη πην 

δξαζηηθέο θαζηζηψληαο  ηελ θξίζε πην ζνβαξή θαη δπζεπίιπηε. 

Ζ κνλαδηθή ειπίδα ζηελ παξνχζα ζηηγκή θαίλεηαη λα είλαη ε ελεξγφο 

εκπινθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εμεχξεζε κηαο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο 

απφ ηα δχν ελδηαθεξφκελα κέξε, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ 

απηή θπξίσο πθίζηαηαη απφ ηε δηαθνπή παξνρήο ηνπ αεξίνπ. 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο ελ εμειίμεη Ρψζν-

νπθξαληθήο δηακάρεο θαη ηηο πξνθαλείο επηπηψζεηο πνπ έρεη γηα ηηο άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο, ε θξίζε αλαδεηθλχεη αλάγιπθα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα θαη ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ηεο Δπξψπεο κε θπζηθφ 

αέξην. Οη αλσηέξσ επηζεκάλζεηο ηζρχνπλ φπσο είλαη θπζηθφ ζε πνιχ κεγάιν 
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βαζκφ θαη γηα ηε ρψξα καο
74

.  

Οη επηπηψζεηο ηεο Ρψζν-νπθξαληθήο θξίζεο ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ πνιχ 

πην θαηαζηξεπηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο καο 

(ηδηαίηεξα κεηά ηελ πιήξε δηαθνπή ηεο παξνρήο ξσζηθνχ αεξίνπ ζηηο 6/1/2009 

θαη ηνλ  πεξηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ αεξίνπ πνπ παξαιακβάλεη ε Διιάδα απφ ηελ 

Σνπξθία), αλ δελ ππήξραλ νη ζηξαηεγηθνχ, φπσο απνδεηθλχεηαη γηα άιιε κηα 

θνξά, ραξαθηήξα εγθαηαζηάζεηο ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (LNG) 

ζηε Ρεβπζνχζα. 

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δεμακελέο απνζήθεπζεο LNG ζηε Ρεβπζνχζα 

είλαη γεκάηεο, ν ηαζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηελ εγρψξηα δήηεζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ κηα εβδνκάδα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ εθηεηακέλεο πεξηθνπέο 

κεγάισλ θαηαλαισηψλ. Βέβαηα, ιφγσ ηνπ φηη ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο 

εθηάθηνπ αλάγθεο πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη θαη πξέπεη λα παξακέλεη ε 

ηξνθνδνζία ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ, αιιά είλαη ζθφπηκν  λα ιεθζνχλ 

πξνιεπηηθά κέηξα φπσο: 

α) ε αλαγθαζηηθή αιιαγή θαπζίκνπ (diesel)  

β) ε επίζπεπζε παξαιαβήο θνξηίσλ LNG απφ ηελ Αιγεξία  

Σέινο, ιφγσ ηεο επάξθεηαο αεξίνπ πνπ ηνλίζηεθαλ, ζα πξέπεη ε Διιάδα 

λα  επαλειέγμεη θάπνηεο πηπρέο αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή πξνκήζεηαο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε βάζνο ρξφλνπ
75

.  
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Κεθάιαην 3
Ο

   

Η Πνιηηηθή ηνπ Νόηηνπ δηαδξόκνπ-εκαζία γηα ηελ 

Δπξώπε 

3.1 Σα ζρέδηα γηα ηνπο Αγωγνύο Φπζηθνύ αεξίνπ 

3.1.1  Αγωγόο αεξίνπ South Stream 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αγσγφο απνηειεί έλα παξφκνην αγσγφ κε απηφλ ηνπ 

Nord Stream, ην έξγν απηφ ζε αληίζεζε κε ηνλ Nord Stream, ν νπνίνο ζηεξίρηεθε 

απφ ηα πην ηζρπξά θξάηε ηεο Δπξψπεο πξνθάιεζε θαη πξνθαιεί πνιιέο 

αληηδξάζεηο απφ πνιιέο ρψξεο αλά ην θφζκν.   

Ο ζπγθεθξηκέλνο αγσγφο ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην θαη ζα πεξλά κέζα 

απφ ην ειιεληθφ έδαθνο θαη απφ ην Μπνπξγθάο ηεο Βνπιγαξίαο, ζπγθεθξηκέλα ε 

δηαδξνκή ζα είλαη ε αθφινπζε (Βνπιγαξία - Διιάδα - Ηηαιία θαη Βνπιγαξία - 

Ρνπκαλία - εξβία - Οπγγαξία- ινβελία - Απζηξία) θαη κε πηζαλή δηαζχλδεζε 

κε ηε Σνπξθία (Βιέπε Υάξηε 3.1- Υάξηεο Αγσγνχ South Stream). Ο αγσγφο ζα 

παξέρεη δέθα δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ ην ρξφλν θαη θαηά 

50% ζα αλήθεη ζηελ εηαηξία Gazprom θαη θαηά 50% ζηε ΓΔΦΑ.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:South_Stream_map.png


 53 

Υάξηεο 3-0-1 Υάξηεο Αγωγνύ South Stream 

Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/South_Stream 

To 2010 νινθιεξψζεθε ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηνπ αγσγνχ, ελψ 

ζρεδηάζηεθε θαη ε πνξεία ηνπ πξνο ηελ Αιβαλία αιιά θαη ηελ Ηηαιία. Σν 

ειιεληθφ ηκήκα ζα αθνινπζεί πνξεία θαηά κήθνο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο 

Ζπείξνπ θαη ζα θαηαιήγεη ζηελ Ζγνπκελίηζα. Σν έξγν έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα 

νινθιεξσζεί ην 2015. Οη αληηξξήζεηο γηαπηφλ ηνλ αγσγφ εθθξάζηεθαλ απφ 

αμησκαηνχρνπο ηεο Δ.Δ θαζψο θαη απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο
76

.  

Ζ Δ.Δ φπσο πξναλαθέξζεθε ζέιεη λα απαγθηζηξσζεί απφ ηε Ρσζία νπφηε 

ε θαηαζθεπή ηνπ παξφληνο αγσγνχ ζα ηε δεζκεχζεη αθφκα πεξηζζφηεξν. Ζ Δ.Δ 

επηρεηξεί έρνληαο ηε ζηήξημε ησλ ΖΠΑ, λα μεθηλήζεη ηε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ 

Nabucco. Ο αγσγφο ζα κεηαθέξεη 30 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα αεξίνπ απφ 

ην Αδεξκπατηδάλ κέζσ Σνπξθίαο, Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο, Οπγγαξίαο θαη 

Απζηξίαο
77

.  

Ζ Γεξκαλία δελ αζπάδεηαη απφιπηα ηε ζέζε ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ κηα 

θαη έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηε Ρσζία, ελψ ήδε απφ ην 2011 ηξνθνδνηείηαη απφ ην 

ξσζηθφ αγσγφ γηα ηε Βφξεηα Δπξψπε North Stream (ζπκκεηνρή Gazprom θαη 

γεξκαληθψλ Eon,Basf/Wintershall). Ζ Ρσζία επηζπκεί ηε δεκηνπξγία ηνπ South 

Stream γηα δπν ιφγνπο απφ ηε κηα λα κεηψζεη ηε ζεκαζία ηεο Οπθξαλίαο σο 

ρψξαο δηακεηαθφκηζεο ηνπ ξσζηθνχ αεξίνπ θαη απφ ηελ άιιε ηελ απνδπλάκσζε 

ηεο επξσαηιαληηθήο ζπκκαρίαο ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Nabucco. 

Οη ρψξεο απφ φπνπ ζα πεξάζεη ν Nabucco κε απηέο πνπ ζα πεξάζεη ν 

South Stream είλαη ζε κηα αλνηρηή θφληξα ε θάζε κηα απφ απηέο επηδηψθνληαο λα 

πξνζηαηέςεη ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα.  

Ζ Ρσζία γηα παξάδεηγκα έρεη πξνζεγγίζεη ηε Βνπιγαξία θάλνληαο ηεο 

δειεαζηηθέο εκπνξηθέο πξνηάζεηο, ελψ δηαπξαγκαηεχεηαη θαη κε ηε εξβία ελψ 

έρεη θάλεη άλνηγκα ζπκκαρίαο θαη πξνο ην Αδεξκπατηδάλ πνπ απνηειεί βαζηθφ 

ππνςήθην πξνκεζεπηή ησλ επξσαηιαληηθψλ ζρεδίσλ θαη ηέινο πξνρσξεί ζε λέα 

πξφηαζε θαηάιεμεο ηνπ ξσζηθνχ αγσγνχ ζηελ Ηηαιία, ψζηε λα απνδπλακψζεη 

νξηζκέλεο απ’ ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ηνπ «Νφηηνπ Γηαδξφκνπ», πνπ έρνπλ 

                                              

76 Pop, V.(2008), “Energy security: South Stream vs. Nabucco gas pipeline”, Asian Europe Journal, Vol.5, 

No.1, pp 133-146 
77 Gow, D.(2008), Energy Brussels told to pursue Azerbaijan pipedream, Guardian 
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ηνλ ίδην πξννξηζκφ.  Οπζηαζηηθά ε Ρσζία ςάρλεη θαη άιινπο ζπκκάρνπο ζηε 

πεξηνρή ελψ ε ΖΠΑ έρνληαο βαζηθφ ηεο ζχκκαρν ηε Σνπξθία αζθεί πηέζεηο ζε 

κηα άιιε ζπλνκνηαμία ρσξψλ. H ΖΠΑ, πέξα απφ ηε Σνπξθία αζθεί πηέζεηο θαη 

ζηελ Διιάδα, Βνπιγαξία, Ηηαιία
78

  

Ζ Διιάδα κε βάζε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ έρεη ζπκθέξνλ λα 

θαηαζθεπαζηεί ν South Stream. πγθεθξηκέλα ην έξγν ζα πξνέιζεη απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηεο Gazprom κε ηε ΓΔΦΑ
79

. (Αξβαλίηεο, 2012)
80

. 

ήκεξα ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνζπαζεί λα πξνβεί ζε κηα πνιηηηθή 

δηαθνξνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ Ρσζία ζήκεξα δελ έρεη άιιε 

επηινγή απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ South Stream θαη εθφζνλ ε Δπξψπε δελ 

αγνξάζεη ην θπζηθφ ηεο αέξην ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε άιινπο θαηαλαισηέο 

εηδηθά ζηελ Αζία (Αξβαλίηεο, 2012).  

 

3.1.2 αγωγόο αεξηνύ Nabucco 

 Ο αγσγφο Nabucco, αλήθεη ζε έλα απφ 5 δηαθνξεηηθά ζρέδηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαη είλαη αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο. Ο θνηλφο ζηφρνο ηνπο είλαη 

λα ζηεξηρηεί ε ζέζε ησλ ΖΠΑ θαη λα κεησζεί ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο 

Δπξψπεο απφ ηε Ρσζία ελψ ππάξρεη θαη σο ζηφρνο ν απνθιεηζκφο ηνπ Ηξάλ σο 

αζηαηηθή πεγή ηξνθνδνζίαο
81

. 

Σν ζρέδην ηνπ Nabucco φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 3.2, πξνβιέπεη ηε 

ζχλδεζε ηεο Καζπίαο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αηγχπηνπ κέζσ ηεο Σνπξθίαο 

θαη ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο κέζσ ηεο Απζηξίαο. Ο 

αγσγφο ππνινγίδεηαη λα έρεη κήθνο 3.300 ρηιηφκεηξα θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη 31 

bcm.y.  

                                              

78 Παπαδνπνχινπ, Μ.(2012), Δλεξγεηαθφο Πφιεκνο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, Σεχρνο.1, Διηακέπ, ζει.1 
79 Gow, D.(2008), Energy Brussels told to pursue Azerbaijan pipedream, Guardian 
80  Αξβαλίηεο, Ν.(2012), Ο επαλαζρεδηαζκόο ηνπ ελεξγεηαθνύ ράξηε, Αλάθηεζε ζηηο 18-7-2012 απφ 

http://freelancers.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=412:2012-04-03-17-22-

51&catid=36:epikairothta&Itemid=56 
81 Παπαδνπνχινπ, Μ.(2012), Δλεξγεηαθφο Πφιεκνο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, Σεχρνο.1, Διηακέπ, ζει.1 
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Υάξηεο 3-2 NABUCCO θαη  SOUTH STREAM ζηνλ αληαγωληζκό ηωλ δηθηύωλ 

Φ.Α 

Πεγή: ηάκθνο Γ.(2011), Σν ελεξγεηαθφ Εήηεκα, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ 

http://www.pokethe.gr/wordpress/?p=24  

 H ηάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνήιζε κεηά ηε ζχγθξνπζε ζηνλ 

Καχθαζν θαη ηελ επηζπκία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε πιεπξά ησλ Δπξσπατθψλ 

θξαηψλ λα είλαη απηάξθεο ζε επίπεδν ελέξγεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί ην 

νπνηνδήπνηε ζπκβάλ πνπ ζα ζέζεη εκπφδηα ηξνθνδνζίαο απφ ηε Ρσζία. Ζ Ρσζία 

ζήκεξα έρεη ρσξίζεη ζηελ Δπξψπε ζηα δχν, ζπγθεθξηκέλα έρνληαο αλαπηχμεη 

δηκεξείο ζρέζεηο κε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αλάγθαζε ηε ηειεπηαία λ έρεη εληαία 

γξακκή ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα
82

.  

 Οη εηαηξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν είλαη νη OMV (Απζηξία), MOL 

(Οπγγαξία), Botas(Σνπξθία), Bulgaria(Βνπιγαξία) αιιά θαη Transgaz(Ρνπκαλία). 

Πηζαλφλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη εηαηξίεο απφ ηε Γεξκαλία αιιά θαη ηε Γαιιία. Ζ 

Σνπξθία επσθειείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζπγθεθξηκέλν αγσγφ. 

πγθεθξηκέλα επηδηψθεη λα επηηχρεη ηε πιήξε έληαμε ηεο ζηελ Δ.Δ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο έλα απφ ηα βαζηθά ηεο φπια ηνλ αγσγφ, ν νπνίνο ζα 

κεηαθέξεη ην αέξην ηεο Καζπίαο, κέρξη ηε Βηέλλε κέζσ ηεο Σνπξθίαο, 

Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο θαη Οπγγαξίαο κε ζπλνιηθφ κήθνο 3300km
83

. 

 "Έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην ζην Nabucco, είλαη ην βξεηαληθφ ζρέδην γηα ηε 

θαηαζθεπή ηνπ South East Europe Pipeline (seep). Σν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη 

                                              

82 Gow, D.(2008), Energy Brussels told to pursue Azerbaijan pipedream, Guardian 
83 Lyubov P., and Ali Berat M. (2009). "Turkey Offers Route for Gazprom's South Stream Gas Pipeline". 

Bloomberg.  
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ζαλ ρψξεο δηακεηαθφκηζεο ηελ Σνπξθία - Βνπιγαξία - Ρνπκαλία – Οπγγαξία. Ο 

αγσγφο ζα πξνρσξά απφ ηε Νφηηα Σνπξθία ζηελ Οπγγαξία, ελψ δε ζα 

πεξηιακβάλεη ην λφηην ζθέινο ηνπ Νακπνχθν, νπζηαζηηθά ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ηξνθνδνζίαο κε ην αέξην ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θπξίσο απφ ην Κνπξδηζηάλ. Σν 

έξγν ζα θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ην αδέξηθν αέξην θαη ζα θνζηίζεη 7 δηο δνιάξηα 

έλαληη ησλ 20 ηνπ Νακπνχθν"
84

.  

 

3.1.3 Παλεπξωπαϊθόο Αγωγόο Πεηξειαίνπ (PEOP) 

 O Αγσγφο PEOP (Βιέπε Υάξηε 3.3) ζπκθσλήζεθε λα θαηαζθεπαζηεί κε 

ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεη ζηηο 3/4/2007.  

 

Υάξηεο 3-3 Αγσγφο PEOP 

Πεγή: "Pan-European Oil Pipeline Agreement Signed". Environment News 

Service. 2007-04-03.Available in 20-12-2013 from http://www.ens-

newswire.com/ens/apr2007/2007-04-03-03.asp. 

Ο αγσγφο απηφο ζα έρεη κήθνο έθηαζεο 1.400 ρηιηφκεηξα θαη ζα εζηηάζεη 

ζηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Κσζηάληδα ηεο Ρνπκαλίαο 

ζηε Γέλνβα ηεο Ηηαιίαο. Ζ ζπκθσλία ππνγξάθεη απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο  

Κξναηίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο ινβελίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. Σν 

πεηξέιαην ην νπνίν ζα κεηαθέξεηαη ζα πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Καζπίαο 

(Καδαθζηάλ θαη Αδεξκπατηδάλ).  

                                              

84 Πεξηνδηθφ «Δπίθαηξα»,  η. 103/2011 
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Ο αγσγφο Καζηαλέδα-Σεξγηέζηε ζεσξείηαη φηη είλαη ακεξηθαληθφο αγσγφο, 

γηα δπν ιφγνπο, ν πξψηνο ιφγν είλαη φηη κέζσ ηνπ αγσγνχ κεηψλεηαη ε ηζρχο ηνπ 

ξσζηθνχ πεηξειαίνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ην  

Καδαθζηάλ θαη ην Αδεξκπατηδάλ είλαη ρψξεο ππφ ηε πξνζηαζία ησλ ΖΠΑ. Ζ Δ.Δ 

ππνζηεξίδεη ηε παξνχζα ζπκθσλία, ζεσξψληαο φηη ζα ηε βνεζήζεη λα 

αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε Ρσζία. Ο αγσγφο ζπληζηά απάληεζε ζηνλ αγσγφ 

Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε. Οη ΖΠΑ κέζσ ηεο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο, 

δήηεζε απφ ηελ Διιάδα, λα κεηψζεη ηελ εμάξηηζε ηεο απφ ηε Ρσζία, ζην πιαίζην 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ Παλεπξσπατθνχ Αγσγνχ θαη ηελ εκπινθή ηεο ζηνλ 

Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε. 

 

3.1.4 Ο Αγωγόο TGI 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο αγσγφο ζα ζπλδέζεη ηε Σνπξθία, Διιάδα θαη Ηηαιία 

(TGI). Ο αγσγφο απηφο ζα κεηαθέξεη αέξην απφ ην Αδεξκπατηδάλ ζε Σνπξθία, 

Διιάδα θαη Ηηαιία(Βιέπε Υάξηε 3.4). 

 

Υάξηεο 3-4 Αγσγφο TGI 

Πεγή: 

http://www.onalert.gr/stories/O_polemos_ton_agogon_kai_ta_sxedia_ton_HPA_g

ia_Ellada_kai_ToyrkiaAnalysh_ton_senarion 
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 Σν Αδεξκπατηδάλ φπσο πξναλαθέξζεθε επλνείηε  απφ ηεο ΖΠΑ, κε ζηφρν 

ηεο δεχηεξεο λα πεξηνξηζηεί ε ελεξγεηαθή επηξξνή ηεο Ρσζίαο. Ο αγσγφο 

απνηειεί ην αληίπαιν δένο ζηνλ South Stream. Ο ζρεδηαζκφο ηεο πξνεγείηαη ηνπ 

South Stream. Ο αγσγφο απηφο ππνζηεξίδεηε ζε ηέηνην βαζκφ απφ ηηο ΖΠΑ, νη 

νπνίεο δελ δίζηαζαλ λα «απεηιήζνπλ» φηη αλ πξνρσξήζεη ν South Stream δελ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ νινθιήξσζε θαη ηνπ TGI. O TGI, ππνζηεξίδεηε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, σο θάιπςε ηνπ δπηηθνεπξσπατθνχ δηθηχνπ ελέξγεηαο. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ θνηηαζκάησλ ηεο 

Καζπίαο, κε ηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο.  

 Ο αγσγφο ζηεξίδεηαη απφ ηελ Ηηαιηθή εηαηξία Edison, πνπ ζηελ νπζία έρεη 

θχξην κέηνρν ηεο ηε γαιιηθή EdF. Σν έξγν δηαζέηεη ην 1/3 ηεο κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ Naboucco θαη είλαη επάισην ζηηο ζπλερείο εληάζεηο πνπ ππάξρνπλ 

θαηά θαηξνχο ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Ζ Διιάδα ζεσξεί ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρέδην αξθεηά ξεαιηζηηθφ γηα πινπνίεζε ελφο κέξνπο ησλ επξσαηιαληηθψλ 

ζρεδίσλ
85

. 

 

3.1.5  Αγωγόο Πεηξειαίνπ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνύπνιε  

 Ζ ηξηκεξήο δηαθξαηηθή ζπκθσλία Διιάδαο-Ρσζίαο-Βνπιγαξίαο γηα ηε 

θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγσγνχ, ππεγξάθε ζηηο 15/3/2007 θαη έθιεηζε ηε 

δεθαηεηξάρξνλε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ελφο αγσγνχ ζε βνπιγαξνειιεληθφ 

έδαθνο κήθνπο 303 ρηιηνκέηξσλ θαη δηακέηξνπ πεξίπνπ 1 κέηξνπ.  

Σν θφζηνο αλήιζε ζηα 700 εθαηνκκχξηα επξψ θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη 

απφ 35 σο 50 ηφλνπο εηεζίνπ, παξαθάκπηνληαο ηα ζηελά ησλ Γαξδαλειίσλ απφ 

ην ξσζηθφ ιηκάλη Ννβνξνζίζθ.  

Σν έξγν απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ Διιάδα, ελψ ππνζηεξίρηεθε 

θαη απφ ηελ ΔΔ, ην έξγν φκσο απηφ απνηέιεζε ηε βάζε αλάπηπμεο ηεο έληαζεο 

ζην ελεξγεηαθφ δήηεκα, ζηε πξνζπάζεηα ησλ ΖΠΑ, λα θεξδίζνπλ ην ρακέλν 

έδαθνο κέζσ δηθψλ ηνπο έξγσλ, ηελ αλάπηπμε ζπκκαρηψλ θαη ηέινο ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηεο Σνπξθίαο ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο ησλ ΖΠΑ. 

 

                                              

85 Παπαδνπνχινπ, Μ.(2012), Δλεξγεηαθφο Πφιεκνο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, Σεχρνο.1, Διηακέπ, ζει.1 
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3.2 Αγωγόο TAP  

3.2.1 Η επηινγή ηνπ TAP 

Ζ ΔΔ ζέζπηζε ζην παξειζφλ ζεκαληηθέο πνιηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

θηλεηνπνηήζεη ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. ε απηέο ηηο 

πνιηηηθέο ζπγθαηαιέγνληαη: ε Γέζκε Μέηξσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο έσο ην 2020, ην Σξίην Κνηλνηηθφ Παθέην γηα ηελ Δζσηεξηθή 

Αγνξά Δλέξγεηαο, ν Καλνληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα ηνπ Δθνδηαζκνχ θαη πιένλ 

δέζκεο αλαθνηλψζεσλ γηα Κνηλή Δπξσπατθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή 

(παξνπζηάζηεθαλ ηε 10ε Ννεκβξίνπ 2010) θαη γηα ηελ Δλεξγεηαθή Τπνδνκή 

(παξνπζηάζηεθαλ ηε 17ε Ννεκβξίνπ 2010). 

Ο αγσγφο TAP πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πιαηζίνπ πνπ ζεζπίζηεθε απφ 

απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηε ζρεηηθή επηρεηξεκαηηθή 

ππνδνκή πνπ ηηο πιαηζηψλεη. Δθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεηε ζηελ 

ηξέρνπζα θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζνχλ νη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο ππνδνκήο θαη εθνδηαζκνχ, ππάξρεη ζήκεξα ε δέζκεπζε 

απφ ηα εκπιεθφκελα θξάηε λα πξάμνπλ φ, ηη είλαη αλαγθαίν γηα λα εθαξκνζηνχλ 

νη πνιηηηθέο απηέο κε γλψκνλα ζεκηηέο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ζε πιήξε ζπκθσλία 

κε ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο πνπ δηέπνπλ ηελ αγνξά ηεο ΔΔ
86

. 

Ο Αδξηαηηθφο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ ζα έρεη ζεκαίλνλ ξφιν ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ελεξγεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο Δπξψπεο.  

Ο πξνηεηλφκελνο αγσγφο ζα ζπλδέζεη ηε Γπηηθή θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε κε ηηο λέεο πεγέο αεξίνπ πνπ βξίζθνληαη ζε αθζνλία ζηε ιεθάλε ηεο 

Καζπίαο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. πγθεθξηκέλα ζα δψζεη λέεο επθαηξίεο 

αλάπηπμεο θαηά κήθνο ηνπ Ννηίνπ Γηαδξφκνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ζε φιε ηελ 

Δπξψπε, θαη ζα ζπκβάιεη κε νηθνλνκηθφ θαη βηψζηκν ηξφπν ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο πεξηνρήο
87

. 

Ο αγσγφο TAP ζα μεθηλήζεη απφ ηελ Διιάδα, ζα δηαζρίζεη ηελ Αιβαλία 

θαη ηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα θαη ζα θαηαιήμεη ζηηο αθηέο ηεο λφηηαο Ηηαιίαο. Ζ  

                                              

86 Παπαδνπνχινπ, Μ.(2012), Δλεξγεηαθφο Πφιεκνο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, Σεχρνο.1, Διηακέπ, ζει.1 
87  TAP.(2013), Ο Αδξηαηηθήο Αγσγφο, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ http://www.trans-adriatic-

pipeline.com/gr/home/ 
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δηαζχλδεζε ηνπ αγσγνχ κε ηα πθηζηάκελα δίθηπα, ηα νπνία ζα αλαβαζκηζηνχλ, 

απνηειεί ηελ πην άκεζε θαη νηθνλνκηθή δηαδξνκή ζχλδεζεο ηνπ θνηηάζκαηνο 

Shah Deniz ζην Αδεξκπατηδάλ κε ηηο επξσπατθέο αγνξέο.  

Με κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 10 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο, θαη 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο έσο ηα 20 δηζ. θπβηθά κέηξα ην ρξφλν εάλ ρξεηαζηεί, ε 

Δπξψπε ζα κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη ζην κέιινλ κε αέξην, λα ιχζεη ην ελεξγεηαθφ 

ηεο πξφβιεκα θαη λα θαηαζηεί θξαηαηά δχλακε ζηελ ελέξγεηα. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ αγσγνχ TAP βαζίδεηαη ζηελ πξνζθνξά 

ηεο νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεο γηα ην Νφηην Γηάδξνκν Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη έρεη 

αλαπηπρζεί έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

θνηλνπξαμία ηνπ θνηηάζκαηνο Shah Deniz. Βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ηδησηηθά 

θεθάιαηα θαη δηαζέηεη απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα πξνζθέξεη ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθά ηέιε κεηαθνξάο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αληαγσληζηηθά έξγα 

δελ ζα επηδνηεζνχλ απφ θξαηηθνχο πφξνπο. Ο αγσγφο TAP είλαη πξντφλ 

θνξπθαίνπ επηπέδνπ ηερλνγλσζίαο, εκπεηξίαο ππνδνκψλ θαη δηαρείξηζεο πφξσλ
88

.  

Ο Ππξήλαο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ TAP εζηηάδεη ζηε πεπνίζεζε φηη ην 

άλνηγκα ηνπ Ννηίνπ Γηαδξφκνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ απαηηεί έλαλ αγσγφ ν νπνίνο 

αξρηθά επζπγξακκίδεηαη κε ηε ξεαιηζηηθά κνλαδηθή πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ 

πνπ είλαη δηαζέζηκε: 10 δηζ. θπβηθά κέηξα απφ ηε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο ηνπ 

θνηηάζκαηνο Shah Deniz ζην Αδεξκπατηδάλ. Δθηφο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε απηνχ 

ηνπ αξρηθνχ δπλακηθνχ κεηαθνξάο, ν αγσγφο TAP έρεη ζρεδηαζηεί κε πξφβιεςε 

γηα επέθηαζε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ έσο ηα 20 δηζ. θπβηθά κέηξα, 

απνθξηλφκελνο ζηηο επηπιένλ πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα δηνρεηεχνληαη 

απφ άιιεο πεγέο ζην κέιινλ. 

Ο αγσγφο TAP απνηειεί ηνλ απαηηνχκελν θξίθν πνπ ζα ζπλδέζεη κε ηνλ 

πην απνδνηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν δχν πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ζηελ Ηηαιία θαη 

ηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηνπ Ννηίνπ Γηαδξφκνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

Ο αγσγφο TAP ζα γεθπξψζεη ην πθηζηάκελν θελφ κεηαμχ ηεο Διιάδαο 

θαη ηεο Ηηαιίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ν αγσγφο TAP ζα νινθιεξψζεη ηε δηαδξνκή κεηαθνξάο 

                                              

88  TAP.(2013), Ο Αδξηαηηθήο Αγσγφο, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ http://www.trans-adriatic-

pipeline.com/gr/home/ 
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θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο πξνο ηελ Ηηαιία θαη ηελ ππφινηπε 

επεηξσηηθή Δπξψπε. Ο πξνηεηλφκελνο αγσγφο απνηειεί ηε ζπληνκφηεξε 

δηαδξνκή κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ.
89

 

 

3.2.2 Αιβαλία  

Ο αγσγφο TAP ζα δψζεη ψζεζε ζηελ ελεξγεηαθή πνξεία θαη ππνδνκή ηεο 

Αιβαλίαο ελψ ζα πξνζειθχζεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Οη εκπλεπζηέο ηνπ TAP 

κειεηνχλ ηε πηζαλφηεηα εθνδηαζκνχ ηεο Αιβαλίαο κε νξηζκέλε πνζφηεηα 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην έξγν ππνζηεξίδεηε έληνλα απφ ηελ 

θπβέξλεζε. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ν αγσγφο ζα ζπκβάιεη ζηελ 

εκπνξηθή θαη νπζηαζηηθή έληαμε ηεο ρψξαο ζηνπο Δπξσπατθνχο ζεζκνχο, 

ζπγρξφλσο ζα εληζρχζεη ηε ζεκαζία ηεο ρψξαο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

γεσζηξαηεγηθφ επίπεδν, πξνσζψληαο παξάιιεια ηε ζπλερή ζηαζεξφηεηα θαη 

πξνεηνηκάδνληαο ηε ρψξα γηα ελδερφκελε έληαμε ζηελ ΔΔ. 

Σν έξγν ηνπ TAP ζα απνηειέζεη ηε κεγαιχηεξε μέλε άκεζε επέλδπζε 

ζηελ Αιβαλία εληζρχνληαο ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο 

δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαπηχζζνληαο ηηο ηνπηθέο δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο. Ο αγσγφο TAP φρη κφλν ζα απνθέξεη ζηαζεξά θαη ππνινγίζηκα 

εηήζηα έζνδα κφιηο ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, αιιά δχλαηαη λα ηθαλνπνηήζεη, επίζεο, 

ηηο εγρψξηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Αιβαλίαο, θαζψο νη κέηνρνη ελδέρεηαη λα 

ηελ πξνκεζεχνπλ κέζσ ηνπ αγσγνχ κε 1 δηζ. θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ αλά 

έηνο.  

 

3.2.3 Ιηαιία 

Ζ Ηηαιία ζέιεη λα απνηειέζεη ην βαζηθφ ελεξγεηαθφ θφκβν ζηε 

Μεζφγεην, σζηφζν ε πςεινχ θφζηνπο ηηαιηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αζθεί αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ησλ δχν θιάδσλ. 

                                              

89 Μίραιν, Π.(2013) Οθέιε από ηελ αλάπηπμε ηνπ αγωγνύ TAP γηα ηελ Διιάδα, Ζκεξίδα Γηαιφγνπ ζηνλ 

Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ 
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Ο αγσγφο TAP ζα πξνζθέξεη ζηελ Ηηαιία κεγάιεο θαη λέεο επθαηξίεο 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά, 

πξνκεζεχνληαο ηελ απεπζείαο αξρηθά κε 10 δηζ. θπβηθά κέηξα θπζηθνχ 

αεξίνπ αλά έηνο πεξίπνπ ην 10–12% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηεο 

Ηηαιίαο.  

Οη βαζηθνί κέηνρνη ηνπ TAP, νη εηαηξείεο EGL θαη E.ON Ruhrgas, 

έθαλα ήδε ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ κε θαχζε 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Ηηαιία. ζνλ αθνξά ζηελ E.ON Italia, ε νπνία 

απαζρνιεί πεξηζζφηεξα απφ 1.400 άηνκα θαη έρεη δπλακηθφηεηα παξαγσγήο 

ηεο ηάμεο ησλ 5,9 GW, ν αγσγφο TAP ζα ηεο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επεθηαζεί θαη λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο ηηκέο θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
90

.  

Οη ππεξζχγρξνλνη ειεθηξνπαξαγσγηθνί ζηαζκνί ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ ηεο EGL Italia, νη νπνίνη παξάγνπλ ήδε 1.778 MW ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζα δψζνπλ ζηελ εηαηξεία ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηηο 

επθαηξίεο πνπ ηεο παξέρνληαη θαηά κήθνο φιεο ηεο αιπζίδαο αμίαο. 

Ο αγσγφο δεκηνπξγεί επίζεο αμία απαζρνιψληαο εμαηξεηηθά 

εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Μφιηο ν αγσγφο ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία, ζα ρξεηαζηεί λα πξνζιεθζεί κφληκν πξνζσπηθφ ζην ζηαζκφ 

κείσζεο πίεζεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχληαη νη ηνπηθέο θαζεκεξηλέο 

ιεηηνπξγίεο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ αγσγνχ. 

 

3.2.4 Γηαζρίδνληαο ηελ Σνπξθία  

 Ο εθάζηνηε αγσγφο πνπ κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ηε Καζπία ζα πξέπεη,  

λα δηαζρίζεη ηελ Σνπξθία νπφηε έλα, νηθνλνκηθά πξνζηηφ ζχζηεκα 

δηακεηαθφκηζεο είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ν Νφηηνο 

Γηάδξνκνο Φπζηθνχ Αεξίνπ.  

Παξφιν πνπ θάηη ηέηνην αθνξά ηελ θαηαζθεπή ελφο εληειψο λένπ αγσγνχ 

απφ ην κεδέλ, ε πξνζέγγηζε ηνπ «ζπλδεηηθνχ θξίθνπ» πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ 

                                              

90  TAP.(2013), Ο Αδξηαηηθήο Αγσγφο, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ http://www.trans-adriatic-

pipeline.com/gr/home/ 
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αγσγφ TAP ζπλεπάγεηαη θαηαζθεπή έξγσλ κφλν ζε εθείλα ηα ζεκεία φπνπ δελ 

ππάξρνπλ ππνδνκέο. ηα ππφινηπα ζεκεία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πθηζηάκελν 

δίθηπν ζηελ Σνπξθία θαη κέξε ηνπ δηθηχνπ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο.  

 "Ζ θνηλνπξαμία εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηάζκαηνο Shah Deniz έβγαιε 

αλαθνίλσζε  φηη ζα πξνσζεί γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο θπζηθφ αέξην ζηα ζχλνξα 

Σνπξθίαο/Διιάδαο, θαη ζπλεπψο είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηακεηαθφκηζε ηνπ αεξίνπ 

κέζσ ηεο Σνπξθίαο.  

ηηο 7-6-2010, ππεγξάθε Μλεκφλην Καηαλφεζεο γηα ην  Αδεξκπατηδάλ 

θαη ηε Σνπξθίαο ραξάδνληαο θαλφλεο κεηαθνξάο δηακέζνπ ηεο ρψξαο, κε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπξθηθή εηαηξεία BOTAŞ θαη ηελ θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαιχηεξε θαη λα βειηησζεί κηα δηαθξαηηθή ζπκθσλία θαη 

κηα δέζκε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ"(Μπελάξδνο θαη ινηπνί , 2010)
91

. 

 Ο TAP θαη νη κέηνρνί ηνπ ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ κέζσ ησλ ηαθηηθψλ 

επαθψλ κε ηηο αξκφδηεο ηνπξθηθέο αξρέο ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ δεηήκαηα 

δηακεηαθφκηζεο θαη δηάθνξα αλάινγα ηερληθά ζέκαηα. 

Ο αγσγφο TAP πξφθεηηαη λα  απνηειέζεη ζεκαληηθή επέλδπζε ζηηο ρψξεο 

απφ ηηο νπνίεο ζα δηέιζεη, δεκηνπξγψληαο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα Σφζν θαηά ην 

θαηαζθεπαζηηθφ ζηάδην, φζν θαη καθξνπξφζεζκα, ν αγσγφο TAP ζα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθά νθέιε ζηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο ζα δηέιζεη. 

 Σν έξγν ζα δεκηνπξγήζεη κεγάιεο επελδπηηθέο επθαηξίεο ηφζν ζηελ ρψξα 

καο φζν θαη ζηελ Αιβαλία, εμαζθαιίδνληαο επηπιένλ δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ 

εθνδηαζκνχ ηεο κε θπζηθφ αέξην
92

. 

 Ο αγσγφο TAP ζα απνηειέζεη ζεκαληηθή επέλδπζε ζηηο ρψξεο απφ ηηο 

νπνίεο ζα δηέιζεη, δεκηνπξγψληαο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη  ζπκβάιινληαο 

παξάιιεια ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα Αθηεξψζεθαλ δχν ρξφληα ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδξνκψλ ηνπ αγσγνχ ζηελ Διιάδα, ηελ Αιβαλία θαη ηελ 

Ηηαιία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο 

                                              

91 Μπελάξδνο Α., Καιηακπάθνο Γ.(2010)Τπόγεηα Έξγα, Δ.Μ.Π  
92 Rifkin, J.(2012) Η Σξίηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, Αζήλα, 2012 
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ηνπηθέο θνηλφηεηεο ζα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD
93

. 

 

3.3 Ο ξόινο ηεο Διιάδνο-Οθέιε γηα ηε ρώξα 

Ο αγσγφο TAP ζα μεθηλήζεη απφ ηελ Διιάδα, ζα δηαζρίζεη ηελ Αιβαλία 

θαη ηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα θαη ζα θαηαιήμεη ζηηο αθηέο ηεο λφηηαο Ηηαιίαο
94

. Με 

ηθαλφηεηα κεηαθνξάο 10 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο, θαη δπλαηφηεηα 

εμάπισζεο έσο ηα 20 δηζ. θπβηθά κέηξα εηεζίσο εθφζνλ ρξεηαζηεί, ε Δπξψπε ζα 

κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη κε θπζηθφ αέξην απφ ηνλ αγσγφ απφ ην 2017
95

. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ αγσγνχ TAP βαζίδεηαη ζηελ πξνζθνξά 

ηεο νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεο γηα ην Νφηην Γηάδξνκν Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη έρεη 

αλαπηπρζεί, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

θνηλνπξαμία εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηάζκαηνο Shah Deniz.  

Ο Ππξήλαο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ TAP εζηηάδεη ζην άλνηγκα ηνπ 

Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ  ζα απνηειείηαη απφ έλαλ αγσγφ, πνπ αξρηθά ηζνξξνπεί ζε 

ζρέζε κε ηε ξεαιηζηηθά κνλαδηθή δηαζέζηκε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ. Δθηφο 

απφ ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ κεηαθνξάο, ν αγσγφο TAP έρεη 

ζρεδηαζηεί κε πξφβιεςε γηα επέθηαζε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ έσο ηα 20 

δηζ. θπβηθά κέηξα, αληαπνθξηλφκελνο ζηηο επηπιένλ πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ 

πνπ ζα δηνρεηεχνληαη απφ άιιεο πεγέο ζην κέιινλ. 

 

                                              

93 Europa.(2013)ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Δλέξγεηα, Αλάθηεζε ζηηο 30-12-2013 απφ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_baltic_el.pdf 
94  TAP.(2013), Ο Αδξηαηηθήο Αγσγφο, Αλάθηεζε ζηηο 20-12-2013 απφ http://www.trans-adriatic-

pipeline.com/gr/home/ 
95 Μίραιν, Π.(2013) Οθέιε από ηελ αλάπηπμε ηνπ αγωγνύ TAP γηα ηελ Διιάδα, Ζκεξίδα Γηαιφγνπ ζηνλ 

Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ 
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Υάξηεο 3-5 Υάξηεο TAP 

Πεγή: http://www.trans-adriatic-pipeline.com/gr/tap-project/route/ 

Ο ΣΑΡ παξά ηηο δπζθνιίεο ζα απνηειέζεη ζήκεξα ην Νφηην Δλεξγεηαθφ 

Γηάδξνκν, κία θνξπθαία επξσπατθή ζηξαηεγηθή επηινγή πνπ εμππεξεηεί ηελ 

αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ εηζαγσγήο αεξίνπ απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Καζπίαο ζηελ επξσπατθή αγνξά ελψ ζα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ πιαίζην 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γείηνλεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ, δειαδή κε 

ηελ Ηηαιία θαη ηελ Αιβαλία. Ο αγσγφο ΣΑP έρεη ζπλνιηθά κήθνο 870 ρηιηφκεηξα, 

εθ ησλ νπνίσλ ηα 550 ρικ. Θα δηέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα, ηα 205 ρικ. Απφ ηελ 

Αιβαλία, ηα 110 ρικ. απφ ηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα θαη 5ρικ. απφ ηελ Ηηαιία. 

 Ζ επηινγή ηνπ αγσγνχ TAP απνηειεί γηα ηελ Διιάδα κηα λέα βάζε 

αλάπηπμεο αιιά θαη ακεζφηεξεο εμφδνπ απφ ηε θξίζε. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζα 

κεηακνξθψζεη ηελ Διιάδα, απφ ρψξα πξννξηζκνχ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, ζε 

ρψξα δηέιεπζεο δη-επξσπατθψλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ ελψ ζα αλαδπρζεί ν ξφινο 

ηεο ζαλ ελεξγεηαθφο θφκβνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Δπηπξφζζεηα ν αγσγφο απηφο ιεηηνπξγεί σο έλαο πξφζζεηνο 

παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ηνλψλεη θαη 

ηηο ειιελνηνπξθηθέο θαη ηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο. 
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Δηθφλα 3-1 Δλεξγεηαθφ Γίθηπν 

EBR.(2013) Σα νθέιε ηνπ ΣΑΡ γηα ηελ Διιάδα 

O αγσγφο TAP ζα απνηειέζεη κηα επέλδπζε χςνπο 1,5 δηζ. επξψ γηα ην 

ειιεληθφ ηκήκα ηνπ αγσγνχ, ν νπνίνο ζα δεκηνπξγήζεηο 12.000 άκεζεο θαη 

έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο κεηαθέξνληαο ζηαδηαθά απφ ην 2017 10 δηο θπβηθά 

κέηξα θπζηθφ αέξην
96

. Σν φθεινο απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγσγνχ 

γηα ηελ Διιάδα είλαη κεγάιν ζε ελεξγεηαθφ αιιά θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.  

χκθσλα κε ηνλ Μίραιν (2013) ηα νθέιε απφ ηε θαηαζθεπή ηνπ TAP, γηα 

ηελ Διιάδα είλαη ηα αθφινπζα
97

: 

1. πλνιηθή επέλδπζε χςνπο 1,5 δηζ. επξψ γηα ην ειιεληθφ ηκήκα ηνπ 

αγσγνχ, ην νπνίν πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη 12.000 άκεζεο θαη έκκεζεο 

ζέζεηο εξγαζίαο κεηαθέξνληαο ζηαδηαθά απφ ην 2017 10 δηο θπβ. κέηξα 

θπζηθφ αέξην.  

2. Σα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηεο Κνηλνπξαμίαο 

εθηηκψληαη ζε 390.000 επξψ / έηνο ην δηάζηεκα 2015- 2018 θαη ζε 

                                              

96 EBR.(2013) Σα νθέιε ηνπ ΣΑΡ γηα ηελ Διιάδα 
97 Μίραιν, Π.(2013) Οθέιε από ηελ αλάπηπμε ηνπ αγωγνύ TAP γηα ηελ Διιάδα, Ζκεξίδα Γηαιφγνπ ζηνλ 

Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ 
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15.600.000 επξψ / έηνο ην δηάζηεκα 2019- 2042. 

3. Ζ θαηαζθεπή αγσγνχ γηα ηελ δηέιεπζε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Καζπία 

πξνο ηελ Δπξψπε: 

 Δληζρχεη ηνλ γεσπνιηηηθφ ξφιν ηεο Διιάδνο. 

 Ο TAP ζα εληζρχζεη ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο ηεο Διιάδαο ζηνλ επξχηεξν ζηφρν 

ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο. 

 Ο TAP ζα ηνλψζεη ηελ εζληθή αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα πξνζειθχνληαο 

επελδχζεηο. 

 Μέζα απφ ηε θαηαζθεπή ηνπ παξφληνο αγσγνχ ζα αλαβαζκηζηεί ζην δηεζλή 

ελεξγεηαθφ ράξηε ν ξφινο ηεο Διιάδνο. 

 Ζ Διιάδα ζα απνηειέζεη ζην κέιινλ θέληξν ελεξγεηαθψλ εμειίμεσλ φζνλ 

αθνξά ζηε δηακεηαθφκηζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο 

 Ο αγσγφο ζα εληζρχζεη ηελ Διιάδα σο παξάγνληα ζηαζεξφηεηαο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

 Ο αγσγφο ζα απμήζεη ηηο πξννπηηθέο δηεχξπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο 

 Ο αγσγφο ζα επηηπγράλεη κεησκέλν θφζηνο ελέξγεηαο ιφγσ ελίζρπζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ.  

 Δλίζρπζε ηεο Διιάδνο ζην ηνκέα ηεο αλεξγίαο, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, ζηε θάζε θαηαζθεπήο αιιά θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ 

 Δληζρχεη ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

  χκθσλα κε ην Μίραιν (2013) ην θξάηνο ζήκεξα ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη άμνλεο θαη δηαδξνκέο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηα Βαιθάληα θαη ηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε. Ο TAP απνηειεί ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ ελεξγεηαθνχ δηθηχνπ 

ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.  
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Δπίινγνο 

Κιείλνληαο ηε παξνχζα κειέηεο ζα πξέπεη λα εηπσζεί φηη ε πξνζπάζεηα 

ηνπ αλζξψπνπ γηα κηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπ επηπέδνπ έξρεηαη ζ’ 

αληίζεζε κε ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο αιιά θαη ηελ αιφγηζηε 

ζπαηάιε θαη θαθή ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ηνπ πιαλήηε. Απηά 

απεηινχλ λα νδεγήζνπλ ζχληνκα ηελ αλζξσπφηεηα ζχκθσλα κε έγθπξεο απφςεηο 

εηδηθψλ, ζε έλα καθξχ ελεξγεηαθφ ρεηκψλα.  

ήκεξα θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην κέγεζνο ηεο 

θαηαζπαηάιεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε αλζξσπφηεηα έρεη δαπαλήζεη ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα, 

απνζέκαηα πξψησλ πιψλ θαη πεγψλ ελέξγεηαο, ηα νπνία απνηακηεχζεθαλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο κέρξη ζήκεξα δσήο ηνπ πιαλήηε καο. 

Έλα επηπξφζζεην παξάδεηγκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαηαζπαηάιεζε ηεο 

ελέξγεηαο ε νπνία ζπληειείηε απφ ην ζχγρξνλν άλζξσπν, πξνθχπηεη εάλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη, ελψ απαηηνχληαη θαηά κέζν φξν 2500 Kcal εκεξεζίσο γηα 

ηε δηαηξνθή ελφο ελήιηθα αλζξψπνπ, ε θαηά θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ην κέζν 

θάηνηθν ησλ ΖΠΑ ππεξβαίλεη ηηο 250.000 Kcal ηελ εκέξα. Κπξίεο αηηίεο 

θαηαζπαηάιεζεο ηεο Δλέξγεηαο είλαη
98

:  

1. Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

2. Αλνκνηνκνξθία ζηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

3. Αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο. 

4.  Απψιεηεο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ελέξγεηαο) Με 

νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, ζη) Αδηαθνξία θαη ζπαηάιε 

ελέξγεηαο. 

Απφ ηελ άιιε ε παξαγσγή ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ 

θαη θπξίσο πεηξειαίνπ, είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

κφιπλζεο ηεο αηκφζθαηξαο θαη γεληθφηεξα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα 

                                              

98  Βνπηεξάθεο Μ.,(2008), Μέηξα απεμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην, Αλάθηεζε ζηηο 30-12-2013 απφ 

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5038&Itemid=0 
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παξάδεηγκα αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα “CO2” 

θαη νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ "SO2", ελψ δελ πξέπεη λα αγλννχληαη νη πεξηπηψζεηο 

άκεζεο απεηιήο απφ ηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο. ήκεξα ην θπζηθφ αέξην 

απνηειεί κηα ελεξγεηαθή ιχζε, ε νπνία έρεη νδεγήζεη ηα θξάηε ζε έλαλ λέν 

«πφιεκν» ηνλ ελεξγεηαθφ κε ζηφρν λα θπξηαξρήζνπλ ζηε δηεζλή ζθαθηέξα.  

Οη αγσγνί απνηεινχλ ιχζε γηα ηα θξάηε ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη 

επξχηεξα αλαπηπμηαθφ επίπεδν. Ζ Διιάδα ζήκεξα κε βάζε ηηο λέεο εμειίμεηο θαη 

ηε ηειηθή απφθαζε δεκηνπξγίαο ηνπ TAP, ζα εληζρπζεί ζε έλα απφ ηα πην θξίζηκα 

ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηεο, φπνπ βηψλεη κηα άζρεκε γηαπηήλ θξίζε ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν. Ο αγσγφο ηεο Αδξηαηηθήο ζα βνεζήζεη ηελ Διιάδα φπσο θαη ηηο άιιεο 

ρψξεο απφ φπνπ ζα πεξάζεη λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο ζην δηεζλέο ζηεξέσκα 

απνθηψληαο κηα κνλαδηθή ζέζε ζηε παγθφζκηα ελεξγεηαθή νηθνλνκία αιιά θαη 

επξχηεξα κηα ζεκαίλνπζα ζέζε ζηε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. 
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