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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο πνξείαο πξνο ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε βάζε ην Γίθαην 

ηεο ΔΔ θαη θπξίσο ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ. 

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. 

Νηθφιαν Φαξαληνχξε γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζην έξγν κνπ, ηε θξνληίδα γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη επηκέιεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θαη ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία. 

Οθείισ λα επραξηζηήζσ ηα άιια δχν κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, ήηνη ηνλ θ. Άγγειν 

Κφηην θαη ηνλ θ. Υξήζην Υαηδεεκκαλνπήι γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπγγξαθή αιιά θαη 

ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Θα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ ην πξνζσπηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ: α) ηνπ  

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, β) ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη γ) ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία.  

Σέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςή κνπ  λα κελ επραξηζηήζσ ζεξκά αθελφο ην Γηδαθηηθφ θαη 

Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ γηα ηελ θάζε είδνπο πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ γηα ηελ κεηάδνζε 

ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπο, θαη αθεηέξνπ ην Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, πνπ ζπλεπηθνπξνχζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

Ζ απνξξχζκηζε ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

επηηεχγκαηα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Ωο απνξξχζκηζε ή απειεπζέξσζε λνείηαη ε 

θαηάξγεζε ησλ κνλνπσιίσλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ή ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο, 

ηδίσο ζε ηνκείο θνηλήο σθέιεηαο, φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, νη 

κεηαθνξέο θαη ε ελέξγεηα, θαη ε δπλαηφηεηα άιισλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν ηδησηηθψλ φζν θαη 

δεκφζησλ, λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Ο ζηελφο δεζκφο ησλ δηθηχσλ 

ππνδνκήο κε ηελ θξαηηθή εμνπζία είλαη έλα θαηλφκελν πνπ μεθηλά πνιιά ρξφληα πξηλ θαη έρεη 

ηελ πεγή ηνπ ζε πνιιαπιέο αηηίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ηφηε αληθαλφηεηα ηεο ηδησηηθήο 

βνχιεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο
1
. Ζ κνλνπσιηαθή 

νξγάλσζε, φκσο, ηεο αγνξάο δελ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ν νπνίνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο εζσηεξηθήο αγνξάο πνπ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ. Σα πξψηα βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ζπληειέζηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη θνξπθψζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, φηαλ θαη 

εθδφζεθε κεγάινο αξηζκφο νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ ζε ηνκείο θνηλήο σθέιεηαο, νη νπνίνη 

πξνέβιεπαλ θαηάξγεζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ, 

δηαρσξηζκφ ξπζκηζηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ίδξπζε αλεμάξηεησλ αξρψλ 

θαη εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο
2
.Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεγάιν άικα, δεδνκέλνπ φηη απφ ηε πλζήθε ΔΚΑΥ ην 1951 θαη ηε 

πλζήθε γηα ηελ αηνκηθή-ππξεληθή ελέξγεηα ην 1957, δελ είραλ θαζνξηζηεί θνηλνί θαλφλεο 

νχηε είρε κεηαβηβαζηεί ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα
3
. Έσο 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νπφηε θαη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηεο 

αγνξάο ελέξγεηαο, παξαηεξνχηαλ θαηάηκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ ησλ θξαηψλ κε 

πεξηνξηζκέλεο αληαιιαγέο ελέξγεηαο, ελψ ην κνλνπσιηαθφ θαη θαζεηνπνηεκέλν κνληέιν ησλ 

δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξηζκνχ θπξηαξρνχζε
4
. ηγά ζηγά, φκσο, ηα πεξηζζφηεξα θξάηε 

αληηιήθζεθαλ ηελ αλάγθε απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη πξνρψξεζαλ ζε 

λνκνζεηηθέο αιιαγέο. Ζ απειεπζέξσζε ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο πξνσζήζεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) (λπλ 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), ην νπνίν κε ηε θηιειεχζεξε εθείλε ηελ επνρή 

λνκνινγία ηνπ ζπλέβαιε ζηελ θαηάξγεζε ησλ κε αλαγθαίσλ κνλνπσιίσλ
5
.  

                                                                 
1
 ΒΔΛΔΓΡΑΚΖ, ΔΜ, Ζ απνξξχζκηζε ησλ θξαηηθψλ κνλνπψιησλ θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα [2005] ΝνΒ, ζει. 1499 . 

2
φ.π., ζει. 1504. 

3
φ.π., ζει. 1504, ΦΑΡΑΝΣΟΤΡΖ, Ν, Απφ ην Παξίζη ζηε Ληζζαβφλα κέζσ Ρψκεο: Ζ εμέιημε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΚ/ΔΔ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Δλέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή , Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 

2012, ζει. 3. 
4
ΤΝΟΓΗΝΟ, Υ, Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ΔΔΔπξΓ 2000, ζει. 35. 

5
ΤΝΟΓΗΝΟ, Υ, Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ΔΔΔπξΓ 2000, ζει. 36. 
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 Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζην λα θαηαδείμεη ηε ζπκβνιή ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ θαη 

θπξίσο ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο ΓΔΔ) ζηελ 

απειεπζέξσζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, παξνπζηάδνληαο αθελφο, ηηο 

απνθάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζην άλνηγκα ηεο αγνξάο θαη εθ ησλ πζηέξσλ αλαγλσξίζηεθαλ σο 

ζεκαληηθά βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη αθεηέξνπ, ηελ δηακφξθσζε ηεο 

λνκνινγίαο απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο πξψηεο δέζκεο παθέηνπ νδεγηψλ ηελ πεξίνδν 1996-1998 

έσο θαη ζήκεξα. ην Κεθάιαην Α’ γίλεηαη αλάιπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ κε αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο (ΛΔΔ). Απφ ην Κεθάιαην Β’ μεθηλά ε αλάιπζε ηεο λνκνινγίαο. πγθεθξηκέλα 

ζην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

πξψηνπ ελεξγεηαθνχ παθέηνπ, ζηηο ζπλζήθεο πνπ θαιιηέξγεζαλ ην άλνηγκα ηεο αγνξάο 

θαζψο θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο. ην Κεθάιαην Γ’ πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο 

απνθάζεηο ηνπ ΓΔΔ γηα ην δηάζηεκα 1998-2007, δειαδή απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξψηνπ 

ελεξγεηαθνχ παθέηνπ έσο ην δηάζηεκα πξν ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ηξίηνπ ελεξγεηαθνχ παθέηνπ. 

Σέινο, ζην Κεθάιαην Γ’ παξνπζηάδεηαη ην δηάζηεκα απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ηξίηνπ 

ελεξγεηαθνχ παθέηνπ έσο ζήκεξα κε έκθαζε ζηηο απνθάζεηο πνπ απνηππψλνπλ ηελ εμέιημε 

ηεο λνκνινγίαο σο ζπλέπεηα ηνπ επξσπατθνχ  δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, φπσο απηφ έρεη 

ζήκεξα δηακνξθσζεί. 



    ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 

Σν Δπξσπατθφ Γίθαην Αληαγσληζκνχ ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ζπλζεθψλ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ επξσπατθή εζσηεξηθή αγνξά. Ζ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξηθιείεηαη γχξσ απφ πέληε θαηεγνξίεο, ηηο αζέκηηεο ζπκπξάμεηο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ηελ θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο, ηνλ έιεγρν ζπγθεληξψζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη ηέινο ηα θξαηηθά κνλνπψιηα ή επηρεηξήζεηο πνπ 

απνιακβάλνπλ εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα. Οη απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αθνξνχλ φιεο 

απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ε πιεηνλφηεηα, φκσο, αθνξά ηελ θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη ηα 

απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ κνλνπσιίσλ ή επηρεηξήζεσλ . 

χκθσλα κε ην άξζξν 101 ΛΔΔ, πξψελ 81 ηεο ΔΚ, πξψελ 85 ηεο ΔΚ,«1) Είλαη 

αζπκβίβαζηεο κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη απαγνξεύνληαη όιεο νη ζπκθσλίεο κεηαμύ 

επηρεηξήζεσλ, όιεο νη απνθάζεηο ελώζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη θάζε ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή, 

πνπ δύλαληαη λα επεξεάζνπλ ην εκπόξην κεηαμύ θξαηώλ κειώλ θαη πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ή 

σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπόδηζε, ηνλ πεξηνξηζκό ή ηε λόζεπζε ηνπ αληαγσληζκνύ εληόο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο, θαη ηδίσο εθείλεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη: α) ζηνλ άκεζν θαζνξηζκό ησλ 

ηηκώλ αγνξάο ή πσιήζεσο ή άιισλ όξσλ ζπλαιιαγήο, β) ζηνλ πεξηνξηζκό ή ζηνλ έιεγρν ηεο 

παξαγσγήο, ηεο δηαζέζεσο, ηεο ηερλνινγηθήο αλαπηύμεσο ή ησλ επελδύζεσλ, γ) ζηελ θαηαλνκή 

ησλ αγνξώλ ή ησλ πεγώλ εθνδηαζκνύ, δ) ζηελ εθαξκνγή άληζσλ όξσλ επί ηζνδύλακσλ 

παξνρώλ, έλαληη ησλ εκπνξηθώο ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απνηέιεζκα λα πεξηέξρνληαη απηνί ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζηνλ αληαγσληζκό, ε) ζηελ εμάξηεζε ηεο ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ από ηελ 

απνδνρή, εθ κέξνπο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, πξόζζεησλ παξνρώλ πνπ εθ θύζεσο ή ζύκθσλα κε 

ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ. 2) Οη 

απαγνξεπκέλεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζπκθσλίεο ή απνθάζεηο είλαη απηνδηθαίσο 

άθπξεο. 3) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δύλαληαη λα θεξπρζνύλ αλεθάξκνζηεο ζε θάζε 

ζπκθσλία ή θαηεγνξία ζπκθσληώλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ, ζε θάζε απόθαζε ή θαηεγνξία 

απνθάζεσλ ελώζεσλ επηρεηξήζεσλ, θαη ζε θάζε ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή ή θαηεγνξία 

ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθώλ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ή ηεο δηαλνκήο 

ησλ πξντόλησλ ή ζηελ πξνώζεζε ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνόδνπ, εμαζθαιίδνληαο 

ζπγρξόλσο ζηνπο θαηαλαισηέο δίθαην ηκήκα από ην όθεινο πνπ πξνθύπηεη, θαη ε νπνία: α) δελ 
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επηβάιιεη ζηηο ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο πεξηνξηζκνύο κε απαξαίηεηνπο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ απηώλ θαη β) δελ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ηε δπλαηόηεηα θαηαξγήζεσο ηνπ 

αληαγσληζκνύ επί ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο ησλ ζρεηηθώλ πξντόλησλ». Οη ξήηξεο εδαθηθψλ 

πεξηνξηζκψλ θαη απνθιεηζηηθφηεηαο απνηεινχλ πεξηπηψζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ή λνζεχνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ
1
. 

χκθσλα κε ην άξζξν 102 ηεο  ΛΔΔ, πξψελ 82 ηεο ΔΚ, πξψελ 86 ηεο ΔΚ, «Είλαη 

αζπκβίβαζηε κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη απαγνξεύεηαη, θαηά ην κέηξν πνπ δύλαηαη λα 

επεξεάζεη ην εκπόξην κεηαμύ θξαηώλ κειώλ, ε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε από κία ή 

πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο δεζπόδνπζαο ζέζεο ηνπο εληόο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ή 

ζεκαληηθνύ ηκήκαηόο ηεο. Η θαηάρξεζε απηή ζπλίζηαηαη ηδίσο: α) ζηελ άκεζε ή έκκεζε 

επηβνιή κε δηθαίσλ ηηκώλ αγνξάο ή πσιήζεσο ή άιισλ όξσλ ζπλαιιαγήο, β) ζηνλ πεξηνξηζκό 

ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαζέζεσο ή ηεο ηερλνινγηθήο αλαπηύμεσο επί δεκία ησλ θαηαλαισηώλ, γ) 

ζηελ εθαξκνγή άληζσλ όξσλ επί ηζνδύλακσλ παξνρώλ έλαληη ησλ εκπνξηθώο 

ζπλαιιαζζνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα πεξηέξρνληαη απηνί ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηνλ 

αληαγσληζκό, δ) ζηελ εμάξηεζε ηεο ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ από ηελ απνδνρή, εθ κέξνπο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ, πξόζζεησλ παξνρώλ πνπ εθ θύζεσο ή ζύκθσλα κε ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο 

δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ». χκθσλα κε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, 

«ε δεζπφδνπζα ζέζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ηζρχνο πνπ θαηέρεη κηα 

επηρείξεζε θαη ε νπνία ηεο επηηξέπεη λα παξεκπνδίδεη ηε δηαηήξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά, παξέρνληάο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα επηδεηθλχεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ αλεμάξηεηε ζπκπεξηθνξά έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη ησλ πειαηψλ ηεο»
2
. Ζ 

δεζπφδνπζα ζέζε πνπ κία επηρείξεζε θαηέρεη ζηελ αγνξά γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, έρεη 

σο ζπλέπεηα λα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ηθαλή λα πξνθαιέζεη ηνλ απνθιεηζκφ 

ησλ αληαγσληζηψλ απφ ηελ αγνξά
3
.  

Οη θαλφλεο πεξί θαηάρξεζεο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ 

πεξίπησζε ζχλαςεο καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηε ζηαζηκφηεηα ηεο 

αγνξάο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ λένη θνξείο ζηελ αγνξά. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ κία ζχκβαζε δεζκεχεη πάλσ απφ ην 80% ηεο δήηεζεο, κε απνηέιεζκα ν 

πσιεηήο λα είλαη νηθνλνκηθά εμαξηεκέλνο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή. Οη 

καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο επηρείξεζεο κε δεζπφδνπζα ζέζε δελ θξίλνληαη πξνβιεκαηηθέο, 

εθφζνλ θαιχπηνπλ κηθξφ κέξνο ηεο αγνξάο
4
.χκθσλα κε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ην αλ κία καθξνρξφληα ζχκβαζε ζεσξείηαη παξάλνκε εμαξηάηαη α) απφ ηε ζέζε 

ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ αγνξά, β) απφ ην κεξίδην ηεο δήηεζεο ηνπ πειάηε πνπ θαιχπηεηαη απφ 

                                                                 
1
ΓΑΛΑΝΖ, Θ, Διεχζεξνο αληαγσληζκφο θαη αληηαληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. 

(επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνι ηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 121. 
2
ΓΔΚ ππφζ. 322/81 Michelin v Commission ηεο 9.11.1983. 

3
ΓΑΛΑΝΖ, Θ, Διεχζεξνο αληαγσληζκφο θαη αληηαληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζε Φαξαληνχξεο, Ν.Δ. 

(επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή , Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 123. 
4
φ.π. ζει. 128. 
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ηε ζχκβαζε, γ) ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, δ) απφ ην πφζν είλαη ην ζπλνιηθφ κεξίδην ζηελ 

αγνξά, πνπ θαιχπηεηαη απφ ζπκβφιαηα κε πεξηνξηζκνχο θαη ε) ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο
5
. 

Δπίζεο, νη θαλφλεο γηα ηε δεζπφδνπζα ζέζε εθαξκφδνληαη ζε κεγάιε εκβέιεηα ζην δήηεκα 

ηεο πξφζβαζεο ζε βαζηθέο ππνδνκέο θαη δηεπθνιχλζεηο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ βαζηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ, νη βαζηθέο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε 

κε δεζπφδνπζα ζέζε, ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο. Ζ επηρείξεζε πνπ δελ ην πξάηηεη ή πνπ παξέρεη πξφζβαζε κε 

δπζκελέζηεξνπο αλαινγηθά κε άιινπο αληαγσληζηέο φξνπο, παξαβηάδεη ην άξζξν 102 ΛΔΔ. 

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζσξεπηηθά πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα λα εθαξκνζζεί ε ζεσξία ησλ βαζηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ είλαη ε κνλνπσιηαθή ζέζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ππνδνκήο, ε αδπλακία 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ αληαγσληζηή ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, ε άξλεζε λα κπνξεί λα 

απνθιείζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα κελ είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε, γηα ηερληθνχο ή 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ε πξφζβαζε ηνπ αληαγσληζηή
6
. 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΛΔΔ, νη 

επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ δεζκεχζεηο πνπ νθείινπλ λα ζεβαζηνχλ. Πξφθεηηαη γηα ην άξζξν 

9 ηνπ Καλνληζκνχ 1/2003, ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ δεζκεχζεσλ, πξνηείλνληαο νη ίδηεο πνηεο ζεσξνχλ 

θαηάιιειεο. Οη δεζκεχζεηο κπνξεί λα είλαη ζπκπεξηθνξηθνχ ραξαθηήξα, γηα παξάδεηγκα ε 

παχζε κηαο ζπκπεξηθνξάο πνπ λνζεχεη ηνλ αληαγσληζκφ, ή δνκηθνχ/δηαξζξσηηθνχ 

ραξαθηήξα, γηα παξάδεηγκα ε εθπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο
7
.  

Έπεηηα, πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ζπγθεληξψζεσλ. Ο έιεγρνο 

ζπγθεληξψζεσλ είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία πξνβαίλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ κία ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ είλαη ζπκβαηή κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ. πγθέληξσζε είλαη α) ε ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ, β) ν έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ είηε 

i) απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα είηε ii) απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο
8
. ε 

πεξίπησζε ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ αζχκβαηεο κε ηνλ αληαγσληζκφ, νη ζπκκεηέρνπζεο 

εηαηξείεο αλαιακβάλνπλ δεζκεχζεηο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηα 

άξζξα 101 θαη 102, φπσο εηπψζεθε αλσηέξσ. Ζ παξέκβαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ έιεγρν ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη θνξπθψζεθε ηα επφκελα ρξφληα, κε ηελ 

έθδνζε θαη ηνπ Καλνληζκνχ 139/2004 .  

                                                                 
5
SCHOLZ, U, PURPS,S, The application of EC Competition Law in the energy sector, Journal of European Competition Law & 

Practice, 2010, Vol 1, No1, ζει. 40. 
6
ΜΑΡΗΝΟ, Μ.-Θ., Ζ πξφζβαζε ζε ελεξγεηαθφ δίθηπν – ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Αλη. Ν. 

άθθνπιαο, Αζήλα – Κνκνηελή, 2003, ζει. 221, ΓΑΛΑΝΖ, Θ, Διεχζεξνο αληαγσληζκφο θαη αληηαληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο 
ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή , Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 
2012, ζει. 121. 
7
ΓΑΛΑΝΖ, Θ, Διεχζεξνο αληαγσληζκφο θαη αληηαληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. 

(επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή , Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 139-140. 
8
ΤΝΟΓΗΝΟ, Υ, Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαλφλεο αληαγσληζκνχ, Αλη. Ν . άθθνπιαο, 2002, 

ζει. 85. 
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Δλψ νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ εθαξκφδνληαη έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

νη δηαηάμεηο πνπ αθνινπζνχλ εθαξκφδνληαη έλαληη ησλ θξαηψλ κειψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 

107 ηεο ΛΔΔ, πξψελ 87 ηεο ΔΚ, πξψελ 92 ηεο ΔΚ, «Εληζρύζεηο πνπ ρνξεγνύληαη ππό 

νπνηαδήπνηε κνξθή από ηα θξάηε ή κε θξαηηθνύο πόξνπο θαη πνπ λνζεύνπλ ή απεηινύλ λα 

λνζεύζνπλ ηνλ αληαγσληζκό δηά ηεο επλντθήο κεηαρεηξίζεσο νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή 

νξηζκέλσλ θιάδσλ παξαγσγήο είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά, θαηά ην κέηξν πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ζπλαιιαγέο, εθηόο αλ νη ζπλζήθεο νξίδνπλ άιισο» . 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, «πκβηβάδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά: α) νη 

εληζρύζεηο θνηλσληθνύ ραξαθηήξα πξνο κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο, ππό ηνλ όξν όηη 

ρνξεγνύληαη ρσξίο δηάθξηζε πξνειεύζεσο ησλ πξντόλησλ, β) νη εληζρύζεηο γηα ηελ 

επαλόξζσζε δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο ή άιια έθηαθηα γεγνλόηα, γ) νη 

εληζρύζεηο πξνο ηελ νηθνλνκία νξηζκέλσλ πεξηνρώλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δεκνθξαηίαο ηεο 

Γεξκαλίαο, θαηά ην κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ πξνθαινύληαη από ηε δηαίξεζε απηή» . Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 107 ΛΔΔ, «Δύλαληαη λα ζεσξεζνύλ όηη ζπκβηβάδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά: α) νη 

εληζρύζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλαπηύμεσο πεξηνρώλ, ζηηο νπνίεο ην βηνηηθό 

επίπεδν είλαη αζπλήζσο ρακειό ή ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ζνβαξή ππναπαζρόιεζε, θαζώο θαη 

ησλ πεξηνρώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 349, ιακβάλνληαο ππόςε ηε δηαξζξσηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε, β) νη εληζρύζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ζεκαληηθώλ 

ζρεδίσλ θνηλνύ επξσπατθνύ ελδηαθέξνληνο ή γηα ηελ άξζε ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηεο νηθνλνκίαο 

θξάηνπο κέινπο, γ) νη εληζρύζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο αλαπηύμεσο νξηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή νηθνλνκηθώλ πεξηνρώλ, εθόζνλ δελ αιινηώλνπλ ηνπο όξνπο ησλ 

ζπλαιιαγώλ θαηά ηξόπν πνπ ζα αληέθεηην πξνο ην θνηλό ζπκθέξνλ, δ) νη εληζρύζεηο γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, εθόζνλ δελ 

αιινηώλνπλ ηνπο όξνπο ζπλαιιαγώλ θαη αληαγσληζκνύ ζηελ Έλσζε ζε βαζκό αληίζεην κε ην 

θνηλό ζπκθέξνλ, ε) άιιεο θαηεγνξίεο εληζρύζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ην πκβνύιην, ην 

νπνίν απνθαζίδεη πξνηάζεη ηεο Επηηξνπήο». χκθσλα κε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, «Κξαηηθή 

ελίζρπζε είλαη θάζε πιενλέθηεκα ην νπνίν δίδεηαη ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ή παξαγσγέο 

κέζσ κίαο επέκβαζεο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα πνπ ελέρεη έλα άκεζν ή έκκεζν θφζηνο 

γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ δίρσο αληάιιαγκα γηα ην Κξάηνο». Ωο θξαηηθή ελίζρπζε 

ζεσξείηαη θάζε ελίζρπζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κξάηνο, ηνπο ΟΣΑ ή απφ  νπνηνλδήπνηε 

νξγαληζκφ πνπ αλήθεη ζην Κξάηνο
9
, ελψ ππεχζπλε γηα λα θξίλεη αλ κία θξαηηθή ελίζρπζε 

είλαη ζπκβαηή ή φρη κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά είλαη ε Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαζίδεη κεηά απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ
10

. 

                                                                 
9
ΤΝΟΓΗΝΟ, Υ, Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαλφλεο αληαγσληζκνχ, Αλη. Ν. άθθνπιαο, 2002, 

ζει.88. 
10

ΚΔΚΔΛΔΚΖ, Μ, Έιεγρνο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη 
Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 158. 
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Δπηπξνζζέησο, σο θαλφλαο αληαγσληζκνχ ζηξεθφκελνο θαηά θξάηνπο κέινπο είλαη 

απηφο ηνπ άξζξνπ 106 ηεο ΛΔΔ, πξψελ 86 ηεο ΔΚ, πξψελ 90 ηεο ΔΚ. χκθσλα κε ην 

άξζξν 1, «Σα θξάηε κέιε δελ ζεζπίδνπλ νύηε δηαηεξνύλ κέηξα αληίζεηα πξνο ηνπο θαλόλεο ησλ 

πλζεθώλ, ηδίσο πξνο εθείλνπο ησλ άξζξσλ 18 θαη 101 κέρξη θαη 109, σο πξνο ηηο δεκόζηεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ρνξεγνύλ εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα» . 

Δπίζεο, ε παξ. 2 νξίδεη φηη «Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηε δηαρείξηζε 

ππεξεζηώλ γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ζπκθέξνληνο ή πνπ έρνπλ ραξαθηήξα δεκνζηνλνκηθνύ 

κνλνπσιίνπ ππόθεηληαη ζηνπο θαλόλεο ησλ πλζεθώλ ηδίσο ζηνπο θαλόλεο αληαγσληζκνύ, 

θαηά ην κέηξν πνπ ε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ απηώλ δελ εκπνδίδεη λνκηθά ή πξαγκαηηθά ηελ 

εθπιήξσζε ηεο ηδηαίηεξεο απνζηνιήο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί». Σν πνηεο ππεξεζίεο ζεσξνχληαη 

Τπεξεζίεο Γεληθνχ Οηθνλνκηθνχ πκθέξνληνο (ΤΓΟ) αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 

θξάηνπο λα ην θαζνξίζεη, ελψ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε λα εμεηάζεη θαηά πφζν 

ν ραξαθηεξηζκφο απηφο είλαη νξζφο
11

. Ζ παξ. 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ έρεη εθαξκνζζεί 

πνιιάθηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, αθνχ ζπρλά νη πξνκεζεπηέο έρνπλ ππνρξεψζεηο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο
12

.

                                                                 
11

ΚΔΚΔΛΔΚΖ, Μ, Έιεγρνο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη 
Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 159. 
12

φ.π ζει. 160. 



  ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’
 

ΑΠΟ ΣΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ  ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΣΗ 

ΟΓΗΓΙΑ 1996/92/ΔΚ 

 

 

    I.Δισαγωγή 

 

Όπσο εηπψζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην κνλνπσιηαθφ κνληέιν έρεη ηηο 

απαξρέο ηνπ πνιιά ρξφληα πξηλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν. 

Καηά ην κνλνπσιηαθφ κνληέιν, ην ζχλνιν ηνπ ηνκέα απνηειεί θπζηθφ κνλνπψιην. Ωο 

θπζηθφ κνλνπψιην ραξαθηεξίδεηαη κία αγνξά, φηαλ κία επηρείξεζε κπνξεί λα παξέρεη αγαζά 

θαη ππεξεζίεο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απ’ φηη αλ ππήξραλ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ζα δξαζηεξηνπνηνχληαλ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Ο αληαγσληζκφο ζε έλα θπζηθφ κνλνπψιην 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε απνθιεηζηηθά κίαο επηρείξεζεο, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο
1
. Γηα πνιιέο ινηπφλ δεθαεηίεο, 

θπξηάξρεζε ε άπνςε φηη ε παξνρή ελέξγεηαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ δεκφζηα ππεξεζία κε 

ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. Γειαδή, ην θξάηνο δηαηεξνχζε 

ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα παξέκβαζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο αγνξάο φζνλ αγνξά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Οη αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 

παξνρή ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ζε κνλνπσιηαθφ κνληέιν είλαη απηέο ηεο «ζπλέρεηαο», 

ηεο «νηθνλνκηθφηεηαο», ηεο «πξνζαξκνζηηθφηεηαο» θαη, ηέινο, ηεο «θαζνιηθφηεηαο»
2
. 

Ζ πνξεία απφ ην κνλνπσιηαθφ κνληέιν ζην κνληέιν ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ηεο νπνίαο 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ θαη σο απνηέιεζκα απηνχ ην 

δηθαίσκα επηινγήο πξνκεζεπηή γηα ηνλ θαηαλαισηή κε ζηάζκηζε θξηηεξίσλ ηηκήο θαη 

πνηφηεηαο, πέξαζε απφ ηξία ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην, πνπ δηήξθεζε απφ ην 1957 έσο ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο δηαηήξεζαλ κία 

ειαζηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα κνλνπψιηα θαη δελ πξνρψξεζαλ ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Άιισζηε, ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ζεζπηζζνχλ θαλφλεο 

πνπ ζα θαηαξγνχζαλ ηα κνλνπψιηα, δεδνκέλνπ ηνπ δηαθπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

δηαηεξνχζε εθείλε ηελ πεξίνδν ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα
3
. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, πνπ 

                                                                 
1
ΜΑΡΗΝΟ, Μ.-Θ., Ζ πξφζβαζε ζε ελεξγεηαθφ δίθηπν – ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Αλη. Ν. 

άθθνπιαο, Αζήλα – Κνκνηελή, 2003, ζει. 13. 
2
ΖΛΗΑΓΟΤ, ΑΗΚ, Απειεπζέξσζε αγνξάο ελέξγεηαο θαηά ην επξσπατθφ θαη εζληθφ δίθαην, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), 

Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή , Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 21. 
3
ΒΔΛΔΓΡΑΚΖ, ΔΜ, Ζ απνξξχζκηζε ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα [2005] ΝνΒ, ζει. 1502. 
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εθηείλεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ηα 

φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ κέηξα ελάληηα ζηα θξαηηθά 

κνλνπψιηα. Ζ Οδεγία ηεο 25
εο

 Ηνπλίνπ 1980, ε νπνία πξνέβιεπε ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ 

Δπηηξνπή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο δεκφζηνπο πφξνπο ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαη επίζεο, ε «Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά» ηνπ 1985, απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία 

ηεο πηνζέηεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Σν ηξίην ζηάδην ηεο απνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο, πνπ μεθίλεζε ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ήηαλ ην πην νπζηαζηηθφ θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα βξεζεί 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζην γεληθφ ζπκθέξνλ θαη ηελ επξσπατθή αγνξά, αθνινπζνχκελε ε 

Δπηηξνπή κία πεξηζζφηεξν επλντθή ζηάζε πξνο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη, άιισζηε, πσο ηε δεθαεηία εθείλε εθδφζεθε κηα ζεηξά νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ, κε ηηο 

νπνίεο άξρηζε λα δξνκνινγείηαη ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζηνπο ηνκείο θνηλήο σθέιεηαο
4
. 

Σν κνληέιν ηεο απειεπζεξσκέλεο ή ειεχζεξεο αγνξάο ελέξγεηαο νξγαλψλεηαη γχξσ απφ 

ηνπο εμήο ηξεηο ζηφρνπο: (α) ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα, (β) 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ κειινληηθή 

ελεξγεηαθή επάξθεηα θαη (γ) ηελ χπαξμε θζελφηεξσλ πξντφλησλ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε  

επελδχζεσλ
5
. Απηέο ζα βνεζήζνπλ ψζηε νη ελεξγεηαθέο ππνδνκέο λα επεθηαζνχλ, θαη φπνπ 

είλαη δπλαηφ λα αληηθαηαζηαζνχλ, κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζζεί ν ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε
6
.ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, ην κνληέιν ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θηλείηαη 

γχξσ απφ έμη αξρέο, νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ λα ην ζεβαζκφ θαη ηελ επηθξάηεζε παξάιιεια 

ηφζν ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
7
. Πξφθεηηαη γηα (i) 

ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, (ii) ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο κε ηήξεζε ηεο δεκνζηφηεηαο 

θαη (iii) ηελ αξρή ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Δίλαη ην ιεγφκελν unbundling of accounts, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, 

φπσο θαη απηέο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απηή ε αξρή ζεκειηψζεθε κε ζθνπφ λα εκπνδίδεηαη νπνηαδήπνηε παξάβαζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Έπεηηα, πξφθεηηαη γηα (iv) ηελ αξρή δηαρσξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ξχζκηζε θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ 

ίδξπζε αλεμάξηεησλ αξρψλ επηθνξηηζκέλσλ κε ην έξγν ηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Σέινο, πξφθεηηαη γηα (v) ηελ αξρή ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία πξνβιέπεη φηη 

ν θάζε θαηαλαισηήο κέζα ζηελ επηθξάηεηα ππνρξενχηαη λα έρεη ειεθηξηθή ελέξγεηα δηαξθψο 

                                                                 
4
ΒΔΛΔΓΡΑΚΖ, ΔΜ, Ζ απνξξχζκηζε ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα [2005] ΝνΒ, ζει. 1503. 

5
ΖΛΗΑΓΟΤ, ΑΗΚ, Απειεπζέξσζε αγνξάο ελέξγεηαο θαηά ην επξσπατθφ θαη εζληθφ δίθαην, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), 

Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή , Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 22. 
6
ΚΟΤΣΕΟΤΚΟ, Γ, ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ, Μ, ΣΡΟΚΟΤΛΖ, Α, Ζ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: απφ ηελ πξψηε ζηελ 

Σξίηε ελεξγεηαθή δέζκε θαη ν ξφινο ηνπ ξπζκηζηή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή,  ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, 
Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 34. 
7
ΒΔΛΔΓΡΑΚΖ, ΔΜ, Ζ απνξξχζκηζε ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα [2005] ΝνΒ, ζει. 1506. 
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ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ηηκήο θαη πνηφηεηαο, αιιά θαη γηα (vi) ηελ αξρή φηη ε νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα είλαη αδεηνδνηεκέλε
8
. 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζηαδηαθή θαη 

μεθίλεζε κε ηελ πξψηε επξσπατθή νδεγία, ηελ 1996/92/ΔΚ ε νπνία πεξηιάκβαλε θνηλνχο 

θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο 

1996/92/ΔΚ
9
: «Η παξνύζα νδεγία ζεζπίδεη θνηλνύο θαλόλεο πνπ αθνξνύλ  ηελ παξαγσγή, ηε 

κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οξίδεη ηνπο θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ πξόζβαζε ζηελ αγνξά, ηα θξηηήξηα θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ηε ρνξήγεζε αδεηώλ 

θαζώο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηθηύσλ». ε γεληθέο γξακκέο, ε νδεγία πξνέβιεπε φηη ηα 

θξάηε κέιε επηιέγνπλ κεηαμχ δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αδείαο ή/θαη ζπζηήκαηνο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ παξαγσγή(άξζξν 4), νξίδεηαη δηαρεηξηζηήο πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο (άξζξν 7), ην 

ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο 

ελέξγεηαο (άξζξν 14),ε πξφζβαζε ζην δίθηπν παξέρεηαη είηε θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είηε 

κε ηνλ νξηζκφ ελφο κνλαδηθνχ πξνζψπνπ σο αγνξαζηή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

κνλαδηθνχ αγνξαζηή (Third party access – TPA) (άξζξν 16 ζε ζπλδπαζκφ κε 17, 18). Σα 

θξάηε ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (άξζξν 19)  

έηζη ψζηε αλεμάξηεηνη παξαγσγνί ή απηνπαξαγσγνί λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 

δίθηπν (άξζξν 20)θαη είλαη επηθνξηηζκέλα γηα ηε ξχζκηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαθάλεηα έηζη 

ψζηε λα εκπνδίζνπλ νπνηαδήπνηε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο (άξζξν 22). 

Ζ νδεγία απηή ζηφρεπε ζην λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηελ παξαγσγή, λα 

πξνζηαηεχζεη ηνπο  παξαγσγνχο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο δηαλνκήο θαη λα 

πξνσζήζεη ζηαδηαθά ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνκήζεηαο
10

.ηελ αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε απειεπζέξσζε ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ παξαγσγή, 

εηζαγσγή θαη πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιεηηνπξγεί ην κνληέιν ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, 

ελψ ηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ιεηηνπξγνχλ σο θπζηθά κνλνπψιηα
11

. Δπίζεο, ζηφρνο 

ππήξμε ε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ παηθηψλ ηεο αγνξάο, ηδίσο ησλ πξψελ κνλνπσιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά. Θα ιέγακε φηη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο πξψηεο νδεγίαο ζηνλ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλνςίδνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο, ζηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη ζηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο 

                                                                 
8
φ.π, ζει. 1507, ΑΓΑΜΑΝΣΗΓΟΤ, Δ, Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: Ζ νδεγία 96/92/ΔΚ θαη ε ελζσκάησζή 

ηεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, Πξαθηηθά εκεξίδαο, Αλη. Ν. άθθνπιαο, 2002, ζει. 28-30. 
9
Οδεγία 96/92/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1996 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο 

θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
10

ΚΟΤΣΕΟΤΚΟ, Γ, ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ, Μ, ΣΡΟΚΟΤΛΖ, Α, Ζ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: απφ ηελ πξψηε ζηελ 
Σξίηε ελεξγεηαθή δέζκε θαη ν ξφινο ηνπ ξπζκηζηή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή,  ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, 
Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 38, RITTER, L, BRAUND, European Competition Law: A 

practitioner’s guide, Klumer Law International, 2004, 3
rd 

Edition, p. 919-920. 
11

ΖΛΗΑΓΟΤ, ΑΗΚ, Απειεπζέξσζε αγνξάο ελέξγεηαο θαηά ην επξσπατθφ θαη εζληθφ δίθαην, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), 
Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 25. 
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γφληκνπ γηα επελδχζεηο
12

. Ζ νδεγία απηή απνηέιεζε ην πξψην βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο, ελφο ηδηαίηεξα δχζθνινπ έξγνπ. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

νη αγνξέο ελέξγεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ ήηαλ δηαθνξεηηθά δνκεκέλεο
13

,απηά δελ μεθηλνχζαλ 

απφ ηελ ίδηα αθεηεξία σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ φζσλ πξνέβιεπε ε νδεγία  θαη, έηζη, ηνπο 

δφζεθε έλα δηάζηεκα σο ρξφλνο πξνζαξκνγήο. Δπηπιένλ, ηα θξάηε κέιε δελ ππνρξενχληαλ 

λα νξγαλψζνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηηο αγνξέο ηνπο αιιά ε πξψηε απηή νδεγία ηνπο 

παξείρε ηελ ειεπζεξία λα επηιέμνπλ κφλα ηνπο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δνκεζνχλ θαη ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη αγνξέο ηνπο
14

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12

ΚΟΤΣΕΟΤΚΟ, Γ, ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ, Μ, ΣΡΟΚΟΤΛΖ, Α, Ζ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: απφ ηελ πξψηε ζηελ 
Σξίηε ελεξγεηαθή δέζκε θαη ν ξφινο ηνπ ξπζκηζηή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, 

Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 39 . 
13

 RITTER, L, BRAUN D, European Competition Law: A practitioner’s guide, Klumer Law International, 2004, 3
rd
 Edition, p. 

915,BELLAMY & CHILD, European Community Law of Competition, Oxford University Press, 2007, 6
th
 Edition, p. 1103. 

14
ΚΟΤΣΕΟΤΚΟ, Γ, ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ, Μ, ΣΡΟΚΟΤΛΖ, Α, Ζ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: απφ ηελ πξψηε ζηελ 

Σξίηε ελεξγεηαθή δέζκε θαη ν ξφινο ηνπ ξπζκηζηή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, 
Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 36 . 
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II. Δπισκόπηση της νομολογίας τοσ ΓΔΔ 

 

 

 Ζ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ πξνσζήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ εθείλε ηελ επνρή απφ 

ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ. Αλάινγα κε ηα ζηάδηα απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο, φπσο απηά 

εθηέζεθαλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, θαη ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζε θάζε 

ζηάδην, παξαηεξνχληαη αληίζηνηρεο ηάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο λνκνινγίαο. ην πξψην ζηάδην 

(1957 έσο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980) νη απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ ήηαλ ιηγνζηέο θαη, 

ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο κηθξήο πξνφδνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ, δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα θαηαξγήζνπλ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ησλ κνλνπσιηαθψλ επηρεηξήζεσλ παξά κφλν 

θαηάθεξαλ λα ειαηηψζνπλ ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηά ηνπο
15

.Ζ λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ 

μεθίλεζε λα είλαη πεξηζζφηεξν απζηεξή απέλαληη ζηα κνλνπψιηα θαηά ην δεχηεξν ζηάδην 

(αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έσο κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990). Ζ βαζηθή ζέζε πνπ 

αλέπηπμε ήηαλ φηη ηα θξαηηθά κνλνπψιηα έρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε θαζψο επίζεο, φηη ηα 

απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα πνπ απηά θαηέρνπλ νδεγνχλ ζε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο
16

. 

Ζ εμέιημε απηή ηεο λνκνινγίαο ραξαθηεξίζηεθε σο άθξσο θηιειεχζεξε θαη πξνθάιεζε 

αληηδξάζεηο κε απνηέιεζκα ηα επφκελα ρξφληα λα θηλεζεί ζηελ θαηεχζπλζε ζπκβηβαζκνχ 

ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, φπσο απηφο ζηαδηαθά αλαδπφηαλ, θαη ησλ δεκφζησλ 

κνλνπσιίσλ, φπσο απηά πθίζηαλην έσο ηφηε
17

. 

 Ο θηιειεχζεξνο ραξαθηήξαο ηεο λνκνινγίαο απνηππψλεηαη ζε κία ζεηξά 

απνθάζεσλ, νη νπνίεο αλ θαη δελ ήηαλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ θαηάξγεζε ησλ κνλνπσιίσλ, πνπ δελ ήηαλ αλαγθαία λα ππάξρνπλ, θαη νδήγεζαλ 

ζην άλνηγκα ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. Ζ λνκνινγία απηή έθαλε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 86 ΔΚ 

(λπλ 102 ΛΔΔ), πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη φηη ε δεκηνπξγία απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ 

απφ ηα θξάηε κέιε είλαη ειεχζεξε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ 

δηθαηνινγείηαη
18

.Παξάδεηγκα ηέηνηαο απφθαζεο ππήξμαλ νη ζπλεθδηθαζζείζεο απνθάζεηο C-

271/90, C-281/90 θαη C-289/90 ηνπ ΓΔΚ
19

, νη νπνίεο αθνξνχλ πεξίπησζε αληαγσληζκνχ 

ζηελ αγνξά ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ απφθαζε απηή νξίδεη φηη «απαγνξεχεηαη ε 

επέθηαζε κνλνπσιίνπ ζηελ αγνξά ρσξίο αληηθεηκεληθή δηθαηνινγία, βάζεη ησλ άξζξσλ 86 

θαη 90 παξ. 1 ΔΚ (λπλ 102 θαη 106 παξ. 1 ΛΔΔ), φηαλ απηή ε επέθηαζε είλαη απνηέιεζκα 

θξαηηθνχ κέηξνπ ην νπνίν έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εμάιεηςε ηνπ αληαγσληζκνχ»
20

. Σν ΓΔΚ 

ζεψξεζε φηη ε ρνξήγεζε απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ 

                                                                 
15

ΒΔΛΔΓΡΑΚΖ, ΔΜ, Ζ απνξξχζκηζε ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα [2005] ΝνΒ, ζει. 1502. 
16

φ.π., ζει. 1503. 
17

φ.π., ζει. 1503. 
18

ΤΝΟΓΗΝΟ, Υ, Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ΔΔΔπξΓ 2000, ζει. 36. 
19

ΓΔΚ ππφζ. C-271, 281 θαη 289/90 Ηζπαλία θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 17.11.1992. 
20

ΓΔΚ ππφζ. C-18/88 Régie des télégraphes et des téléphones θαηά GB-Inno-BM SAηεο 13.12.1991. 
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ππεξεζηψλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηειεπηθνηλσληψλ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά 

αληαγσληζηψλ ή πεξηνξηζκφ ζηελ πξφζβαζή ηνπο. Αληίζηνηρε απφθαζε ππήξμε ε C-179/90
21

, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, «ε δεζπφδνπζα ζέζε κηαο επηρείξεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

ρνξήγεζε απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, θαηά ην άξζξν 90 παξ. 1ηεο ΔΚ (λπλ 106 ΛΔΔ), 

δελ είλαη αζπκβίβαζηε πξνο ην άξζξν 86 ηεο ΔΚ (λπλ 102 ΛΔΔ),αιιά φηαλ ε άζθεζε ησλ 

απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ ηεο έρνπλ ρνξεγεζεί ηελ νδεγνχλ ζε θαηαρξεζηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηεο ή φηαλ ηα δηθαηψκαηα απηά είλαη ηθαλά λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα θαηάζηαζε, πνπ ηελ νδεγεί εθ ησλ πξαγκάησλ ζε κηα ηέηνηα 

θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά, έλα θξάηνο κέινο παξαβαίλεη ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 86 ΔΚ 

(λπλ 102 ΛΔΔ)». Απφ ην ζθεπηηθφ ηνπ ΓΔΔ ζπκπεξαίλεηαη φηη γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα 

ππεξεζία γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, πξέπεη λα δηαζέηεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα, ηα νπνία λα ηελ δηαθξίλνπλ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο. 

«Σν γεγνλφο φηη έρεη αλαηεζεί ζε κία επηρείξεζε δεκφζηα εμνπζία, δελ ζεκαίλεη φηη απηή δελ 

νθείιεη λα ζεβαζηεί ηνπο θαλφλεο ηεο πλζήθεο αιιά απηφ ζπκβαίλεη κφλν ζε πεξίπησζε 

πνπ εκπνδίδεηαη ε εθπιήξσζε ηεο ηδηαίηεξεο απνζηνιήο πνπ θαηέρεη»
22

. Έπεηηα, πξφθεηηαη 

γηα ηελ C-320/91
23

, ε νπνία, αλαθεξφκελε ζην άξζξν 90 παξ. 2 ηεο ΔΚ (λπλ 106 ΛΔΔ), 

νξίδεη φηη ε ππνρξέσζε ηνπ θνξέα ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο λα εθπιεξψζεη απνζηνιή 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη θάπνηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ, ν 

πεξηνξηζκφο φκσο απηφο δελ δηθαηνινγείηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ππεξεζίεο νη νπνίεο κπνξεί λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ ππεξεζία γεληθνχ ζπκθέξνληνο, θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ππεξεζίεο απηέο, ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, δελ επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ππεξεζίαο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο. Σέινο, απφθαζε 

εκπίπηνπζα ζε απηή ηελ θαηεγνξία απνθάζεσλ είλαη ε C-41/90
24

. χκθσλα κε ηελ απφθαζε 

απηή, «σο επηρείξεζε επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ 

ζπκθέξνληνο, έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο απαζρνιήζεσο πνπ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πξνκεζεηψλ απαζρφιεζεο είλαη ππνθείκελνο ζηελ απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 86 ηεο πλζήθεο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο απηήο δελ εκπνδίδεη ηελ εθπιήξσζε ηεο 

ηδηαίηεξεο απνζηνιήο πνπ έρεη αλαηεζεί. Έλα θξάηνο κέινο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ζε έλαλ 

νξγαληζκφ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα αζθήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, παξαβηάδεη ην 

άξζξν 90 παξ. 1 ηεο ΔΚ (λπλ 106 ΛΔΔ), εθφζνλ δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν 

νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα απνθχγεη ηελ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 86 ηεο πλζήθεο  (λπλ 102 

ΛΔΔ)». 

                                                                 
21

ΓΔΚ ππφζ. C-179/90Merciconvenzionali porto di Genova SpA θαηά Siderurgica Gabrielli SpA ηεο 10.12.1991. 

22
ΓΔΚ ππφζ. 311/84 SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) θαηά SA Compagnie luxembourgeoise de 

télédiffusion (CLT) θαη SA Information publicité Benelux (IPB) ηεο 3.10.1985. 
23

ΓΔΚC-320/91 Corbeauηεο 19.5.1993. 
24

ΓΔΚ ππφζ. C-41/90 Klaus Hofner θαη Fritz Elser θαηά Macrotron GmbH ηεο 23.4.1991. 
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 ε απηέο ηηο απνθάζεηο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ νη απνθάζεηο C-260/89,C-155/73 

θαηC-30/87.ηελ απφθαζε C-260/89
25

, ην Γηθαζηήξην αλαθέξεη φηη ην άξζξν 90 παξ. 1 (λπλ 

106 παξ. 1 ΛΔΔ)) ηεο πλζήθεο απαγνξεχεη ηε ρνξήγεζε απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ζε 

κία επηρείξεζε, ηε ζηηγκή πνπ ηα δηθαηψκαηα απηά είλαη ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάζηαζε 

ε νπνία νδεγεί απηνκάησο ζηελ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 86 (λπλ 102 ΛΔΔ), εθηφο αλ ε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 86 εκπνδίδεη ηελ εθπιήξσζε ηεο ηδηαίηεξεο απνζηνιήο πνπ ηνπο έρεη 

αλαηεζεί. Έπεηηα, ζηελ απφθαζε C-155/73
26

, ζεκαληηθή είλαη ε δηαπίζησζε εθ κέξνπο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ φηη εξκελεχνληαο ην άξζξν 86 καδί κε ην άξζξν 90 νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο «ην γεγνλφο φηη κηα επηρείξεζε, ζηελ νπνία θξάηνο κέινο ρνξεγεί 

απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ή ηα επεθηείλεη, έρεη θξαηηθφ κνλνπψιην, δελ είλαη απηφ θαζ’ απηφ 

αζπκβίβαζην κε ην άξζξν 86». Οη απαγνξεχζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ππεξεζίεο επηθνξηηζκέλεο 

κε ηελ εθηέιεζε νξηζκέλεο ππεξεζίαο, εθφζνλ νη απαγνξεχζεηο απηέο δελ είλαη 

αζπκβίβαζηεο κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Σέινο, πξφθεηηαη γηα ηελ απφθαζε C-

30/87
27

, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά πέξα απφ ηα άξζξα 86, 90 ΔΚ, θαη ζην άξζξν 85 ΔΚ 

(λπλ 101 ΛΔΔ). Σν ΓΔΚ επεζήκαλε ζηελ ππφζεζε απηή φηη ην άξζξν 85 ηεο πλζήθεο 

εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ην ίδην ην θείκελφ ηνπ, ζηηο ζπκθσλίεο "κεηαμχ επηρεηξήζεσλ". 

Δπνκέλσο, ε δηάηαμε απηή δελ αθνξνχζε ηηο ζπκβάζεηο παξαρσξήζεσο κεηαμχ ησλ δήκσλ 

πνπ ελεξγνχλ σο δεκφζηεο αξρέο, θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ 

εθηέιεζε νξηζκέλεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, πνπ ήηαλ ην αληηθείκελν δηαθσλίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο. Όζνλ αθνξά, φκσο, ηελ ελδερφκελε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 85 ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν επηρεηξήζεσλ, ην ΓΔΚ απεθάλζε 

φηη, ε δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε ζπκθσληψλ ή ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν σο κεηξηθή θαη ζπγαηξηθή εηαηξία, φηαλ ε 

ζπγαηξηθή δελ έρεη πξαγκαηηθή απηνλνκία θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γξακκήο δξάζεψο ηεο 

ζηελ αγνξά θαη φηαλ απηέο νη ζπκθσλίεο ή πξαθηηθέο έρνπλ ζηνρεχνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ 

εζσηεξηθήο θαηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ
28

. Σν Γηθαζηήξην 

αλαθέξεη σο πξνο ην άξζξν 86 φηη απηφ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε νκίινπ επηρεηξήζεσλ 

φηαλ α) ν φκηινο θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα παξεκπνδίδεη ηελ χπαξμε 

πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, β) φηαλ ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο παξεκπνδίδνπλ αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, γ) φηαλ ν φκηινο εθαξκφδεη κε δίθαηεο ηηκέο.  Σέινο, φζνλ αθνξά ην 

άξζξν 90 παξ. 1 ΔΚ, απηφ έρεη ηελ έλλνηα φηη απαγνξεχεη ζηηο δεκφζηεο αξρέο λα επηβάιινπλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ ρνξεγήζεη απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, φξνπο ηηκψλ 

αληίζεηνπο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 85 θαη 86. 
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 Ζ απφθαζε, φκσο, ε νπνία θαζφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ην άλνηγκα ηεο αγνξάο 

ελέξγεηαο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε σο ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

είλαη ε απφθαζε C-393/92
29

.ηελ απφθαζε Communed’Almeloθαη ινηπνί θαηά NV 

Energiebedrijf Ijsselmij, ε δηαθνξά αλέθπςε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Almelo θαη άιισλ ηνπηθψλ 

δηαλνκέσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αθελφο θαη ηεο Energiebedrijf IJsselmijNV (IJM), 

επηρεηξήζεσο πεξηθεξεηαθήο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αθεηέξνπ, ζρεηηθά κε 

επηβάξπλζε εμηζψζεσο πνπ ρξέσζε ε ηειεπηαία ζηνπο ηνπηθνχο δηαλνκείο. Σν ηζηνξηθφ ηεο 

ππφζεζεο απηήο έρεη σο εμήο: «ηηο Κάησ Υψξεο, ην ειεθηξηθφ ξεχκα παξάγεηαη απφ 

ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο, κεηφρνπο θνηλήο επηρεηξήζεσο, ηεο N.V. Samenwerkende  Electriciteits 

Produktiebedrijven (SEP), ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

παξαγσγψλ. Ζ δηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη νξγαλσκέλε πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά, 

εληφο ηεο πεξηνρήο πνπ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί, νη επηρεηξήζεηο πεξηθεξεηαθήο δηαλνκήο 

εθνδηάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπηθήο δηαλνκήο πνπ αλήθνπλ ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο 

θαη, ελδερνκέλσο, νξηζκέλνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Οη επηρεηξήζεηο ηνπηθήο δηαλνκήο 

εμαζθαιίδνπλ ηνλ εθνδηαζκφ ησλ πειαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο.  

ηελ IJM δφζεθε, κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ην 1918, κε απνθιεηζηηθή παξαρψξεζε ηεο επζχλεο 

δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ νξηδφκελε απφ ηελ παξαρψξεζε πεξηνρή. Ζ IJM 

παξέρεη ειεθηξηθφ ξεχκα ζε ηνπηθνχο δηαλνκείο, θπξίσο ζηνλ Γήκν Almelo θαη ζηηο άιιεο 

πξνζθεχγνπζεο ηεο δίθεο, ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδεη ηνλ άκεζν εθνδηαζκφ θαηαλαισηψλ 

ζηηο αγξνηηθέο δψλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1985 έσο 1988, ε εηζαγσγή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο εθ κέξνπο ησλ ηνπηθψλ δηαλνκέσλ απαγνξεπφηαλ, δπλάκεη ξήηξαο απνθιεηζηηθήο 

αγνξάο πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηνπο γεληθνχο φξνπο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνπο 

δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο πνπ είραλ δηθή ηνπο επηρείξεζε δηαλνκήο επί ηνπ εδάθνπο ηεο N.V. 

Electriciteits Maatschappij IJsselcentrale (ΗJΜ). Tν άξζξν 2, παξάγξαθνο 2, ησλ γεληθψλ 

απηψλ φξσλ πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλα φηη ν Γήκνο δεζκεχεηαη "λα πξνκεζεχεηαη ειεθηξηθφ 

ξεχκα απνθιεηζηηθά απφ ηελ IJC πξνο δηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο επί ηνπ εδάθνπο ηεο θαη 

λα κε ρξεζηκνπνηεί ην ξεχκα απηφ παξά κφλν πξνο ίδηα ρξήζε ή γηα παξνρή ζε ηξίηνπο πξνο 

θαηαλάισζε επί ηνπ εδάθνπο ηνπ Γήκνπ". Οη γεληθνί φξνη πνπ είρε επηβάιεη ε IJM είλαη 

επζπγξακκηζκέλνη πξνο ηνπο πξφηππνπο γεληθνχο φξνπο παξνρήο πνπ θαζηεξψζεθαλ απφ ηελ 

έλσζε ησλ θνξέσλ εθκεηαιιεχζεσο θέληξσλ δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο Κάησ 

Υψξεο. ' απηή ηελ ππνρξέσζε απνθιεηζηηθήο αγνξάο ηνπ ηνπηθνχ δηαλνκέα αληηζηνηρεί 

δέζκεπζε απνθιεηζηηθήο πσιήζεσο εθ κέξνπο ηεο επηρεηξήζεσο πεξηθεξεηαθήο δηαλνκήο. Ο 

ηνπηθφο δηαλνκέαο επηβάιιεη, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ππνρξέσζε 

απνθιεηζηηθήο αγνξάο». Σν πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εξκελεχεηαη ε απαγφξεπζε εηζαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πξννξηδφηαλ γηα δεκφζηα 

δηαλνκή, ε νπνία απαγφξεπζε πξνβιεπφηαλ απφ ην 1985 κέρξη θαη ην 1988 απφ ηνπο γεληθνχο 
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φξνπο κηαο πεξηθεξεηαθήο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σν ΓΔΚ ζηηο ζθέςεηο 35 

επ. επεζήκαλε φηη «ε ξήηξα απνθιεηζηηθήο αγνξάο πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηνπο γεληθνχο 

φξνπο πσιήζεσο απνηειεί ξήηξα ζπκθσλίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 85 ηεο ΔΚ. 

πκθσλία πεξηέρνπζα κία ηέηνηα ξήηξα πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ, ζην κέηξν πνπ ε ξήηξα 

απηή απαγνξεχεη ζηνλ ηνπηθφ δηαλνκέα λα εθνδηαζηεί ειεθηξηθφ ξεχκα απφ άιινπο 

πξνκεζεπηέο». Οη απνθιεηζηηθέο ζπκθσλίεο απνηεινχλ παξάδεηγκα ζπκπξάμεσλ πνπ 

λνζεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, φπσο θαη νη ηπρφλ ζπκθσλίεο φπνπ ππάξρεη δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε, νη ξήηξεο ζπλνιηθήο θάιπςεο αλαγθψλ αιιά θαη ε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεηξηθψλ εηαηξεηψλ
30

. Δπηπξνζζέησο, ην ΓΔΚ 

απεθάλζε φηη «είλαη αληίζεηε πξνο ην άξζξν 86 ΔΚ (λπλ 102 ΛΔΔ) ε εθαξκνγή, εθ κέξνπο 

επηρεηξήζεσο πεξηθεξεηαθήο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή 

αλήθεη ζε φκηιν επηρεηξήζεσλ θαηέρνληα ζπιινγηθή δεζπφδνπζα ζέζε επί νπζηψδνπο κέξνπο 

ηεο θνηλήο αγνξάο, ξήηξαο απνθιεηζηηθήο αγνξάο πεξηιακβαλφκελεο ζηνπο γεληθνχο φξνπο 

πσιήζεσο, ε νπνία απαγνξεχεη ζηνπο ηνπηθνχο δηαλνκείο λα εηζάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα πξνο 

δεκφζηα δηαλνκή θαη ε νπνία επεξεάδεη ην εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ». Ζ εθαξκνγή 

ηεο παξ’ φια απηά, είλαη επηηξεπφκελε εάλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 2 (λπλ 

106 ΛΔΔ). Ο πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε απαξαίηεηνο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζηελ επηρείξεζε απηή λα εθπιεξψζεη ηε γεληθνχ ζπκθέξνληνο 

απνζηνιή ηεο.  

Άιιε κία ζεκαληηθή απφθαζε ηεο πεξηφδνπ απηήο ππήξμε ε C-19/93 P
31

. ηελ 

ππφζεζε Rendo NV, Centraal Overijselsse Nutsbedjriven NV θαη Regionaal Energiebedrijf 

Salland NV θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αζθήζεθε αίηεζε αλαηξέζεσο 

θαηά ηεο απφθαζεο T-16/91, Rendo θ.ιπ. θαηά Δπηηξνπήο. «Οη πξνζθεχγνπζεο είλαη ηνπηθέο 

εηαηξίεο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο Κάησ Υψξεο, πνπ εθνδηάδνληαη κε ειεθηξηθφ 

ξεχκα απφ κηα πεξηθεξεηαθή επηρείξεζε δηαλνκήο, ηελ IJsselcentrale (IJC). Σνλ Μάην ηνπ 

1988 νη πξνζθεχγνπζεο ππέβαιαλ ζηελ Δπηηξνπή θαηαγγειία ζηξεθφκελε, κεηαμχ άιισλ, 

θαηά ησλ IJC θαη NV Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP), 

παξεκβαίλνπζα ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία. Οη θαηαγγέιινπζεο πξνέβαιαλ δηάθνξεο 

παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 85 (λπλ 101 ΛΔΔ) θαη 86 ηεο πλζήθεο (λπλ 102 ΛΔΔ) πνπ είραλ 

δηαπξαρζεί απφ ηε SEP θαη ηηο εηαηξίεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο Κάησ Υψξεο.  

Ζ SEP είλαη κηα εηαηξία πνπ ίδξπζαλ ην 1949 νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ζηηο Κάησ Υψξεο πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο. χκθσλα κε 

ην θαηαζηαηηθφ ηεο, κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο, ε δηαρείξηζε 

ηνπ δηθηχνπ πςειήο ηάζεσο θαη ε ζχλαςε ζπκθσληψλ κε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαζψο θαη ε 
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ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηεζλψλ ζπλδέζεσλ ηνπ δηθηχνπ. Σν 1986 ζπλήθζε ε ζπκθσλία 

OVSκεηαμχ ηεο SEPθαη ησλ κεηφρσλ, ε νπνία ζην άξζξν 21 επηθπιάζζεη κφλν ζηε SEP ηελ 

εηζαγσγή θαη εμαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη επηβάιιεη ζηνπο κεηέρνληεο ζ' απηή λα 

νξίδνπλ, ζηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο πνπ ζπλάπηνπλ κε ηηο επηρεηξήζεηο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, φηη νη ηειεπηαίεο νχηε ζα εηζάγνπλ νχηε ζα εμάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα. Αθξηβψο ε 

ηειεπηαία απηή δηάηαμε απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο θαη ηεο 

ππφ θξίζε δηαθνξάο». Σν ΓΔΚ ζε απηή ηελ ππφζεζε ζηεξίρζεθε ζηελ πξνγελέζηεξε αιιά 

πξφζθαηα κε απηήλ εθδνζείζα απφθαζε Almeloθαη δηαπίζησζε ην αζπκβίβαζην κε ηε 

πλζήθε ηεο εθαξκνγήο, εθ κέξνπο επηρεηξήζεσο πεξηθεξεηαθήο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ξήηξαο απνθιεηζηηθήο αγνξάο πεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο γεληθνχο φξνπο 

πσιήζεσο, ε νπνία απαγνξεχεη ζηνπο ηνπηθνχο δηαλνκείο λα εηζάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα πξνο 

δεκφζηα δηαλνκή. Δπνκέλσο, ε απφθαζε απηή ππνρξεψλεη ην αηηνχλ δηθαζηήξην λα αθπξψζεη 

ηελ ελ ιφγσ ξήηξα, θαη ηνχην εθφζνλ ην ελ ιφγσ δηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ν πεξηνξηζκφο 

ζηνλ αληαγσληζκφ δελ είλαη αλαγθαίνο πξνθεηκέλνπ ε ελ ιφγσ επηρείξεζε δηαλνκήο λα 

εθπιεξψζεη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 90, παξάγξαθνο 2, ηεο πλζήθεο, ηε γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο απνζηνιή ηεο. Σν ΓΔΚ, δειαδή, κε απηή ηελ απφθαζε έξρεηαη λα θαζηεξψζεη 

λνκνινγία ζρεηηθά κε ηηο ξήηξεο απνθιεηζηηθήο αγνξάο θαη ηελ αληίζεζή ηνπο ζην άξζξν 85 

ΔΚ. 

Tέινο, ηελ πεξίνδν εθείλε ππήξμε ε C-159/94
32

. Πξφθεηηαη γηα πξνζθπγή ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ νπνία δεηά λα αλαγλσξηζηεί 

φηη κε ηελ ρνξήγεζε απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο γηα ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 37 ηεο πλζήθεο. «Σν άξζξν 37 ηεο 

πλζήθεο δελ επηηξέπεη ζε έλα θξάηνο κέινο λα επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

αλαζέηεη ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα 

εηζαγσγήο είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ άκεζα ηνπο φξνπο δηαζέζεσο κφλν ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

ή πσιεηψλ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, ηα δε απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα εμαγσγήο επεξεάδνπλ 

κφλν ηνπο φξνπο εθνδηαζκνχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ή ησλ θαηαλαισηψλ ησλ άιισλ θξαηψλ 

κειψλ, ζπλεπαγφκελα ακθφηεξα, θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν, δπζκελή δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζε άιια θξάηε κέιε εμαγσγέσλ ή εηζαγσγέσλ». ηελ ππφζεζή καο, κε λφκν 

ηνπ 1946 αλαηέζεθε ε δηαρείξηζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ δεκφζην νξγαληζκφ κε ηελ 

επσλπκία EDF (Electricité de France). Aπφ ην λφκν απηφ πξνέθπςε φηη ε EDF ήηαλ ν κφλνο 

ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο θαη επίζεο, βάζεη ζπκβάζεσο 

παξαρσξήζεσο πνπ ζχλεςε κε ην δεκφζην ην 1958 γηα εβδνκήληα πέληε έηε, δηελεξγνχζε 

απνθιεηζηηθά ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ινηπφλ, ζεψξεζε 

φηη ηα απνθιεηζηηθά απηά δηθαηψκαηα δελ ζπλάδνπλ κε ηε πλζήθε ηεο ΔΚ. Ζ Γαιιηθή 
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θπβέξλεζε, απφ ηελ άιιε, επηθαιέζηεθε ην άξζξν 90 παξ. 2 ηεο πλζήθεο (λπλ 106 ΛΔΔ). 

Σν Γηθαζηήξην, πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη απφθαζε δηαηχπσζε ην εμήο ζθεπηηθφ: Αξρηθά, 

ζχκθσλα κε πξνεγνχκελε λνκνινγία ηνπ «ην άξζξν 90 δελ αθνξά, παξά κφλνλ ηηο 

επηρεηξήζεηο, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νπνίσλ ηα θξάηε νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηδηαίηεξε 

επζχλε, ιφγσ ηεο επηξξνήο πνπ δχλαληαη λα αζθνχλ σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά απηή θαη φηη ε 

δηάηαμε απηή, αθελφο, ηνλίδεη φηη νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηεπθξηλίζεσλ πνπ δίδνληαη κε ηελ παξάγξαθν 2, ππφθεηληαη ζην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηεο 

πλζήθεο θαη, αθεηέξνπ, επηηάζζεη ζηα θξάηε κέιε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο απηνχο ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο». Δπνκέλσο, «ην άξζξν 90, παξάγξαθνο 1, πξέπεη 

λα εξκελεχεηαη ππφ ηελ έλλνηα φηη ζθνπεί λα απνθιείζεη ηε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ 

λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθάκςνπλ ηηο απαγνξεχζεηο άιισλ θαλφλσλ ηεο πλζήθεο πνπ απεπζχλνληαη απεπζείαο 

ζε απηά, φπσο είλαη νη απαγνξεχζεηο ησλ άξζξσλ 30, 34 θαη 37, ππνρξεψλνληαο ή σζψληαο 

ηηο επηρεηξήζεηο απηέο λα αθνινπζήζνπλ ζπκπεξηθνξά ε νπνία, σο ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ζα αληέβαηλε ζηνπο ελ ιφγσ θαλφλεο». Δπίζεο απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξ. 1 θαη 2 

πξνθχπηεη φηη «ε παξ. 2 κπνξεί λα πξνβιεζεί γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ εθ κέξνπο ελφο 

θξάηνπο κέινπο ρνξήγεζε απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πξνζθξνχνπλ ηδίσο ζην άξζξν 

37 ηεο πλζήθεο, ζε επηρείξεζε επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ γεληθνχ 

νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, εθφζνλ απηή δελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηελ ηδηαίηεξε απνζηνιή 

πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί παξά κφλν κε ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ δηθαησκάησλ θαη εθφζνλ ε 

αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ δελ επεξεάδεηαη ζε βαζκφ αληίζεην πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

Κνηλφηεηαο». Πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί, έπξεπε λα θξίλεη σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ 

απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηεο EDF. ε απηφ ην δήηεκα, ε 

EDFππνζηήξημε φηη ζε πεξίπησζε θαηαξγήζεσο ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, κεξίδα 

πειαηψλ ζα ζηξεθφηαλ ζε αληαγσληζηηθέο πεγέο παξαγσγήο, θζελφηεξεο απφ ηελ EDFκε 

απνηέιεζκα είηε λα βιάςεη ην θφζηνο εθνδηαζκνχ ησλ άιισλ θαηαλαισηψλ είηε λα βιάςεη 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνχ. Σν Γηθαζηήξην δηαπίζησζε ζε απηφ ην 

ζεκείν φηη «γηα λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 90, παξ. 2, ηεο 

πλζήθεο, δελ απαηηείηαη λα απεηιείηαη ε νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο επηρεηξήζεσο πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαρείξηζε ππεξεζίαο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο. Αξθεί ην 

γεγνλφο φηη, ζε πεξίπησζε θαηαξγήζεσο ησλ επηδίθσλ δηθαησκάησλ, καηαηψλεηαη ε 

εθπιήξσζε ηεο ηδηαίηεξεο απνζηνιήο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ επηρείξεζε, φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο παξνρήο δεκνζίαο ππεξεζίαο πνπ βαξχλνπλ ηελ 

επηρείξεζε». Δθ ησλ αλσηέξσ ινηπφλ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα είλαη θιάδνο πνπ ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ζα πξνθαινχζε νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ βηνκεραληψλ απηψλ θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

παξνρήο, ζπλερνχο εθνδηαζκνχ θαη ίζεο κεηαρεηξίζεσο ησλ πειαηψλ ή ζπλδξνκεηψλ, 

απνδεηθλχεηαη ν ηζρπξηζκφο ηεο Γαιιηθήο θπβέξλεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ην 
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θξάηνο απνδεηθλχεη κε πνηνλ ηξφπν θηλδπλεχεη ε εθπιήξσζε ηεο ηδηαίηεξεο απνζηνιήο ηεο 

επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ην αλ πεξηνξίδεηαη ην εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ε Δπηηξνπή δελ 

απέδεημε παξάβαζε ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, σο φθεηιε. Σν Γηθαζηήξην, ινηπφλ, κε βάζε 

απηά ηα δεδνκέλα απέξξηςε ηελ πξνζθπγή ηεο Δπηηξνπήο. 
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   III. σμπεράσματα 

 

 

 Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο μεθίλεζε κε βάζε ηελ ηάζε θαηάξγεζεο ησλ 

κνλνπσιίσλ πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ηδίσο απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ζ παξαδνρή, άιισζηε, φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα απνηειεί εκπφξεπκα 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 30 ηεο πλζήθεο, επέβαιε ηελ ιήςε κέηξσλ πνπ ζα επέηξεπαλ 

ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ηεο θαη ζα απαγφξεπαλ πξαθηηθέο ηθαλέο λα πεξηνξίζνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ
33

. Σν άλνηγκα ηεο αγνξάο ζηνλ αληαγσληζκφ, κε γλψκνλα ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, ηνλ εθνδηαζκφ ηεο ρψξαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη ην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ
34

, επηηεχρζεθε κέζσ ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ, ηδίσο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο γηα ηελ απαγφξεπζε ζπκθσληψλ θαη ζπκπξάμεσλ 

πνπ λνζεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απαγφξεπζε θαηάρξεζεο ηεο 

δεζπφδνπζαο ζέζεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη απφ ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

θαη ηνπ ΓΔΚ. Σν ΓΔΚ, βάζεη ησλ  θαλφλσλ αληαγσληζκνχ πνπ ηζρχνπλ  ζηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα, δηακφξθσζε λνκνινγία, ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ απειεπζέξσζε ησλ 

κνλνπσιηαθψλ αγνξψλ θαη εκκέζσο ζηελ ηδησηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ
35

 θαη έζεζε ηε βάζε 

πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε θαη κέζσ ηεο νπνίαο εμειίρζεθε πεξαηηέξσ ε λνκνινγία ηνπ ηα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. 
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     ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 1996/92/ΔΚ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΔΜΗ 

 

 

     Ι. Δισαγωγή 

 

Ζ δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο, πνπ μεθίλεζε, φπσο πξν εηπψζεθε, 

νπζηαζηηθά κε ην πξψην ελεξγεηαθφ παθέην ηελ πεξίνδν 1996-1998, δελ ήηαλ κηα εχθνιε 

δηαδηθαζία. Τπήξμε ε πξψηε απφπεηξα κεηαβνιήο ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο, ηεο 

κνλνπσιηαθήο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο, κε δπζθνιίεο εθαξκνγήο γηα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΚ. 

Δπξφθεηην γηα έλα ηεξάζηην εγρείξεκα, θαζψο ε δνκή ηεο αγνξάο γεληθά, ήηαλ απφιπηα 

δηαθνξεηηθή θαη επηπξνζζέησο ππήξραλ θξάηε κέιε κε αδπλακία εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ, 

δεδνκέλνπ φηη νη εζσηεξηθέο ηνπο αγνξέο αδπλαηνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ακέζσο ζε απηέο 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Σν δήηεκα, φκσο, ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο είρε ηεζεί σο 

πξνηεξαηφηεηα, κε απνηέιεζκα λα αθνινπζήζεη ζε ζχληνκν ζρεηηθά δηάζηεκα έλα λέν 

παθέην νδεγηψλ, ε δεχηεξε ελεξγεηαθή δέζκε. 

 Έηζη, κεηά απφ επηά ρξφληα απφ ηελ πξψηε απφπεηξα, ην 2003, πηνζεηήζεθε ε 

δεχηεξε δέζκε κέηξσλ, πνπ ζηφρν είρε λα εληζρχζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

ελέξγεηαο. ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε δεχηεξε ελεξγεηαθή δέζκε πεξηιάκβαλε 

ηελ Οδεγία 2003/54/ΔΚ, ε νπνία πξνέβιεπε θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, θαηαξγψληαο παξάιιεια ηελ Οδεγία 96/92/ΔΚ, ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1228/2003, 

πνπ αθνξνχζε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζε δίθηπν ζε δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηελ Απφθαζε 2003/796/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε 

επξσπατθήο νκάδαο ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ηφζν γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα φζν θαη γηα ην 

θπζηθφ αέξην
1
.Ζ δεχηεξε ελεξγεηαθή δέζκε είρε ζηφρν λα επηηαρχλεη ην άλνηγκα ηεο 

ελεξγεηαθήο αγνξάο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο πνπ ζα επλννχζαλ κηα ιεηηνπξγηθή 

εζσηεξηθή αγνξά
2
. Καη ζε απηή ηελ Οδεγία, φπσο θαη ζηελ πξψηε γηα ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, πξνβιέθζεθε φηη ηα θξάηε κέιε δελ δεζκεχνληαλ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ ηνπο αιιά αληίζεηα ήηαλ ειεχζεξα λα 
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πηνζεηήζνπλ απηέο ηηο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζα ηαίξηαδαλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ήηαλ ήδε 

δνκεκέλεο
3
.  

 χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2003/54/ΔΚ
4
, «Η παξνύζα νδεγία ζεζπίδεη 

θνηλνύο θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά, ηε δηαλνκή θαη ηελ πξνκήζεηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οξίδεη ηνπο θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ πξόζβαζε ζηελ αγνξά, ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ηζρύνπλ γηα ηηο πξνζθιήζεηο πξνο ππνβνιή πξνζθνξώλ θαη ηε ρνξήγεζε αδεηώλ θαζώο θαη γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηθηύσλ». Ζ ελ ιφγσ νδεγία κεξηκλά γηα ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, 

γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλα ηα θξάηε θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο, φηαλ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην (άξζξν 4), γηα ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, φπνπ πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο αδεηψλ θαη ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηε δεκηνπξγία λένπ δπλακηθνχ (άξζξα 6,7) 

θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο λνκηθά αιιά 

θαη σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ιήςε απνθάζεσλ απφ ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή αληίζηνηρα (άξζξα 8 επ.). ρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν (άξζξα 20 επ.), πξνβιέθζεθε ην άλνηγκα ηεο αγνξάο 

γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, θαη εληζρχζεθε αξθεηά ν ξφινο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, νη 

νπνίεο είλαη εληειψο αλεμάξηεηεο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ
5
.  

 Όζνλ αγνξά ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1228/2003
6
, ην άξζξν 1 πξνβιέπεη φηη «θνπόο ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη ν θαζνξηζκόο δίθαησλ θαλόλσλ γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ εληόο ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ εζληθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ αγνξώλ. Πξνο ηνύην, απαηηείηαη ε ζέζπηζε κεραληζκνύ αληηζηαζκίζεσλ γηα ηηο 

δηαζπλνξηαθέο ξνέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ελαξκνληζκέλσλ αξρώλ γηα ηα δηαζπλνξηαθά ηέιε 

κεηαθνξάο θαζώο θαη ν θαηακεξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνύ ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμύ 

ησλ εζληθώλ δηθηύσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο». Πξνβιέπνληαη, ινηπφλ, ζηνλ 

Καλνληζκφ απηφ ξπζκίζεηο γηα ηα ηέιε πξφζβαζεο ζηα δίθηπα (άξζξν 4), γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο (άξζξν 5), γηα γξακκέο δηαζχλδεζεο 
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(άξζξν 6), θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ζέζπηζεο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ απφ ηελ Δπηηξνπή, 

φηαλ ζπληξέρεη αλάγθε (άξζξν 8)
7
.  

 ρεηηθά κε ηελ Απφθαζε 2003/796/ΔΚ
8
, ζην άξζξν 1 παξ. 1 πξνβιέπεη φηη «Με ηελ 

παξνύζα απόθαζε ζπληζηάηαη από ηελ Επηηξνπή ζπκβνπιεπηηθή νκάδα γηα ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαη ην θπζηθό αέξην, ε "επξσπατθή νκάδα ξπζκηζηηθώλ αξρώλ γηα ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαη ην θπζηθό αέξην" (θαινύκελε ελ πξνθεηκέλσ ε "νκάδα")» , ελψ ζηελ παξ. 2 

αλαθέξεη φηη «Η νκάδα, ηδία πξσηνβνπιία ή αηηήζεη ηεο Επηηξνπήο, ζα ζπκβνπιεύεη θαη 

επηθνπξεί ηελ Επηηξνπή ζηελ εδξαίσζε ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ηδίσο δε εηο ό,ηη 

αθνξά ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ κέηξσλ εθαξκνγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ 

θπζηθνύ αεξίνπ, θαη επί ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνύ αεξίνπ θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ξόινο ηεο νκάδαο έγθεηηαη ζηε δηεπθόιπλζε ηεο ζπλελλόεζεο, ηνπ 

ζπληνληζκνύ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθώλ ξπζκηζηηθώλ αξρώλ, ζπκβάιινληαο ζηε ζπλεπή 

εθαξκνγή, ζε όια ηα θξάηε κέιε, ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 2003/54/ΕΚ, ηεο νδεγίαο 

2003/55/ΕΚ, θαζώο θαη ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 1228/2003, όπσο θαη θάζε ελδερόκελεο 

κειινληηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ».  

 Ζ δεχηεξε ελεξγεηαθή δέζκε έθεξε πνηθίιεο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο αγνξάο θαη 

επηηάρπλε ην άλνηγκά ηεο αιιά νη πιένλ νπζηψδεηο ππήξμαλ ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, ν λνκηθφο δηαρσξηζκφο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ
9
. 

Με ηελ Οδεγία 2003/54/ΔΚ, νη θαζέησο νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα κελ έρνπλ 

ηνλ έιεγρν πνπ είραλ, ην νπνίν βέβαηα πεγάδεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο είραλ 

μεθηλήζεη απφ κφλεο ηνπο λα αλαδηαξζξψλνληαη, έρνληαο θαηαλνήζεη ην λέν πιαίζην. Ζ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο είρε δξνκνινγεζεί θαη κε δεδνκέλν φηη θαηά ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα είραλ ζαθψο ηεζεί νη ζηφρνη θαη είραλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα φπσο, ε δεκηνπξγία 

ρξεκαηηζηεξίσλ ελέξγεηαο θαη ε κεηαηξνπή θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο
10

, ε πηνζέηεζε πξφζζεησλ κέηξσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θξίζεθε αλαγθαία. 
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II. Δπισκόπηση της νομολογίας τοσ ΓΔΔ 

 

 

 Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο 

ζπλερίζηεθε απνθαζηζηηθά, κε ηνλ ίδην ηξφπν ζπλέρηζε θαη ην ΓΔΚ κε ηε λνκνινγία ηνπ λα 

ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα ζπκβάιεη, ζην βαζκφ πνπ απηφ ήηαλ ηθαλφ, ζην 

άλνηγκα ηεο αγνξάο. ην δηάζηεκα πνπ ζα εμεηάζνπκε ζε απηφ ην θεθάιαην, απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο ηνπ πξψηνπ παθέηνπ νδεγηψλ έσο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηξίηνπ 

παθέηνπ νδεγηψλ, δειαδή απφ ην 1998 έσο ην 2007, νη απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ λαη κελ ιηγνζηέο, αιιά παξφια απηά θηλήζεθαλ ζηα ρλάξηα 

ηεο δηακνξθσζείζαο ήδε λνκνινγίαο θαη ππνγξάκκηζαλ ηε ζεκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ. 

 Μία απφθαζε πνπ εθδφζεθε απφ ην ΓΔΚ εθείλε ηελ πεξίνδν θαη θάλεη αλαθνξά ζην 

άξζξν 81 (λπλ 101_ είλαη ε C-105/04 P
11

. Πξφθεηηαη γηα αίηεζε αλαηξέζεσο ηεο εηαηξείαο 

CEF Holdings Ltd., ρνλδξέκπνξνπ ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ, θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο CEF 

City Electrical Factors BV θαηά ησλ εηαηξεηψλ Nederlandse Federatieve Verenigingvoor de 

Groothandelop Elektrotechnisch Gebied (FEG), Unievan Elektrotechnische Ondernemers 

(UNETO) θαη Nederlandse Verenigingvan Alleenvertegenwoordigersop Elektrotechnisch 

Gebied (ΝΑVEG). «H CEF κε ηελ θαηαγγειία ηεο ζηξάθεθε θαηά ησλ ηξηψλ ελψζεσλ γηα ηε 

ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ακνηβαίαο απνθιεηζηηθφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξνινγηθψλ εμαξηεκάησλ ζηηο Κάησ Υψξεο, κε ην επηρείξεκα φηη 

απηέο νη ζπκβάζεηο θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ θαζηέξσζε ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά εηαηξείαο 

πνπ δελ ήηαλ κέινο ηεο FEG. Έηζη, πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα είραλ κφλν κέιε 

ηεο FEG θαη παξάιιεια φζνη βξίζθνληαλ ζηηο Κάησ Υψξεο εθνδηάδνληαλ κφλνλ απφ 

απηνχο». Έπεηηα, ε θαηαγγειία ηεο CEF επεθηάζεθε θαη ζε ζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο FEG θαη 

ησλ κειψλ ηεο, πνπ αθνξνχζαλ ηηκέο θαη κεηψζεηο ηηκψλ, ζε ζπκθσλίεο γηα λα εκπνδηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ζε νξηζκέλα ζρέδηα θαζψο θαη ζε θάζεηεο ζπκθσλίεο πεξί ηηκψλ κεηαμχ 

νξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ ειεθηξνινγηθψλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ ρνλδξεκπφξσλ κειψλ ηεο 

FEG. Έηζη, ε Δπηηξνπή, αθνχ πξαγκαηνπνίεζε αθξφαζε ησλ εηαηξεηψλ, εμέδσζε απφθαζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πξαθηηθέο ησλ εηαηξεηψλ παξαβίαδαλ ην άξζξν 81 παξ. 1 ηεο ΔΚ 

(λπλ 101 ΛΔΔ).χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο, «ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε 

χπαξμε αληίζεηεο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ πξαθηηθήο ή ζπκθσλίαο πξέπεη λα ζπλαρζεί απφ 

νξηζκέλεο ζπκπηψζεηο θαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ, ιακβαλφκελα καδί ππφςε, κπνξνχλ λα 
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απνηειέζνπλ, ειιείςεη άιιεο ζπλεπνχο εμεγήζεσο, ηελ απφδεημε κηαο παξαβάζεσο ησλ 

θαλφλσλ αληαγσληζκνχ
12

. πγθεθξηκέλα, ηέηνηα ζηνηρεία θαη ηέηνηεο ζπκπηψζεηο θαζηζηνχλ 

δπλαηφ λα απνθαιπθζνχλ φρη κφλνλ ε χπαξμε αληίζεησλ πξνο ηνλ αληαγσληζκφ κνξθψλ 

ζπκπεξηθνξάο ή ζπκθσληψλ, αιιά θαη ε δηάξθεηα κηαο αληίζεηεο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ 

ζπλερνχο ζπκπεξηθνξάο θαη ε πεξίνδνο εθαξκνγήο κηαο ζπκθσλίαο πνπ ζπλήθζε θαηά 

παξάβαζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ». Σν ΓΔΚ ζπλερίδεη ην ζθεπηηθφ ιέγνληαο πσο 

«πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε θαη ε δηάξθεηα κηαο αληίζεηεο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ 

πξαθηηθήο, απαηηείηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδείμεσλ. Σν γεγνλφο φηη ε απφδεημε 

ηεο ππάξμεσο δηαξθνχο παξαβάζεσο δελ πξνζθνκίζηεθε γηα νξηζκέλεο πεξηφδνπο δελ 

ζεκαίλεη φηη ε παξάβαζε δηαπξάρζεθε ζε κηα ζπλνιηθή πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ εθείλεο, 

φηαλ ε δηαπίζησζε απηή ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θαη ζπγθιίλνληα ζηνηρεία. ην πιαίζην 

παξαβάζεσο ε νπνία εθηείλεηαη ζε πνιιά έηε, ην γεγνλφο φηη νη εθθάλζεηο ηεο ζπκπξάμεσο 

αλάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, πνπ κπνξεί λα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, δελ έρεη ζεκαζία γηα ηελ χπαξμε ηεο ζπκπξάμεσο απηήο, αξθεί νη 

δηάθνξεο πξάμεηο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο παξαβάζεσο λα έρνπλ κφλνλ έλα ζθνπφ θαη λα 

εληάζζνληαη ζην πιαίζην κηαο εληαίαο θαη δηαξθνχο παξαβάζεσο.  Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 81 

παξ. 1 κπνξεί λα γίλεη κε κεκνλσκέλε πξάμε ή κε ζεηξά πξάμεσλ ή δηαξθή ζπκπεξηθνξά. 

Όηαλ νη δηάθνξεο πξάμεηο εληάζζνληαη ζε έλα ζπλνιηθφ ζρέδην ιφγσ ηνπ παλνκνηφηππνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο πνπ ζπλίζηαηαη ζηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο θνηλήο αγνξάο, 

ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα θαηαινγίζεη ηελ επζχλε γηα ηηο πξάμεηο απηέο αλαιφγσο ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ παξάβαζε ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε ζην ζχλνιφ ηεο». Σν ΓΔΚ 

απνθάλζεθε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ζπλππνινγηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

απνηειεζκάησλ ηέηνησλ πξάμεσλ είλαη πεξηηηφο φηαλ πξνθχπηεη φηη νη πξάμεηο απηέο έρνπλ 

σο αληηθείκελν λα εκπνδίζνπλ, λα πεξηνξίζνπλ ή λα λνζεχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ εληφο ηεο 

θνηλήο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, απφ ην ίδην ην θείκελν ηνπ άξζξνπ 81, παξάγξαθνο 1 ηεο ΔΚ 

πξνθχπηεη φηη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ζπκθσληψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη απνθάζεσλ 

ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, νη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο απαγνξεχνληαη, αλεμαξηήησο 

νπνηνπδήπνηε απνηειέζκαηνο, φηαλ έρνπλ αληηθείκελν αληίζεην πξνο ηνλ αληαγσληζκφ. 

 Ζ δεχηεξε απφθαζε πνπ εθδφζεθε εθείλν ην δηάζηεκα είλαη ε C-17/03
13

 θαη θάλεη 

αλαθνξά ζην άξζξν 86 παξ. 2 ηεο ΔΚ (λπλ 102 ΛΔΔ). Πξφθεηηαη γηα απφθαζε πνπ 

εθδφζεθε ζε αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην εθδηθάζεσο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ Vereniging voor Energie, Milieuen Water, Amsterdam Power Exchange 

Spotmarket BV, Eneco NV θαη ηνπ Directeur van de Dienstuitvoeringentoezicht energie 

(DTE) αλαθνξηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ ηειεπηαίνπ λα δηαζέζεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

                                                                 
12

ΓΔΚ ππνζ. C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P θαη C-219/00 P AalborgPortland A/S θαη ινηπνί 

θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 7.1.2004. 
13

ΓΔΚ ππφζ.C-17/03Vereniging voor Energie, Milieuen Water θαη ινηπνί θαηά Directeur van de Dienstuitvoeringentoezicht 
energie ηεο 7.6.2005. 
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Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV (NEA), πξψελ Samenwerkende 

Elektriciteits ProductiebedrijvenNV (SEP) θαηά ηνλ ρξφλν ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

ηεο δηαθνξάο ηεο θχξηαο δίθεο, κέξνο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ δηθηχνπ γηα ηελ 

εηζαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο Κάησ Υψξεο. Ζ SEP είρε ζπλάςεη ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ ηφηε θαζεζηψο θαη πξνο εθηέιεζε ππεξεζίαο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 86 ΔΚ, καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο. Toβαζηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ 

εδψ ήηαλ εάλ κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 2 ηεο ΔΚ πξνθεηκέλνπ λα 

δηθαηνινγεζεί ην γεγνλφο φηη ζε επηρείξεζε, ε νπνία ζην παξειζφλ ήηαλ επηθνξηηζκέλε κε ηε 

δηαρείξηζε ππεξεζίαο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο θαη ε νπνία είρε αλαιάβεη νξηζκέλεο 

ππνρξεψζεηο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο απηήο, εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηδηαίηεξεο απηήο απνζηνιήο πνπ ηεο είρε αλαηεζεί, εηδηθφ δηθαίσκα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζ’ απηήλ δπλαηή ε εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ. Σν 

ζθεπηηθφ ηνπ ΓΔΚ θηλήζεθε σο εμήο: Ζ θαηάζηαζε ηεο NEA είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή 

ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Πξάγκαηη, νη δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο SEP είραλ ζπλαθζεί θαηά ηελ 

επνρή πνπ απηή είρε ηελ θπξηφηεηα ηνπ δηθηχνπ πςειήο ηάζεσο θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ. Οη 

ζπκβάζεηο απηέο ζπλήθζεζαλ ζην πιαίζην ηεο εθπιεξψζεσο απνζηνιήο γεληθνχ 

νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, πνπ ήηαλ ε δηαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ Κάησ Υσξψλ κε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζή ηεο ζε εχινγεο ηηκέο. Πξηλ απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο Κάησ Υψξεο, ε SEP ήηαλ ε κφλε 

επηρείξεζε πνπ είρε άδεηα εηζαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηελ νπνία είρε αλαηεζεί ε 

απνζηνιή γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο λα επηβιέπεη ηελ  ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηηκέο φζν ην δπλαηφλ επσθειέζηεξεο γηα ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Απηφ πνπ επηδηψθεηαη, γεληθψο, είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο ησλ 

πξψελ εζληθψλ κνλνπσιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε κε 

απηή ηεο NEA. Μηα ηέηνηα ηζφηεηα κεηαρεηξίζεσο δελ ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιηζηεί αλ 

επλννχηαλ εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ ε πξψελ κνλνπσιηαθή εζληθή επηρείξεζε δηαζθαιίδνληαο 

ηελ εθηέιεζε καθξνρξνλίσλ ζπκβάζεσλ πνπ είραλ ζπλαθζεί απφ ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε 

πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηφ, άιισζηε, ζα αληηηίζεην 

ζηελ Οδεγία πεξί απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο. Ζ Οδεγία πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ 

θαζηζηνχλ δπλαηφλ λα ιακβάλνληαη ππφςε εηδηθέο θαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ φπσο ε SEP, 

ζην πιαίζην απειεπζεξψζεσο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηδίσο πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο απφ νξηζκέλεο δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηηο δεζκεχζεηο ή ηηο εγγπήζεηο 

εθκεηαιιεχζεσο πνπ παξαζρέζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο νδεγίαο. ηε ζθέςε 85, 

ην Γηθαζηήξην επηβεβαηψλεη φηη «παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο απηψλ ησλ άξζξσλ πνπ 

ελδερνκέλσο εγθξίζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο δελ επηηξέπεηαη λα βαίλνπλ 

πέξαλ ηεο δηάξθεηαο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ είραλ αλαιεθζεί κε ζπκβάζεηο ζπλαθζείζεο πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο». Έηζη, ζηε ζθέςε 88, θαηαιήγεη φηη 

«απνθιείνληαη εζληθά κέηξα πνπ παξέρνπλ ζε επηρείξεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ηθαλφηεηα 
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δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είηε ηα κέηξα απηά ιακβάλνληαη απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή δηθηχνπ είηε απφ ηνλ ειεγθηή ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπ δηθηχνπ ή ηνλ λνκνζέηε, 

εθφζνλ ε ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ δελ επεηξάπε ζην πιαίζην ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 

24 ηεο νδεγίαο δηαδηθαζίαο». χκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο Οδεγίαο 96/92/ΔΚ, «1) Σα θξάηε 

κέιε, ζηα νπνία νη ππνρξεώζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ ή νη εγγπήζεηο ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγήζεθαλ 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο νδεγίαο είλαη δπλαηόλ λα κελ κπνξνύλ λα ηεξεζνύλ 

ιόγσ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο νδεγίαο, κπνξνύλ λα δεηήζνπλ λα ηύρνπλ κεηαβαηηθνύ 

θαζεζηώηνο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ηνπο παξαρσξήζεη ε Επηηξνπή, ιακβάλνληαο, κεηαμύ 

άιισλ, ππόςε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζρεηηθνύ δηθηύνπ, ην επίπεδν δηαζύλδεζήο ηνπ θαη ηε 

δηάξζξσζε ηεο ειεθηξνβηνκεραλίαο ηνπ. Η Επηηξνπή ελεκεξώλεη ηα θξάηε κέιε γηα ηηο 

εθαξκνγέο απηέο πξνηνύ ιάβεη απόθαζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο επηηαγέο ηεο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο. Η απόθαζε δεκνζηεύεηαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ησλ Επξσπατθώλ 

Κνηλνηήησλ. 2) Σν κεηαβαηηθό απηό θαζεζηώο είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλν θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

εθπόλεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ή εγγπήζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1. Σν κεηαβαηηθό 

θαζεζηώο κπνξεί λα θαιύπηεη παξεθθιίζεηο από ηα θεθάιαηα IV, VI θαη VII ηεο παξνύζαο 

νδεγίαο. Οη αηηήζεηο κεηαβαηηθνύ θαζεζηώηνο πξέπεη λα θνηλνπνηεζνύλ ζηελ Επηηξνπή ην 

αξγόηεξν έλα έηνο κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο νδεγίαο.»  

Ζ ηειεπηαία ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΓΔΔ είλαη ε C-196/07
14

. Πξφθεηηαη γηα αίηεζε 

αλαηξέζεσο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ηζπαλίαο γηα κε δηαγξαθή 

φξσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ κε απφθαζή ηεο σο αζχκβαηνη κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Σν 

Φεβξνπάξην ηνπ 2006, ε εηαηξεία Δ.ΟΝ AG, εδξεχνπζα ζηε Γεξκαλία, έθαλε πξφηαζε 

αγνξάο γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Endesa SA, εηαηξείαο εδξεχνπζαο ζηελ 

Ηζπαλία. Σν ζρέδην ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ εηαηξεηψλ Δ.ΟΝ θαη Endesa είρε θνηλνηηθή 

δηάζηαζε θαη γη’ απηφ ε Δπηηξνπή εμέδσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 έλαλ ζρεηηθφ Καλνληζκφ, 

ελψ ην ζρέδην ηεο ζπγθέληξσζεο εγθξίζεθε απφ ηελ Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή ηεο Ηζπαλίαο. 

Σν επηέκβξην ηνπ 2006, ε Δπηηξνπή εμέδσζε απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ήηαλ ζπκβαηή κε κηα ζεηξά απφ φξνπο πνπ έζεηε ν 

Καλνληζκφο γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο. Μελ έρνληαο πξνβεί ζε θακία πξάμε, ε Δπηηξνπή 

απέζηεηιε επηζηνιή ζην Βαζίιεην ηεο Ηζπαλίαο φηη θαζπζηεξνχζε ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αζχκβαησλ φξσλ. Δλησκεηαμχ, ηελ απφθαζε ηεο Δζληθήο 

Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ήξζε λα ηξνπνπνηήζεη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο, 

Σνπξηζκνχ θαη Δκπνξίνπ, ηεο νπνίαο ηελ εθαξκνγή ήξζε λα ακθηζβεηήζεη εθ λένπ, δεχηεξε 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία ηελ έθξηλε αζχκβαηε κε ην άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 2007, ε Δζληθή Δπηηξνπή αγνξάο αμηψλ δέρηεθε ηελ πψιεζε ηνπ 6,01% ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Endesa θαη επνκέλσο ε πψιεζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, αθνχ 

πξνυπφζεζε εγθπξφηεηαο ήηαλ ε πψιεζε ηνπ 50,01%. Σν Βαζίιεην, ινηπφλ, ηεο Ηζπαλίαο 

                                                                 
14

ΓΔK ππφζ. C-196/07 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Βαζηιείνπ ηεο Ηζπαλίαο ηεο 6.3.2008. 
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απάληεζε ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Δπηηξνπήο ιέγνληαο πσο απηνί είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ, 

εθφζνλ δελ ππήξμε ηειηθά ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ άιιε, ε Δπηηξνπή 

ππνζηήξημε πσο ην γεγνλφο φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ εγθαηαιείθζεθε πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ησλ κε ζπκβαηψλ 

φξσλ, δελ ζεκαίλεη πσο παχεη λα ππάξρεη παξάβαζε. Σν Γηθαζηήξην αλαθέξεη πσο, θαηά 

πάγηα λνκνινγία, πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε χπαξμε παξαβάζεσο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ θξάηνπο κέινπο φπσο απηή είρε θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηε 

αηηηνινγεκέλε γλψκε θαη φηη νη αιιαγέο ζηε ζπλέρεηα δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε. 

Ωζηφζν, ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ  ζπγθέληξσζε δηεθφπε ζηηο 10 

Απξηιίνπ ηνπ 2007, ελψ ε πξνζεζκία πνπ είρε ηαρζεί γηα  αηηηνινγεκέλε γλψκε ήηαλ ε 16ε 

Μαξηίνπ ηνπ 2007. Δπνκέλσο, ην γεγνλφο φηη ε πξνζθνξά γηα ηελ Endesa E.ON δελ είρε 

θακία επίδξαζε δελ ζηεξεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθνξάο. «Δμάιινπ, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη αθφκε θαη αλ ππνηεζεί φηη ε παξάβαζε έρεη αξζεί κεηά ηελ πξνζεζκία πνπ 

ηάρζεθε κε ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε, ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο έρεη ζπκθέξνλ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηακνξθψζεη ηε βάζε ηεο επζχλεο πνπ έλα θξάηνο κέινο ππέρεη σο απνηέιεζκα ηεο ελ 

ιφγσ παξαβίαζεο». Έπεηηα, ζε απάληεζε ζην επηρείξεκα ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ηζπαλίαο φηη ηα 

εζληθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ, ππφ ην άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ, ήηαλ γηα ηελ πξνζηαζία 

λφκηκνπ ζπκθέξνληνο, ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, θαη δελ είλαη αζπκβίβαζηα κε ην θνηλνηηθφ 

δίθαην, ακθηζβεηψληαο παξάιιεια ην θχξνο ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ην Γηθαζηήξην 

αλέθεξε φηη «ζε κία θαηάζηαζε πνπ ην θξάηνο κέινο δελ αλαθνηλψλεη ηα ζπκθέξνληα πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηα εζληθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη, είλαη αλαπφθεπθην φηη ε Δπηηξνπή ζα 

πξέπεη λα εμεηάζεη θαηά πφζνλ ηα κέηξα απηά δηθαηνινγνχληαη απφ έλα απφ ηα ζπκθέξνληα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21, παξ. 4, εδ. β’, ηνπ θαλνληζκνχ πεξί ζπγθεληξψζεσλ». 

Δπνκέλσο ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο δελ ακθηζβεηήζεθε. Με βάζε απηή ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία, ην Γηθαζηήξην θαηαδίθαζε ην Βαζίιεην ηεο Ηζπαλίαο γηα κε δηαγξαθή 

ησλ κε ζπκβαηψλ πξνο ην θνηλνηηθφ δίθαην φξσλ ησλ απνθάζεσλ ησλ εζληθψλ αξρψλ. 

Σν άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 139/2004
15

, γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο ζηελ 

απφθαζε C-196/07,πνπ εμεηάζζεθε παξαπάλσ, πξνβιέπεη: «1) Ο παξώλ θαλνληζκόο είλαη ν 

κόλνο πνπ εθαξκόδεηαη ζηηο ζπγθεληξώζεηο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3, θαη νη θαλνληζκνί 

(ΕΚ) αξηζ. 1/2003(8), (ΕΟΚ) αξηζ. 1017/68(9), (ΕΟΚ) αξηζ. 4056/86(10) θαη (ΕΟΚ) αξηζ. 

3975/87 ηνπ πκβνπιίνπ(11), δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα θνηλέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ θνηλνηηθή δηάζηαζε θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ή σο απνηέιεζκα ηνλ 

ζπληνληζκό ηεο αληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο επηρεηξήζεσλ πνπ παξακέλνπλ αλεμάξηεηεο. 2) 

Η Επηηξνπή είλαη απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν παξώλ 

θαλνληζκόο, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ ειέγρνπ ηνπο εθ κέξνπο ηνπ Δηθαζηεξίνπ. 3) Σα θξάηε κέιε 

δελ εθαξκόδνπλ ηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνύ ζηηο ζπγθεληξώζεηο 

                                                                 
15

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηαλνπαξίνπ 2004, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ ("Κνηλνηηθφο θαλνληζκφο ζπγθεληξψζεσλ") . 
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επηρεηξήζεσλ κε θνηλνηηθή δηάζηαζε. Σν πξώην εδάθην δελ ζίγεη ηελ εμνπζία ησλ θξαηώλ 

κειώλ λα πξνβαίλνπλ ζηηο αλαγθαίεο έξεπλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 4 

ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 2 ή λα ιακβάλνπλ, κεηά από παξαπνκπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 

παξάγξαθνο 3 πξώην εδάθην ζηνηρείν β) ή παξάγξαθνο 5, ηα κέηξα πνπ είλαη απνιύησο 

αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 8. 4) Παξά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, ηα 

θξάηε κέιε κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία έλλνκσλ 

ζπκθεξόλησλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό, εθόζνλ ηα ζπκθέξνληα απηά 

ζπκβηβάδνληαη κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ. Ωο έλλνκα 

ζπκθέξνληα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ, ζεσξνύληαη ε δεκόζηα αζθάιεηα, ε 

πνιπθσλία ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη νη θαλόλεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο. Κάζε άιιν 

δεκόζην ζπκθέξνλ πξέπεη λα αλαθνηλώλεηαη από ην ελδηαθεξόκελν θξάηνο κέινο ζηελ 

Επηηξνπή θαη λα αλαγλσξίδεηαη από απηήλ, αθνύ εμεηάζεη θαηά πόζν ζπκβηβάδεηαη κε ηηο 

γεληθέο αξρέο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ, πξηλ λα ιεθζνύλ ηα 

πξναλαθεξζέληα κέηξα. Η Επηηξνπή ελεκεξώλεη γηα ηελ απόθαζή ηεο ην ελδηαθεξόκελν θξάηνο 

κέινο, εληόο 25 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ελ ιόγσ αλαθνίλσζε». 
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    III.σμπεράσματα  

 

 

 Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλερίζηεθε κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

πξψηεο Οδεγίαο (96/92/ΔΚ), κε ηελ έθδνζε λέαο Οδεγίαο, ηεο 2003/54/ΔΚ, ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) 1228/2003 θαη ηεο Απφθαζεο 2003/796/ΔΚ. Παξφηη πξνέθπςαλ δπζθνιίεο ζε νξηζκέλα 

θξάηε σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ φζσλ πξνέβιεπε ε πξψηε Οδεγία, ηα Δπξσπατθά Όξγαλα 

επηηάρπλαλ ηε δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη πιήξσο απειεπζεξσκέλε αγνξά, ε νπνία φπσο ζα αλαιπζεί ζην επφκελν θεθάιαην 

ζα επηηεπρζεί κεηά θαη απφ έλα ηξίην ελεξγεηαθφ παθέην. Οη απνθάζεηο απηήο ηεο πεξηφδνπ 

θηλήζεθαλ ζην ήδε θαζνξηζκέλν πιαίζην γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη απέδεημαλ φηη ε 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ππνζηεξίρζεθε θαη ζπλάκα πξνσζήζεθε απφ ην ΓΔΚ.  



     ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΔΜΗ ΔΩ ΗΜΔΡΑ 

 

 

     Ι. Δισαγωγή 

 

 Ζ πνξεία πξνο ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ή ε νινθιήξσζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο πεξλάεη απφ ην έηνο 2009. Έρνληαο εμεηάζεη ηα δχν πξψηα 

ελεξγεηαθά παθέηα, ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγαλ θαη ζε πνην βαζκφ ππήξμαλ ηθαλά λα 

ελζσκαησζνχλ απφ ηα θξάηε κέιε, ήξζε ε ψξα λα εμεηαζζεί ε πηνζέηεζε ηνπ ηξίηνπ 

ελεξγεηαθνχ παθέηνπ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επεξέαζε ελ ηέιεη ην άλνηγκα ηεο αγνξάο. Ζ 

Σξίηε δέζκε κέηξσλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ην 2009, φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, πεξηιάκβαλε ηελ Οδεγία 2009/72/ΔΚ, ε νπνία φξηδε θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηαξγψληαο παξάιιεια ηελ πξνγελέζηεξε Οδεγία 

2003/54/ΔΚ, ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 714/2009 ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην δίθηπν 

γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν νπνίνο θαηαξγνχζε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) 1228/2003, θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 713/2009 πνπ πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε 

Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο
1
. 

 χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ
2
,«Η παξνύζα νδεγία ζεζπίδεη 

θνηλνύο θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά, ηε δηαλνκή θαη ηελ πξνκήζεηα 

ειεθηξηθήο ελεξγείαο, θαζώο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ, κε ζηόρν ηε βειηίσζε θαη 

ηελ νινθιήξσζε αληαγσληζηηθώλ αγνξώλ ειεθηξηθήο ελεξγείαο ζηελ Κνηλόηεηα. Οξίδεη ηνπο 

θαλόλεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο, ηελ αλνηθηή 

πξόζβαζε ζηελ αγνξά, ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρύνπλ γηα η ηο πξνζθιήζεηο πξνο 

ππνβνιή πξνζθνξώλ θαη ηε ρνξήγεζε αδεηώλ θαζώο θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηθηύσλ. 

Θεζπίδεη επίζεο ππνρξεώζεηο θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη δηθαηώκαηα ησλ θαηαλαισηώλ 

ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη απνζαθελίδεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αληαγσληζκνύ».  Σν επξχ πεδίν 

εθαξκνγήο απηήο ηεο Οδεγίαο απνδεηθλχεη ηα ηεξάζηηα βήκαηα πνπ έγηλαλ εθ κέξνπο ησλ 

Δπξσπατθψλ νξγάλσλ πξνθεηκέλνπ ε επξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο λα θαηαζηεί πιήξσο 

απειεπζεξσκέλε. Ζ ελ ιφγσ Οδεγία εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε αληαγσληζηηθήο, αζθαινχο θαη 

πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο αγνξάο ελέξγεηαο κε ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο 

σθέιεηαο ζε φζεο επηρεηξήζεηο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε απηφ ην ζθνπφ (άξζξν 3), δηαρσξηζκφ 

                                                                 
1
ΦΑΡΑΝΣΟΤΡΖ, Ν, Απφ ην Παξίζη ζηε Ληζζαβψλα κέζσ Ρψκεο: Ζ Δμέιημε ηεο Αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΚ/ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δλέξγεηαο, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή , Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2012, ζει. 11. 
2
Οδεγία 2009/72/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 , ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο 

θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ. 
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ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο (άξζξν 9) 

νξίδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (άξζξν 10)  

θαζψο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο (άξζξν 12). Δπίζεο, νξίδεηαη αλεμάξηεηνο δηαρεηξηζηήο 

κεηαθνξάο (άξζξα 17 επ.) αιιά θαη αλαιχεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο (άξζξα 

24 επ.). Σέινο, δηεπξχλεη ηνλ ζεζκφ ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, νξίδνληαο ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο θαη ηηο απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπο (άξζξα 35 επ.).  

 Όζνλ αθνξά ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 714/2009
3
, ην άξζξν 1 πξνβιέπεη φηη «θνπόο 

ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ είλαη: α) ν θαζνξηζκόο δίθαησλ θαλόλσλ γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο 

αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ εληόο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελεξγείαο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ 

εζληθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αγνξώλ. Πξνο ηνύην, απαηηνύληαη ε ζέζπηζε κεραληζκνύ 

αληηζηαζκίζεσλ γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο ξνέο ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη ελαξκνληζκέλσλ αξρώλ 

γηα ηα δηαζπλνξηαθά ηέιε κεηαθνξάο θαζώο θαη ν επηκεξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνύ ησλ 

δηαζπλδέζεσλ κεηαμύ ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελεξγείαο· β) ε 

δηεπθόιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο εύξπζκεο θαη δηαθαλνύο αγνξάο ρνλδξηθήο κε πςειή ζηάζκε 

αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνύ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ο παξώλ θαλνληζκόο πξνβιέπεη 

κεραληζκνύο γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ θαλόλσλ γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο 

ελεξγείαο». Ο Καλνληζκφο απηφο πξνβιέπεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξάο (άξζξν 3), ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Γηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ 

Μεηαθνξάο (ΔΓΓΜ) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (άξζξν 5) θαη ηα θαζήθνληά ηνπ (άξζξν 8), ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ θσδίθσλ δηθηχνπ (άξζξν 6) θαζψο θαη άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξφζβαζε ζην δίθηπν. 

 Σέινο, ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 713/2009
4
 ζην άξζξν 1 παξ. 1 πξνβιέπεη φηη «Με ηνλ 

παξόληα θαλνληζκό ηδξύεηαη Οξγαληζκόο πλεξγαζίαο ησλ Ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ Ελεξγείαο 

(«Οξγαληζκόο»)».Πξφθεηηαη γηα ην επξσπατθφ φξγαλν πνπ είλαη ππεχζπλν λα ζπληνλίδεη ηε 

δξάζε ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ. Ο Οξγαληζκφο απηφο έρεη πνηθίια θαζήθνληα, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξάο, ζρεηηθά κε ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ηέινο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε θαη ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηηο 

δηαζπλνξηαθέο ππνδνκέο. 

 Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο ηξίηεο ελεξγεηαθήο δέζκεο, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε 

αλσηέξσ, είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ δηαρεηξηζηψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο απφ ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο, ε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ε ελίζρπζε ησλ 

                                                                 
3
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 714/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 , ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο πξφζβαζεο ζην δίθηπν γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 1228/2003. 
4
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 713/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 , γηα ηελ ίδξπζε 

Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλεξγείαο. 
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ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ίδξπζε Δπξσπατθνχ νξγάλνπ θαη ηέινο, ε 

δηαθάλεηα πνπ επηθξαηεί πιένλ ζηελ αγνξά, ε νπνία είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο
5
. Ο βαζηθφο ζηφρνο πνπ ηέζεθε, ηδίσο απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

714/2009, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ κνληέινπ ζρεδίαζεο ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (Target Model), ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηελ ειεπζεξία δηαθίλεζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηηο ρψξεο, κε ζθνπφ λα κελ αλαθχπηνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ ηξνθνδφηεζε θαη λα 

πεξηνξηζηεί φζν είλαη εθηθηφ ε ρξήζε επηπξφζζεησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα
6
. 

Σν ηειεπηαίν ελεξγεηαθφ παθέην δελ επηηξέπεη ζηα θξάηε λα επηιέμνπλ απηά ηηο ξπζκίζεηο 

πνπ ζα πηνζεηήζνπλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ ηνπο, φπσο έθαλαλ ηα 

πξνεγνχκελα, αιιά νξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηηο ξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ εθ κέξνπο 

ησλ θξαηψλ, ζέηνληαο παξάιιεια ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηα νπνία ηα θξάηε πξέπεη λα 

ηεξήζνπλ
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5
ΓΑΛΑΝΖ, Θ, Διεχζεξνο αληαγσληζκφο θαη αληηαληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. 

(επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή , Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 116-117. 
6
ΚΟΤΣΕΟΤΚΟ, Γ, ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ, Μ, ΣΡΟΚΟΤΓΖ, Α, Ζ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: απφ ηελ πξψηε ζηελ 

Σξίηε ελεξγεηαθή δέζκε θαη ν ξφινο ηνπ ξπζκηζηή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή,  ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, 
Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 36. 
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ΙΙ. Δπισκόπηση της νομολογίας τοσ ΓΔΔ 

 

 

 Ζ λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ είλαη θαη ζε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ζπλεπήο κε ην δίθαην 

αληαγσληζκνχ, φπσο απηφ έρεη πηα δηακνξθσζεί ζην πιαίζην ηεο πιήξνπο απειεπζεξσκέλεο 

αγνξάο ελέξγεηαο, κεηά θαη απφ ην ηξίην παθέην νδεγηψλ. Οη απνθάζεηο απηήο ηεο πεξηφδνπ 

ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αθνξνχλ ηα άξζξα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ 

θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη ηνλ έιεγρν ζπγθεληξψζεσλ, ελψ ππάξρεη θαη αξηζκφο 

απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. 

 Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 102 ΛΔΔ, κία πνιχ ζεκαληηθή 

απφθαζε είλαη ε C-553/12 P
8
. Πξφθεηηαη γηα αίηεζε αλαηξέζεσο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

θαηά απνθάζεσο ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ή ηε δηαηήξεζε ζε ηζρχ 

απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία δηθαησκάησλ γηα ηελ εμφξπμε ιηγλίηε ππέξ ηεο Γεκφζηαο 

Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ AE (ΓΔΖ). «Ζ ΓΔΖ ηδξχζεθε ην 1950 θαη ήηαλ δεκφζηα 

επηρείξεζε πνπ αλήθε ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Με ην ηφηε ηζρχνλ θαζεζηψο είρε ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα παξάγεη, λα κεηαθέξεη θαη λα πξνκεζεχεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ζηελ Διιάδα. Σν 2001 ε ΓΔΖ κεηαηξάπεθε ζε αλψλπκε εηαηξεία βάζεη ηνπ λφκνπ 2773/1999 

γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηνλ νπνίν κεηαθέξζεθε ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε νδεγία 96/92/ΔΚ. Ζ ΓΔΖ θαηείρε φινπο ηνπο ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν 2003 ε Δπηηξνπή έιαβε θαηαγγειία απφ ηδηψηε φηη ε απνθιεηζηηθή 

άδεηα αλαδεηήζεσο θαη εθκεηαιιεχζεσο ηνπ ιηγλίηε ζηελ Διιάδα, πνπ είρε παξαρσξεζεί ζηε 

ΓΔΖ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, αληέβαηλε πξνο ην άξζξν 86, παξάγξαθνο 1, ΔΚ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 82 ΔΚ. Με απφθαζή ηεο, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ε παξαρψξεζε 

θαη ε δηαηήξεζε ζε ηζρχ ησλ δηθαησκάησλ απηψλ αληέβαηλαλ ζην άξζξν 86, παξάγξαθνο 1, 

ΔΚ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 82 ΔΚ, εθφζνλ δεκηνπξγνχζαλ αληζφηεηα επθαηξηψλ κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξφζβαζε ζε πξσηνγελή θαχζηκα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη παξείραλ ζηε ΓΔΖ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ή λα εληζρχζεη ηε δεζπφδνπζα 

ζέζε ηεο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, κε 

απνθιεηζκφ ή παξαθψιπζε ηεο εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. χκθσλα 

κε ηελ Δπηηξνπή, ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο είρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2001 θαη ζην πιαίζην απηφ, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία ζέζπηζε θξαηηθά κέηξα ηα νπνία 

αθνξνχζαλ δχν δηαθξηηέο αγνξέο, ηελ αγνξά πξνκήζεηαο ιηγλίηε θαη ηελ αγνξά ρνλδξηθήο 

πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή θαη πξνκήζεηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηελ εηζαγσγή ειεθηξηθήο 

                                                                 
8
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ελέξγεηαο κέζσ δηαηάμεσλ δηαζπλδέζεσο. Ζ ΓΔΖ θαηείρε δεζπφδνπζα ζέζε ζηηο δχν απηέο 

αγνξέο κε κεξίδην κεγαιχηεξν απφ 97 % θαη 85 % αληίζηνηρα. Έηζη, δελ ππήξρε πξννπηηθή 

γηα ηελ είζνδν λένπ αληαγσληζηή ηθαλνχ λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην κεξίδην αγνξάο ηεο ΓΔΖ 

ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο, ηελ πεξίνδν εθείλε, ε ΓΔΖ 

είρε δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ 91% ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ θνηηαζκάησλ, γηα ηα νπνία 

είραλ παξαρσξεζεί δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο, ελψ εμαζθάιηζε ρσξίο δηαγσληζκφ 

δηθαηψκαηα αλαδεηήζεσο ζε νξηζκέλα εθκεηαιιεχζηκα θνηηάζκαηα, γηα ηα νπνία δελ είραλ 

αθφκε παξαρσξεζεί ηα δηθαηψκαηα εθκεηαιιεχζεσο. Γεδνκέλσλ φισλ απηψλ θαη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ην 60% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε 

ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο παξάγεηαη απφ ιηγλίηε, ε Δπηηξνπή ππνζηήξημε φηη ηα 

κνλνπσιηαθά δηθαηψκαηα εθκεηαιιεχζεσο ηνπ ιηγλίηε δεκηνχξγεζαλ αληζφηεηα επθαηξηψλ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

λφζεπζε, επνκέλσο, ηνλ αληαγσληζκφ, εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δεζπφδνπζα ζέζε 

ηεο ΓΔΖ θαη απνθιείνληαο ή παξαθσιχνληαο ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά, 

παξά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο». χκθσλα 

κε ην ΓΔΔ, ην άξζξν 86 παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην 82 απαγνξεχνπλ ηελ θαηαρξεζηηθή 

εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεσο ζηελ θνηλή αγνξά ή ζε ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο, εθφζνλ ε 

θαηαρξεζηηθή απηή εθκεηάιιεπζε κπνξεί λα επεξεάζεη ην εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. 

Καηά ηε λνκνινγία, «έλα θξάηνο κέινο παξαβηάδεη ηηο απαγνξεχζεηο πνπ επηβάιιεη ην άξζξν 

86, παξάγξαθνο 1, ΔΚ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 82 ΔΚ, φηαλ ιακβάλεη λνκνζεηηθφ, 

θαλνληζηηθφ ή δηνηθεηηθφ κέηξν πνπ δεκηνπξγεί θαηάζηαζε φπνπ ε δεκφζηα επηρείξεζε ζηελ 

νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα νδεγείηαη, απιψο θαη κφλνλ κε ηελ 

άζθεζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ ηεο έρνπλ ρνξεγεζεί, ζε θαηαρξεζηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηεο ή φηαλ ηα δηθαηψκαηα απηά είλαη ηθαλά λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηάζηαζε πνπ νδεγεί εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ επηρείξεζε απηή ζε ηέηνηα 

θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά»
9
. Καζεζηψο αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κφλνλ εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε ηζφηεηα επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Σν 

ΓΔΔ αλαθέξεη φηη κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί παξάβαζε ησλ άξζξσλ 86, παξάγξαθνο 1, ΔΚ 

θαη 82 ΔΚ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ πθίζηαηαη πξάγκαηη θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά. «Σν 

νπζηψδεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο κηαο πηζαλήο ή πξαγκαηηθήο 

ζπλέπεηαο αληίζεηεο πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ δπλάκελεο λα πξνθχςεη απφ ην 

επίκαρν θξαηηθφ κέηξν. Μηα ηέηνηα παξάβαζε κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηαλ ηα επίκαρα 

θξαηηθά κέηξα επεξεάδνπλ ηε δνκή ηεο αγνξάο δεκηνπξγψληαο άληζεο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηε δεκφζηα επηρείξεζε 

ή ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία παξαρσξήζεθαλ εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, λα 

                                                                 
9
ΓΔΚ ππφζ. C-462/99,  Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH θαηά Telekom-Control-Kommission ηεο 

22.5.2003, ΓΔK ππφζ. C-49/07 Μνηνζπθιεηηζηηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο ΝΠΗΓ (ΜΟΣΟΔ) θαηά Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηεο 
1.7.2008. 
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δηαηεξήζεη, εκπνδίδνληαο, γηα παξάδεηγκα, ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά απηή, 

λα εληζρχζεη ή λα επεθηείλεη ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο ζε άιιε αγνξά πεξηνξίδνληαο έηζη ηνλ 

αληαγσληζκφ, γηα ηε δηαπίζησζε δε απηή δελ απαηηείηαη λα απνδεηρζεί φηη ππήξμε πξάγκαηη 

θαηαρξεζηηθή πξαθηηθή». Έπεηηα, ην ΓΔΔ ππνζηήξημε φηη ην άξζξν 86 παξ. 1 ηεο ΔΚ έρεη 

εθαξκνγή, αθελφο, ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη, αθεηέξνπ, ζηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ηα 

θξάηε κέιε παξαρσξνχλ εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα. Σέινο, ην Γηθαζηήξην, ζε 

απάληεζε πξνο ην επηρείξεκα ηεο ΓΔΖ φηη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ εθκεηαιιεχζεσο ηνπ 

ιηγλίηε, ησλ νπνίσλ απνιαχεη, δελ κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ επέθηαζε ηεο δεζπφδνπζαο 

ζέζεο ηεο απφ ηελ αγνξά πξνκήζεηαο ηνπ ιηγλίηε ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο πξνκήζεηαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 86, παξάγξαθνο 1, ΔΚ θαη 82 ΔΚ, 

εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ελ πξνθεηκέλσ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ηεο 

επεθηάζεσο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεσο, δηαηχπσζε ηε ζθέςε φηη θαηά πάγηα λνκνινγία, νη 

πξαθηηθέο κηαο επηρεηξήζεσο πνπ θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε, νη νπνίεο ηείλνπλ λα επεθηείλνπλ 

ηελ ελ ιφγσ ζέζε, λνζεχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ, ζε παξαπιήζηα αιιά δηαθξηηή αγνξά, 

ζπληζηνχλ θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεσο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 82 

ΔΚ. Ζ επέθηαζε δεζπφδνπζαο ζέζεσο, ρσξίο ηνχην λα δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθψο, 

απαγνξεχεηαη θαζαπηή απφ ην άξζξν 86, παξάγξαθνο 1, ΔΚ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 82 

ΔΚ, φηαλ ε ελ ιφγσ επέθηαζε είλαη απνηέιεζκα θξαηηθνχ κέηξνπ.  

 Μηα απφθαζε ηνπ ΓΔΔ εθείλεο ηεο επνρήο ζρεηηθή κε θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηελ 

αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε C-411/12
10

. Πξφθεηηαη γηα ππφζεζε φπνπ ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή πξνζέθπγε θαηά ηεο Ηηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, ηζρπξηδφκελε φηη ε Ηηαιηθή 

Γεκνθξαηία δελ έιαβε ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλάθηεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο πνπ 

θξίζεθε αζχκβαηε κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Όηαλ κία θξαηηθή ελίζρπζε είλαη αζχκβαηε κε 

ηελ αγνξά, πξέπεη λα ιεθζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε κέηξα πνπ λα απνθαζηζηνχλ ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ
11

. Ζ αλάθηεζε ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο πξέπεη λα είλαη άκεζε 

θαη απνηειεζκαηηθή θαη ηίζεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο λα απνθαζίζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο απηφ ζα ζπκβεί. Σν ΓΔΔ θαηαδίθαζε ηελ Ηηαιηθή Γεκνθξαηία ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε γηαηί δελ πηνζέηεζε ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί 

ε θξαηηθή ελίζρπζε πνπ θξίζεθε παξάλνκε θαη αζχκβαηε κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά. 

 Δπίζεο, αληίζηνηρε απφθαζε ππήξμε ε C-446/10 P (R)
12

.Πξφθεηηαη θαη αίηεζε 

αλαηξέζεσο ηεο Alcoa Transformazioni Srl θαηά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία 

δεηάεη απφ ην Γηθαζηήξην ηελ αλαίξεζε ηεο απφθαζεο ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ 2010, ε νπνία 

πξνέβιεπε ηελ αλάθηεζε ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο πνπ δφζεθε απφ ηελ Ηηαιηθή Γεκνθξαηία 

ζηελ Alcoa Trasformazioni Srl. Ζ αλαηξεζείνπζα είλαη ηηαιηθή εηαηξεία πνπ αλήθεη ζηελ 

                                                                 
10
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ακεξηθαληθή εηαηξεία Alcoa θαη δηέζεηε δχν εξγνζηάζηα παξαγσγήο πξσηνγελνχο 

αινπκηλίνπ, ηα νπνία πψιεζε ζηελ Alumix Spa, ζην πιαίζην ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο 

ηειεπηαίαο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αθνχ εμέηαζε κέηξα ππέξ ηεο Alumix θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηδησηηθνπνίεζήο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρνξήγεζεο ησλ πξνηηκεζηαθψλ ηηκψλ 

ειεθηξηζκνχ απφ ηελ Nazionale Energia Elettrica (ENEL), κηα δεκφζηα νξγάλσζε 

παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηάιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ζπληζηά θξαηηθή 

ελίζρπζε. ηα ρξφληα ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο Alumix, ην ηηαιηθφ ζχζηεκα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλαδηαξζξψζεθε κε ζθνπφ ηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ. Καη'αξράο, κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηεο, ε ENEL ρξέσλε ζηελ 

αλαηξεζείνπζα ηελ πιήξε ηηκή πνπ θαλνληθά εθαξκφδεηαη έλαληη ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ 

πειαηψλ, ελψ άιινη θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έπξεπε λα παξάζρνπλ ηα θεθάιαηα 

πνπ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίδνπλ λα επσθεινχληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ηηκνιφγην. To 2005 έγηλε παξέθηαζε ηεο πξνλνκηαθήο ηηκήο απφ ηηο ηηαιηθέο αξρέο ζηελ 

αλαηξεζείνπζα κέρξη ην 2010. Σν 2009 εθδφζεθε απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θξαηηθή 

απηή ελίζρπζε απφ ηελ Ηηαιηθή Γεκνθξαηία ήηαλ αζχκβαηε κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Δπί 

απηήο ηεο απφθαζεο αζθήζεθε ε ελ ιφγσ αλαίξεζε, ε νπνία απνξξίθζεθε απφ ηνΓΔΔ. 

 Καη νη δχν ηειεπηαίεο απνθάζεηο απνηεινχλ πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 108 

ΛΔΔ. Σν άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 107 ΛΔΔ γηα ηηο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο. χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, ε Δπηηξνπή εμεηάδεη δηαξθψο ηα θαζεζηψηα 

εληζρχζεσλ ζηα θξάηε κέιε θαη πξνηείλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. Αλ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη φηη κία ελίζρπζε είλαη αζχκβαηε κε ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά, απνθαζίδεη φηη ην θξάηνο πξέπεη λα ηελ θαηαξγήζεη ή λα ηελ ηξνπνπνηήζεη 

εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο. Δάλ ην θξάηνο δελ ζπκκνξθσζεί κε απηφ, ε Δπηηξνπή κπνξεί 

λα πξνζθχγεη απ’ επζείαο ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν άξζξν 108 ΛΔΔ 

ζπκπιεξψλεη ν Καλνληζκφο 659/99, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά. 
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ΙΙΙ. σμπεράσματα 

 

 

ην θεθάιαην απηφ, εμεηάζζεθε ην ηξίην ελεξγεηαθφ παθέην, σο πξνο ηηο κεηαβνιέο πνπ 

έθεξε ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Ζ κεηάβαζε απφ ην δεχηεξν ελεξγεηαθφ παθέην, ηνπ 

2003, ζην ηξίην παθέην, ηνπ 2009, ήηαλ αξθεηά γξήγνξε θαη ππήξμε ην απνηέιεζκα ηεο κε 

ηθαλνπνηεηηθήο εθαξκνγήο ησλ πξνεγνχκελσλ Οδεγηψλ. Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζρεηηθά κε ηελ δηαπίζησζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο, δελ είρε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ ηα επξσπατθά φξγαλα επηζπκνχζαλ, κε ζπλέπεηα λα επηηαρπλζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ πηνζέηεζε λένπ πιαηζίνπ
13

. Σν πξννίκην, άιισζηε, ηεο Οδεγίαο 

2009/72/ΔΚ, ην νπνίν αλαθέξεη φηη «Ωζηόζν, ππάξρνπλ ζήκεξα εκπόδηα ζηελ πώιεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Κνηλόηεηα ηζόηηκα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ή κεηνλεθηήκαηα. 

πγθεθξηκέλα, δελ παξέρεηαη αθόκε πξόζβαζε ζην δίθηπν ρσξίο δηαθξίζεηο θαη κε εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθή ξπζκηζηηθή επνπηεία ζε όια ηα θξάηε κέιε», απνδεηθλχεη ηα θαηά ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

                                                                 
13

ΚΟΤΣΕΟΤΚΟ, Γ, ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ, Μ, ΣΡΟΚΟΤΓΖ, Α, Ζ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: απφ ηελ πξψηε ζηελ 
Σξίηε ελεξγεηαθή δέζκε θαη ν ξφινο ηνπ ξπζκηζηή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή,  ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Ελέξγεηα: Δίθαην, 
Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 39. 



ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 Hαπειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πέξαζε, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο 

αγνξέο, απφ δηάθνξα ζηάδηα έσο φηνπ σξηκάζεη. Ζ κεηάβαζε απφ ην κνλνπσιηαθφ κνληέιν 

ζην κνληέιν ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ππήξμε κηα δηαδηθαζία πνπ δηήξθεζε έηε. Οη  ηξεηο 

ελεξγεηαθέο δέζκεο , άιισζηε, απνδεηθλχνπλ πσο δελ ήηαλ κία απιή ππφζεζε, αληίζεηα 

ρξεηάζηεθε ζπλερήο λνκνζεηηθή παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε δνκή θαη ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο. Σν έξγν ησλ λνκνζεηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βνήζεζε ην 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα εξκελεχεη ηηο 

πλζήθεο θαη ηε λνκνζεζία, θαζψο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ κέζα ζην 

πιαίζην ηεο Έλσζεο, δξψληαο σο νηνλεί δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε θαη ζηα 

Δπξσπατθά φξγαλα. ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ, ην ΓΔΔ έρεη 

δηπιή αξκνδηφηεηα, αθελφο, ηελ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ Δπξσπατθψλ 

νξγάλσλ θαη αθεηέξνπ, ηελ απάληεζε ζε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα εζληθνχ δηθαζηεξίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ, πξνθεηκέλνπ ην εζληθφ δηθαζηήξην λα 

εθδψζεη απφθαζε
1
. ηηο ππνζέζεηο αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην ΓΔΔ 

θιήζεθε λα εξκελεχζεη ηα άξζξα ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη λα ειέγμεη θαηά πφζν 

κία ζεηξά πεξηπηψζεσλ πνπ ηέζεθαλ ελψπηνλ ηνπ ελέπηπηαλ ζηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 

απηψλ. Σν Γηθαζηήξην, δειαδή, εμεηδίθεπζε έλλνηεο, ην λφεκα ησλ νπνίσλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ακθηζβεηήζεθε θαη θάιπςε έηζη εξκελεπηηθά θελά πνπ πξνέθπςαλ. Απηφ έγηλε 

θαηά θφξνλ κε ην άξζξα 101, 102 θαη 106 ΛΔΔ, ζηα νπνία ελέπηπηε ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ππνζέζεσλ ηηο νπνίεο ρεηξίζηεθε ην ΓΔΔ απφ ηα πξψηα θηφιαο βήκαηα πνπ έγηλαλ γηα ην 

άλνηγκα ηεο αγνξάο ελέξγεηαο.  

Παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη φια απηά ηα ρξφληα ηφζν απφ ηνπο ιήπηεο 

απνθάζεσλ, ηα φξγαλα δειαδή πνπ δηακνξθψλνπλ πνιηηηθή, φζν θαη απφ ηνπο απνδέθηεο, 

απηνχο δειαδή πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ φζα πηνζεηνχληαη, ν ζηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ 

δηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ είλαη έλα εθηθηφ 

κνληέιν αληαγσληζκνχ, ην επίπεδν αληαγσληζκνχ, δειαδή, πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηε 

δεκηνπξγία κίαο εληαίαο αγνξάο φπνπ ζα επηθξαηνχλ ζπλζήθεο παξφκνηεο κε απηέο πνπ 

ηζρχνπλ ζηηο εζληθέο αγνξέο, δελ έρεη επηηεπρζεί. Απηφ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο πσο κνινλφηη 

ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ην άλνηγκα ηεο αγνξάο έρνπλ ιεθζεί, ζε πξαθηηθφ επίπεδν 

παξαηεξείηαη νη πξψελ κνλνπσιηαθέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο λα δηαηεξνχλ ηε δεζπφδνπζα 

ζέζε ηνπο θαη λα κελ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά λένη παίθηεο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

                                                                 
1
JONES, A, SUFRIN, B, EC Competition Law, Oxford University Press, 2000, ζει. 65-66. 
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ηδηαίηεξα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, φπσο ε δπζθνιία απνζήθεπζεο 

θαη κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην πςειφ θφζηνο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ, 

θαζηζηνχλ ηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κία αγνξά κε επέιηθηε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αλάγθε ζπλερνχο πξνζπάζεηαο, ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, θαη ζπλερνχο παξέκβαζεο κε 

ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ. Ζ 

απειεπζέξσζε, δειαδή, ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ απνηειεί κία δηαδηθαζία ε 

νπνία νινθιεξψζεθε κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ηξίηνπ ελεξγεηαθνχ παθέηνπ ην 2009, αληίζεηα 

πξέπεη λα επηδησρζεί ε δηαηήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ κε παξάιιειε 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη, κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί κειινληηθά ε 

επηθξάηεζε κηαο απφιπηα απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, ε νπνία ζα ζπλάδεη κε ην ζθνπφ ηεο 

νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο
2
.  

  

 

 

 

  

                                                                 
2
JAKOVAC, P, Electricity Directives and evolution of the EU internal electricity market, Professional paper, 2012. 



45 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΓΑΜΑΝΣΗΓΟΤ, Δ, Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: Η νδεγία 96/92/ΕΚ 

θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, Πξαθηηθά εκεξίδαο, Αλη. Ν. άθθνπιαο, 

2002.  

ΒΔΛΔΓΡΑΚΖ, ΔΜ, Η απνξξύζκηζε ησλ θξαηηθώλ κνλνπώιησλ θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

[2005] ΝνΒ. 

ΓΑΛΑΝΖ, Θ, Ειεύζεξνο αληαγσληζκόο θαη αληηαληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Δλέξγεηα: Γίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012. 

 

ΖΛΗΑΓΟΤ, ΑΗΚ, Απειεπζέξσζε αγνξάο ελέξγεηαο θαηά ην επξσπατθό θαη εζληθό δίθαην , ζε 

Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Δλέξγεηα: Γίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

Αζήλα 2012. 

 

ΚΔΚΔΛΔΚΖ, Μ, Έιεγρνο ησλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), 

Δλέξγεηα: Γίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012. 

 

ΚΟΤΣΕΟΤΚΟ, Γ, ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ, Μ, ΣΡΟΚΟΤΓΖ, Α, Η εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο: από ηελ πξώηε ζηελ Σξίηε ελεξγεηαθή δέζκε θαη ν ξόινο ηνπ ξπζκηζηή θαη ηνπ 

δηαρεηξηζηή, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Δλέξγεηα: Γίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012.  

 

ΜΑΡΗΝΟ, Μ.-Θ., Η πξόζβαζε ζε ελεξγεηαθό δίθηπν – ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα – Κνκνηελή, 2003. 

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ, Δ, Εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο: Εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο, 
ΔΔΔπξΓ 1996.  
 
ΠΑΠΑΝΣΩΝΖ, Μ, Σν δίθαην ηεο ελέξγεηαο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2003.  
 

ΤΝΟΓΗΝΟ, Υ, Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαλόλεο αληαγσληζκνύ , 

Αλη. Ν. άθθνπιαο, 2002.  

 



46 
 

ΤΝΟΓΗΝΟ, Υ, Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηνπ θνηλνηηθνύ 

δηθαίνπ, ΔΔΔπξΓ 2000. 

 

ΦΑΡΑΝΣΟΤΡΖ, Ν, Από ην Παξίζη ζηε Ληζζαβώλα κέζσ Ρώκεο: Η Εμέιημε ηεο 

Αξκνδηόηεηαο ηεο ΕΚ/ΕΕ ζηνλ ηνκέα ηεο Ελέξγεηαο, ζε Φαξαληνχξεο Ν.Δ. (επηκ.), Δλέξγεηα: 

Γίθαην, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2012.  

 
 

ΞΔΝΗ 

 
BELLAMY & CHILD, European Community Law of Competition, Oxford University Press, 
2007, 6

th
 Edition. 

 
JAKOVAC, P, Electricity Directives and evolution of the EU internal electricity market, 
Professional paper, 2012.  
 
JONES, A, SUFRIN, B, EC Competition Law, Oxford University Press, 2000. 
 

SCHOLZ, U, PURPS,S, The application of EC Competition Law in the energy sector, Journal 

of European Competition Law & Practice, 2010, Vol 1, No1. 

RITTER, L, BRAUN D, European Competition Law: A practitioner’s guide, Klumer Law 

International, 2004, 3
rd

Edition. 

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΔΚ/ΓΔΔ 

 
ΓΔΚ ππφζ. 322/81MichelinvCommission ηεο 9.11.1983. 
 

ΓΔΚ ππφζ. C-271, 281 θαη 289/90 Ηζπαλία θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 

17.11.1992.  

ΓΔΚ ππφζ. C-179/90 Merci convenzionali porto di Genova SpA θαηά Siderurgica Gabrielli 

SpA ηεο 10.12.1991. 

 

ΓΔΚC-320/91 Corbeau ηεο 19.5.1993. 

ΓΔΚ ππφζ. C-41/90 Klaus Hofner θαη Fritz Elser θαηά Macrotron GmbHηεο 23.4.1991.  

ΓΔΚ ππφζ. C-260/89 Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE θαη Panellinia Omospondia 

Syllogon Prossopikou θαηά Dimotiki Etairia Pliroforissis θαη Sotirios Kouvelas θαη Nicolaos 

Avdelias θαη άιινη ηεο 18.6.1991.  

ΓΔΚ ππφζ. C-155/73 Giuseppe Sacchi ηεο 30.4.1974. 



47 
 

ΓΔΚ ππφζ. 30/87 Corinne Bodson  θαηά SA Pompes funèbres des régions libérées ηεο 

4.5.1988. 

ΓΔΚ ππφζ. 15/74 Centrafarm θαη Adriaande Peijper θαηά Sterling Drug ηεο 31.10.1974. 

 

ΓΔΚ ππφζ. C-393/92 Commune d'Almelo θαηινηπνίθαηά NV Energiebedrijf Ijsselmijηεο 

27.4.1994. 

ΓΔΚ ππφζ. 13/93 P RendoNV, Centraal Overijselsse Nutsbedjriven NV θαη Regionaal 

Energiebedrijf Salland NV θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 19.10.1995. 

 

ΓΔΚ ππφζ. C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandelop 

Elektrotechnisch Gebied θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 21.9.2006. 

 

ΓΔΚ ππνζ. C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P θαη C-219/00 P 

Aalborg Portland A/S θαη ινηπνί θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 7.1.2004. 

 

ΓΔΚ ππφζ.C-17/03 Vereniging voor Energie, Milieuen Water θαη ινηπνί θαηά Directeur van 

de Dienstuitvoeringentoezicht energieηεο 7.6.2005. 

 

ΓΔΚ ππφζ. C-18/88 Régie des télégraphes et des téléphones θαηά GB-Inno-BM SA ηεο 

13.12.1991. 

 

ΓΔΚ ππφζ. 311/84SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) θαηά SA 

Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) θαη SA Information publicité Benelux 

(IPB) ηεο 3.10.1985.  

 

ΓΔΚ ππφζ. C-159/94 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο 23.10.1997.  

 

ΓΔK ππφζ. C-196/07 Δπηηξνπήησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Βαζηιείνπ ηεο Ηζπαλίαο 

ηεο 6.3.2008. 

 

ΓΔEC-553/12 P Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά Dimosia Epicheiris iIlektrismouAE (DEI) ηεο 

17.6.2014. 

 

ΓΔΚ ππφζ. C-462/99, Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH θαηά 

Telekom-Control-Kommission ηεο 22.5.2003. 
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ΓΔK ππφζ. C-49/07 Μνηνζπθιεηηζηηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο ΝΠΗΓ (ΜΟΣΟΔ) θαηά 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηεο 1.7.2008. 

 

ΓΔE ππφζ. C-411/12 Eπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά Ηηαιηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 12.12.2013.  

 

ΓΔΚ ππφζ. C-232/05 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο 5.10.2006. 

 

ΓΔE ππφζ. C-446/10 P (R) Alcoa Trasformazioni Srl θαηά Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 

14.12.2011. 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), άξζξα 101, 102, 106, 107, 

108. 

 

Οδεγία 1996/92/ΕΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο 

Γεθεκβξίνπ 1996 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

Οδεγία 2003/54/ΕΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 

2003, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 96/92/ΔΚ. 

 

Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 1228/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Ηνπλίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην δίθηπν γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο 

αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Απόθαζε 2003/796/ΕΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 11εο Ννεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε 

επξσπατθήο νκάδαο ξπζκηζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θπζηθφ αέξην. 

 

Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηαλνπαξίνπ 2004, γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ("Κνηλνηηθφο θαλνληζκφο ζπγθεληξψζεσλ").  
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Οδεγία 2009/72/ΕΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπιίνπ 

2009 , ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ. 

 

Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 714/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

13εο Ηνπιίνπ 2009 , ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην δίθηπν γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο 

αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1228/2003.  

 

Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 713/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

13εο Ηνπιίνπ 2009 , γηα ηελ ίδξπζε Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ 

Δλέξγεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


