
1 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος 

της Ελλάδας. Ενεργειακή Ασφάλεια και προκλήσεις» 

του 

ΔΑΓΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Α.Μ. 460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Περιεχόμενα 
ΜΕΡΟΣ Α 3 

1.Εισαγωγή 3 

2.Ιστορική Αναδρομή 4 

3.Η Ενεργειακή Ασφάλεια στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων 4 

4.Ενεργειακοί κίνδυνοι Ευρώπης από ασύμμετρες απειλές 10 

5.Διεθνείς Οργανισμοί στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ασφάλειας 15 

ΜΕΡΟΣ Β 21 

6.Ενεργειακές Ανάγκες Ευρωπαϊκής Ένωσης 21 

7.Ενεργειακές Πηγές Τροφοδοσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης 23 

8.Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ενέργειας 31 

9.Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014) για την ενεργειακή ασφάλεια 34 

10.Ενεργειακή Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή 

ασφάλεια…………………………………………………………………………….37 

ΜΕΡΟΣ Γ 44 

11.Ελληνική Ενεργειακή Πολιτική 44 

α. Τrans Adriatic Pipeline(TAP) 55 

Η διαδρομή του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου: 55 

β. The Vertical Corridor 57 

γ. Interconnector Greece – Bulgaria (IGB) 58 

δ. Εast Mediterranean 60 

ε. Ελληνικά Πεδία Υδρογονανθράκων 61 

στ. Πολιτική και Ενέργεια : Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ 66 

ζ. Πολιτική και Ενέργεια : Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος 69 

η. Πολιτική και Ενέργεια : Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία 71 

12. Ναυτιλία, Θαλάσσιες μεταφορές και η συμβολή της Ελλάδας στην 

απρόσκοπτη ροη ενέργειας. 75 

13. Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα 76 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 77 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α 



3 
 

1.Εισαγωγή 

Η προσέγγιση  της έννοιας «ενεργειακή ασφάλεια», απαιτεί σταθερά και 

δυναμικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά της, αναπτύσσονται σε ένα 

μεταβαλλόμενο και δυναμικό ενεργειακό περιβάλλον. Το πλαίσιο της μελέτης 

της ενεργειακής ασφάλειας, δημιουργείται από τις Διεθνείς Σχέσεις, σε 

συνάρτηση με τη Διεθνή Θεωρία και τους ενεργειακούς κινδύνους των 

τελευταίων δεκαετιών. 

 H Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές της ανάγκες, τις 

πηγές τροφοδοσίας, το ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης της, ανέπτυξε 

ανάλογη ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη 

ενεργειακή τροφοδοσία της. Η Ευρώπη εξαρτάται ενεργειακά από τη Ρωσία, η 

εν λόγω Ενεργειακή της πολιτική αναπτύσσεται με  την απεξάρτηση τις 

Ευρώπης από τη Ρωσία  και την δημιουργία εναλλακτικών οδών μεταφοράς 

ενέργειας 

Η Ελλάδα οφείλει να λάβει ως δεδομένο την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. και 

να λειτουργήσει με εθνική στρατηγική, εντός του καθορισμένου πλαισίου  

ενεργειακής ευρωπαϊκής πολιτικής, να επωφεληθεί μέσω της ενεργειακής της 

διπλωματίας, να αναπτύξει το υφιστάμενο ενεργειακό σχέδιο για την ενέργεια 

και το κλίμα, να καταρτίσει σχέδιο για τα πεδία υδρογονανθράκων και να 

μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση, βελτιώνοντας την οικονομία της. 

Πως θα καταρτίσει η Ελλάδα ένα πλήρες ενεργειακό σχέδιο, συμπληρωματικό  

του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανεκμετάλλευτα Ελληνικά Πεδία Υδρογονανθράκων; Ποια θα είναι τα οφέλη 

της Ελλάδος εντός ενός δυναμικού ενεργειακού πλαισίου, με χαρακτηριστικά 

του τελευταίου, την ενεργειακή ασφάλεια, την ταυτόχρονη μείωση της 

εξάρτησης από το πετρέλαιο και τις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ της και 

των άλλων κρατών.  

Είναι γνωστό ότι, το ενεργειακό μίγμα αποτελείται από διάφορες μορφές 

ενέργειας όπως,  φυσικό αέριο, πετρέλαιο, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ) και πυρηνική ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια δύναται να οριστεί ως 

αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των ενεργειακών πηγών του εν λογω μιγματος σε 

προσιτή τιμή, με τον έλεγχο πρόσβασης στα  ενεργειακά κοιτάσματα να 

αποτελεί αιτία πολέμου,  διαμορφώνοντας ιστορία. 
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2.Ιστορική Αναδρομή 

Η διαχείριση της ενέργειας από κάθε κράτος, αποτελεί επιβαλλόμενη 

δραστηριότητα στο πλαίσιο της κοινωνικής ευημερίας των πολιτών. Η 

σχεδίαση της ενεργειακής πολιτικής μιας  κρατικής οντότητας, απαιτείται να 

είναι ευέλικτη, εντός του δυναμικού ενεργειακού περιβάλλοντος. Οι κρίσιμες 

ενεργειακές πρώτες ύλες αλλάζουν και για κάθε κράτος  η πρόσβαση σε αυτές 

είναι κρίσιμης σημασίας. Ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος το 1973 αποτέλεσε 

την αφορμή για να ξεσπάσει μια πολύ μεγάλης έκτασης κρίση στο ενεργειακό 

περιβάλλον με αποτέλεσμα την  πετρελαϊκή κρίση. 

Το πετρέλαιο δεν είναι μόνο δυσεύρετων. Είναι και αφανές αίτιον πολιτικών 

γεγονότων. Πολλά παραμένουν αδιευκρίνιστα, μέχρις οτου η διαμάχη δια την 

κατάκτηση του πετρελαίου εμφανίσθει στα ελλείποντα κομμάτια της εικόνος. Ο 

πληθυσμός του πλανήτου τριπλασιασθεί εις διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής. 

Το 1930 ήταν 2 δισεκατομμύρια περίπου. Σήμερα υπερβαίνει τα 6. Ενώ όμως 

ο πληθυσμός της Γης και οι ανάγκες του αυξάνουν, οι πλανητικοί πόροι 

μειώνονται. Ιδίως οι ενεργειακοί. Παραλλήλως αυξάνονται και οι ρύποι. Το 

διοξειδίων του άνθρακος  στην ατμόσφαιρα, η όξινος βροχή, τα στερεά και 

υγρά απόβλητα, στις στεριές και θάλασσες. Η θερμοκρασία του πλανήτου  

ανέρχεται και απειλεί τον πολιτισμόν με κατακλυσμιαίες αλλαγές του κλίματος. 

Η ηγεσία του κόσμου, αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 

υπερπληθυσμού, την αναπλήρωση της ελλειπούσης ενέργειας και την 

μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος, ασχολείται με την εξάντληση των 

ενεργειακών πόρων, την κατανομή των και ενίοτε με την διαρπαγή. 

(Κόλμερ,2006: 11). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντοτε παρακολουθούσε τις εξελίξεις στο ενεργειακό 

περιβάλλον, αναθεωρούσε τις πολιτικές της και διέκρινε τα κρίσιμα σημεία τα 

οποία, απαιτούσαν και απαιτούν την παρέμβαση της, με γνώμονα την 

αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της και την ευημερία των πολιτών της. 

Η Ελλάδα δεν υπήρξε χώρα με ιδιαίτερο ρόλο στον ενεργειακό χάρτη, οι 

τελευταίες εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο απαιτούν την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και την εφαρμογή αποτελεσματικών ενεργειακών πολιτικών. Η 

Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη μορφή 

σχεδίου που θα επιλέξει να αναπτύξει στη διαχείριση των υδρογονανθράκων, 

είναι αναγκαίο να εναρμονιστεί με την  Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική. 

3.Η Ενεργειακή Ασφάλεια στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων 

Ο ΔΟΕ(IEA) ορίζει την ενεργειακή ασφάλεια ως αδιάλειπτη διαθεσιμότητα 

ενεργειακών πηγών σε προσιτή τιμή. Η ενεργειακή ασφάλεια έχει πολλές 

πτυχές: η μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια ασχολείται κυρίως με τις 

έγκαιρες επενδύσεις για την παροχή ενέργειας σύμφωνα με τις οικονομικές 

εξελίξεις και τις περιβαλλοντικές ανάγκες. 
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Από την άλλη πλευρά, η βραχυπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια 

επικεντρώνεται στην ικανότητα του ενεργειακού συστήματος να αντιδράσει 

άμεσα σε ξαφνικές αλλαγές στην ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 

(https://www.iea.org/topics/energy-security)τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

 

Tο μόνο αντικειμενικά διαχρονικό στοιχείο της «ενεργειακής ασφάλειας» είναι 

η δυναμική της μεταβλητότητα ως προς: 

(α) Το περιεχόμενο της, δηλαδή τα συστατικά στοιχεία που την αποτελούν 

από την άποψη των καταναλισκόμενων πρωτογενών ενεργειακών υλών και 

συγκεκριμένα του πετρελαίου και –από τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 

1970- του φυσικού αερίου, 

(β) Τη στρατηγική της σημασία έναντι του ισοζυγίου συνολικής ισχύος των 

μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή του κατά πόσο η ενδεχόμενη απώλεια των 

υδρογονανθράκων εισαγωγών ή εξαγωγών μιας μεγάλης δύναμης θα 

επηρέαζε πρωτίστως τη στρατιωτική ή την οικονομική της ασφάλεια, και 

(γ) Τη μεταβαλλόμενη συστημική ισορροπία ισχύος μεταξύ των κρατών-

εισαγωγέων και των κρατών-εξαγωγέων σε ότι αφορά το επίπεδο ελέγχου 

τους επί των παγκόσμιων απολήψιμων αποθεμάτων, της παγκόσμιας 

παραγωγής και πλεονασματικής παραγωγής, των παγκόσμιων εξαγωγών και 

της ικανότητας καθορισμού των παγκοσμίων- για το πετρέλαιο- και 

περιφερειακών- για το φυσικό αέριο- τιμών. (Τσακίρης,2018: 38). 

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ενεργειακή Ασφάλεια: 

Η ενεργειακή ασφάλεια περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες και πολλές 

ομαδοποιήσεις μεταβλητών που την επηρεάζουν επί της ουσίας. Η 

πολυπλοκότητα των θεμάτων που αφορούν στην ενεργειακή ασφάλεια είναι 

μεγάλη και ποικίλλει ανάλογα με την οπτική βάσει της οποίας εξετάζεται και 

αξιολογείται. Για να γίνει κατανοητό το πόσο πολυσύνθετο είναι το θέμα της 

ενεργειακής ασφάλειας και το πλήθος των παραγόντων που σχετίζονται με 

αυτή, πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν τουλάχιστον 45 ορισμοί για την 

ενεργειακή ασφάλεια που παρουσιάζονται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία την 

τελευταία δεκαετία. Η ενεργειακή ασφάλεια περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία 

που σχετίζονται άμεσα με αυτήν: (α) η διαθεσιμότητα (availability), (β) η 

αξιοπιστία (reliability), (γ) η οικονομική προσιτότητα (affordability) και (δ) η 

βιωσιμότητα (sustainability). Η διαθεσιμότητα αναφέρεται στη δυνατότητα των 

χρηστών και των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια κάθε 

στιγμή. Για να διασφαλιστεί απαιτείται ένα εκτεταμένο δίκτυο αγοράς, 

πωλητών, αγοραστών, ορθή χρήση των φυσικών πηγών, επενδύσεις, 

ανάπτυξη τεχνολογίας και ένα νομικό πλαίσιο που θα καθορίζει τους κανόνες 

λειτουργίας αυτών των παραγόντων. Η αξιοπιστία σχετίζεται με τη διασφάλιση 

της αδιάλειπτης παροχής ενέργειας και την προστασία από διακοπές του 

https://www.iea.org/topics/energy-security
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δικτύου. Η οικονομική προσιτότητα περιλαμβάνει σταθερές τιμές της ενέργειας 

και στις οποίες θα μπορούν να ανταποκριθεί η μεγάλη πλειοψηφία των 

πολιτών και η οικονομία. Η βιωσιμότητα αφορά την ελαχιστοποίηση του 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους από την λειτουργία του 

κάθε μέρους της ενεργειακής αλυσίδας.  

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ),2018:10) 

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν τα εξής κριτήρια: 

• Διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος (όσον αφορά τους προμηθευτές, 

αλλά και τις μορφές ενέργειας) 

• Διαφοροποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα 

• Ανθεκτικότητα και ικανότητα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων 

• Μείωση ενεργειακής ζήτησης 

• Σωστή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών στον συγκεκριμένο τομέα 

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ),2018:11) 

Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η διασφάλιση της οικονομικής ισχύος 

και της στρατιωτικής ικανότητας των κρατών προϋποθέτει την πρόσβαση τους 

σε ζωτικές πρώτες ύλες δεν αποτελεί κάτι το καινοφανές. Η διαθεσιμότητα 

αυτών των πρώτων υλών, ορυκτών και μη-ορυκτών, σε επαρκείς ποσότητες 

(φυσική/ποσοτική επάρκεια) και σταθερές τιμές (ποιοτική/τιμολογιακή 

επάρκεια) ήταν άμεσα συνυφασμένη με την οικονομική και στρατιωτική ισχύ 

ενός κράτους, ήδη από τις πρώτες εκφάνσεις των συντεταγμένων πολιτειών 

της αρχαιότητας. (Τσακίρης,2011:19) 

Τρία είναι τα στοιχεία που καθιστούν τη γεωπολιτική σημασία των 

υδρογονανθράκων ολοένα και μεγαλύτερη. Πρώτον, οι υδρογονάνθρακες 

είναι συγκεντρωμένοι σε λίγα μέρη του πλανήτη και σε ακόμη λιγότερα είναι η 

παραγωγή τους εύκολη και φτηνή. Παρ’ολες τις μέχρι τώρα έρευνες δεν έχουν 

εντοπιστεί πουθενά νέα φτηνά κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε μεγάλες 

ποσότητες. Δεύτερον, προβλέπεται σε λίγα χρόνια οι υδρογονάνθρακες να 

αρχίσουν να εξαντλούνται , και τρίτον, η ζήτηση υδρογονανθράκων αυξάνει 

συνεχώς. (Κόκκινος,2015: 25). 

Τα τρία αυτά στοιχεία καθορίζουν ουσιαστικά τη γεωπολιτική και 

γεωστρατηγική των κρατών, με τα μεγάλα κράτη να προσπαθούν να ελέγξουν 

όσο το δυνατόν περισσότερο την παραγωγή και τη μεταφορά 

υδρογονανθράκων. Ο έλεγχος και η απόκτηση υδρογονανθράκων, όπως και 

κάθε άλλο ζήτημα πλούτου και ισχύος, συνεχίζουν να αποτελούν πεδία  ενός 

συνεχούς επαναλαμβανόμενου αγώνα μεταξύ ανεξάρτητων συμμετεχόντων 
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σε ένα, ουσιαστικά άναρχο περιβάλλον το οποίο διέπεται μόνο από τους 

νόμους της ισχύος και της γεωγραφίας. (Κόκκινος,2015: 26). 

O ορισμός της ισχύος ως υλική, οργανωτική και άυλη, υποκρύπτει τρεις 

διαστάσεις συνυπάρχουσες εντός του πλαισίου κρατικής δράσης. 

Τοιουτοτρόπως, αναδεικνύεται μια ακόμη δυσκολία, η οποία σχετίζεται με την 

αδυναμία αντικειμενικής στάθμισης των συντελεστών ισχύος. Το μέγεθος των 

εξοπλιστικών δαπανών, ο πληθυσμός, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ), η 

τεχνολογική καινοτομία και βιομηχανική ικανότητα, η μορφολογία του 

εδάφους, η ποιότητα της γραφειοκρατικής δομής , τα κοιτάσματα 

υδρογονανθράκων ή πολύτιμων μετάλλων αποτελούν ορισμένους εκ των 

συντελεστών ισχύος, οι οποίοι ακόμη και αν μετρηθούν, η διαδικασία 

επιμερισμού συντελεστών βαρύτητας  μεταξύ αυτών είναι εξαιρετικά 

δυσχερής. Όσον αφορά τις δυνατότητες και τη μεθοδολογία μέτρησης της 

ισχύος, ο Jeffrey Hart έχει διατυπώσει τρεις προσεγγίσεις, για τις οποίες 

παραθέτει και τα αδύνατα σημεία τους. (Τρούλης, 2019: 36) 

Η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει ορισμών αναφορικά με την έννοια της ισχύος, η 

συντριπτική πλειοψηφία εκ των οποίων συγκλίνει στη σπουδαιότητα της κατά 

τους υπολογισμούς των κρατών. Η ισχύς συνίσταται στην ικανότητα λήψης 

δράσης, άσκησης επιρροής, διάθεσης σχετικών συντελεστών ή -σε 

επιχειρησιακό επίπεδο- διενέργειας πλήγματος εις βάρος του αντιπάλου, 

προκειμένου να επιβληθεί επί αυτού συγκεκριμένο επιθυμητό πλαίσιο 

πολιτικής και στρατηγικής. Κατά συνέπεια, η ισχύς οροθετείται ακριβώς 

διαμέσου της συνομαδωσης των συντελεστών της, είτε στρατιωτικών είτε 

οικονομικών είτε «ήπιων», οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά εντός ενός 

κοινώς οριζόμενου στρατηγικού πλαισίου. Ο νεορεαλισμός (δομικός 

ρεαλισμός του Κenneth Waltz απαγκιστρώνει την έννοια της ισχύος από τη 

θέση του απώτατου στόχου, την οποία επεφύλασσε ο κλασικός ρεαλισμός, 

και της προσδίδει τη θέση του μέσου πληρωμής των εθνικών συμφερόντων. 

Τοιουτοτρόπως, η ισχύς ορίζεται ως η «εφαρμογή κάποιου σε μια 

προσπάθεια να αλλάξει τη συμπεριφορά κάποιου άλλου με συγκεκριμένους 

τρόπους.(Τρούλης,2019: 34) 

Οι παγκόσμιες πληθωριστικές τάσεις της δεκαετίας του 1970 και του 1980 

που προέκυψαν από τις ενεργειακές κρίσεις του 1973 και του 1979, λόγω της 

εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου από το πετρελαιοπαραγωγικό καρτέλ 

του ΟΠΕΚ, επεσήμαναν για μια ακόμα φορά πόσο η αλληλεξάρτηση των 

εθνικών οικονομιών θα μπορούσε να απειλήσει την εθνική και προσωπική 

ευημερία παγκοσμίως. Για παράδειγμα, οι ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας 

του 1970 κατέστησαν απολύτως σαφές στα εκατομμύρια των Αμερικάνων, 

Ευρωπαίων και Ιαπώνων αυτοκινητιστών –μεταξύ άλλων- ότι οι οικονομικές 

πολιτικές των κρατών της Μέσης Ανατολής  αλλά και των άλλων 

πετρελαιοπαραγωγικών χωρών( όπως η Βενεζουέλα και η Νιγηρία) 

μπορούσαν να ανεβάσουν άμεσα και απροσδόκητα την τιμή της βενζίνης και 
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του πετρελαίου στα ύψη και να επιδεινώσουν το βιοτικό τους 

επίπεδο.(Jackson-Sorensen,2006: 26) 

Είναι κοινά παραδεκτό, ότι οι ενεργειακές κρίσεις αποδεικνύουν την 

αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών. Η διαφοροποίηση στις τιμές του 

πετρελαίου και η διακοπή παροχής ενέργειας, δοκιμάζει τις σχέσεις μεταξύ 

των κρατών και επιδρά άμεσα, όχι μόνο στην οικονομία τους αλλά και στην 

ασφάλεια τους. Η απαίτηση πρόσβασης και έλεγχου στις ενεργειακές πηγές 

και στη συνέχεα η ενεργειακή ασφάλεια ενός κράτους, θα επηρεάσουν την την 

εθνική  ασφάλεια και την ανάπτυξη της  οικονομίας. 

Η πρώτη επίσημη διασύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την ενέργεια και 

την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας στην μετα-Yeltsin περίοδο, μπορεί να 

εντοπιστεί στην ανακήρυξη του Δόγματος Εθνικής Ασφάλειας που 

υπογράφηκε από τον Putin μέσα στον πρώτο μήνα της Προεδρίας του τον 

Ιανουάριο του 2000. Εκεί αναφερόταν ότι “ τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα 

[ασφαλείας] της Ρωσίας μπορούν να διασφαλισθούν μόνο στη βάση μιας 

συντηρούμενης οικονομικής ανάπτυξης. Συνεπώς τα εθνικά οικονομικά 

συμφέροντα της Ρωσίας είναι πρωτεύουσας σημασίας». Ποτέ πριν δεν είχε 

δοθεί τόσο μεγάλη έμφαση στη διασύνδεση της εθνικής οικονομίας με την 

εθνική ασφάλεια. Σημειωτέον απλώς ότι ο Putin είχε επιμεληθεί προσωπικά το 

νέο δόγμα ως Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της 

χώρας, θέση που κατείχε κατά το εξάμηνο Μαρτίου –Αυγουστου  1999. 

(Τσακίρης,2011: 161). 

Οι μερκαντιλιστές αντιλαμβάνονται τη διεθνή οικονομία ως μια αρένα όπου 

έρχονται αντιμέτωπα αντικρουόμενα εθνικά συμφέροντα, παρά ως ένα πεδίο 

συνεργασίας και αμοιβαίας ωφέλειας. Εν ολιγοις, ο οικονομικός ανταγωνισμός 

μεταξύ των κρατών αποτελεί ένα «παίγνιο μηδενικού αθροίσματος»(zero-sum 

game) όπου το κέρδος ενός κράτους συνιστά ζημιά για κάποιο άλλο. Τα 

κράτη πρέπει να ανησυχούν για τα σχετικά οικονομικά κέρδη, γιατί ο υλικός 

πλούτος που συσσωρεύει μια χώρα μπορεί να χρησιμεύει ως βάση για 

στρατιωτικό –πολιτική ισχύ, η οποία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί 

ενάντια στις άλλες χώρες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ την εγγύτητα του 

μερκαντιλιστικού σκεπτικού στις νεορεαλιστικές αντιλήψεις περί ανταγωνισμού 

ανάμεσα στα κράτη σε έναν αναρχικό κόσμο.(Sorensen,2006: 267) 

Ο λόγος είναι απλός, δεδομένου ότι ο Putin, όπως όλοι οι μερκαντιλιστές , 

βλέπει μια άμεση διασύνδεση ανάμεσα στον κρατικό έλεγχο επί των ζωτικών 

πτυχών της εθνικής οικονομίας και στην εξυπηρέτηση των στρατηγικών 

στοχεύσεων του έθνους. Για το Ρώσο πρωθυπουργό « ο στρατηγικός  στόχος 

της κρατικής πολιτικής αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

εσωτερική ή εξωτερική οικονομική πολιτική της χώρας πρέπει να στοχεύουν 

στην προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων και στη διατήρηση της 

ρωσικής εθνικής ασφάλειας. (Τσακίρης,2011: 160). 



9 
 

Η ενεργειακή ασφάλεια ως έννοια, διαθέτει δυναμικά και σταθερά 

χαρακτηριστικά. Η πρόσβαση στην ενέργεια οποιαδήποτε χρονική στιγμή και 

η απόκτηση ενέργειας σε προσιτή τιμή, αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά 

της ενεργειακής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, κατανοούμε ότι η εν λόγω 

έννοια διαθέτει και δυναμικά χαρακτηριστικά, όπως οι πρωτογενείς 

ενεργειακές ύλες, οι οποίες δύναται να αλλάξουν, ανάλογα με την πρόοδο της 

τεχνολογίας και παραγόντων του περιβάλλοντος. Επίσης, η στρατηγική της 

σημασία, διότι η πρόσβαση ή όχι, στους υδρογονάνθρακες συνεπάγεται 

μεταβολή της ισχύος των κρατών. Επιπλέον, η ισχύς μεταξύ των κρατων,  η 

οποία εξαρτάται απο το ποσοστό εξάρτησης ελεγχου των εισαγωγών και 

εξαγωγών των υδρογονανθράκων. 

Η ενεργειακή ασφάλεια, αποτελεί συστατικό του δυναμικού ενεργειακού 

περιβάλλοντος. Ένα περιβάλλον που συγκροτείται από την αβεβαιότητα, τη 

ρευστότητα και την αταξία. Αβεβαιότητα, διότι τα κράτη ενεργούν σε ένα 

περιβάλλον με γνώμονα την πρόσβαση/έλεγχο των υδρογονανθράκων. 

Ρευστότητα, διότι οι αποφάσεις ενός κράτους με κύριο στόχο τον έλεγχο των 

ενεργειακών πόρων προκαλεί αυτόματα αντίδραση από αλλά κράτη που 

δύναται να επηρεαστούν αρνητικά. Αταξία, όταν το κάθε κράτος λειτουργεί με 

τελική κατάσταση, το ενεργειακό του συμφέρον, απορρίπτοντας τις 

ενεργειακές συνεργασίες. 

Η ενεργειακή ασφάλεια, λειτούργει ως γνώμονας γεωπολιτικής και 

γεωστρατηγικής των κρατών, διότι συνδέεται άμεσα με την πρόσβαση τους  

στις ζωτικές πρώτες ύλες και ειδικότερα τους υδρογονάνθρακες. Οι 

υδρογονάνθρακες, παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά στο παγκόσμιο 

περιβάλλον της ενέργειας, ότι δεν είναι ανεξάντλητοι και είναι σε λίγες 

τοποθεσίες συγκεντρωμένοι. Η πρόσβαση σε αυτούς,  αυξάνει την οικονομική 

ισχύ και στρατιωτική ισχύ των εν λόγω κρατών. Η οικονομική ισχύς, ως 

συνεχεία της οικονομικής ανάπτυξης, οδηγεί στην ισχυροποίηση της εθνικής 

ασφάλειας. 

Η απόκτηση και ο έλεγχος των υδρογονανθράκων, αποτελεί ζήτημα πλούτου 

και ισχύος. Αναλυτικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το δομικό ρεαλισμό του 

Κenneth Waltz , ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών αποτελεί την ισχύ  και στη 

συνεχεία το μέσο για την εκπλήρωση των εθνικών συμφερόντων. Είναι 

ευρύτητα διαδεδομένη η άποψη των μερκαντιλιστών, ως διασύνδεση ανάμεσα 

στον κρατικό έλεγχο επί των ενεργειακών πηγών, ως ζωτικής σημασίας αυτές 

για την εθνική οικονομία, με αποτέλεσμα στην εξυπηρέτηση των στρατηγικών 

στοχεύσεων ενός έθνους. 

Κατά των Μartin Wight, στις Διεθνείς Σχέσεις , συγκροτούνται τρεις γενικές 

κατηγορίες: ρεαλισμός, ορθολογισμός, επαναστατισμός. Ο Μartin Wight 

θεωρούσε  τις παραπάνω, ως θεμελιώδης ιδέες για τις Διεθνείς Σχέσεις. Oι 
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ρεαλιστές δίνουν την κύρια βαρύτητα στη διεθνή αναρχία, οι ορθολογιστές στο 

ζήτημα του διεθνούς διαλόγου και οι επαναστατιστές στην ηθική ενότητα. 

Οι τρεις παραδόσεις των Διεθνών Σχέσεων κατά των Μartin Wight, όπως 

αναφέρονται στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων των Robert Jackson και 

Georg Sorensen: 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΣΜΟΣ 

Αναρχία Κοινωνία Ανθρωπότητα 

Πολιτικές Ισχύος Εξελικτική αλλαγή Επαναστατική Αλλαγή 

Σύγκρουση  και 

Πόλεμος 

Ειρηνική συνύπαρξη Αντικρατικός 

ουτοπισμός 

Απαισιοδοξία Ελπίδα χωρίς 

ψευδαισθήσεις 

 

(Jack-Sorensen,2006:222) 

H ενεργειακή ασφάλεια, τοποθετείται ως έννοια στην κατηγορία του 

ρεαλισμού. Στον ρεαλισμό, η αντιπαλότητα και η σύγκρουση είναι συστατικό 

του άναρχου περιβάλλοντος. Τα στοιχεία του ρεαλισμού, σε αντίθεση με τον 

ορθολογισμό και τον επανστατισμό, είναι τα στοιχεία της αναρχίας, πολιτικής 

ισχύος και πολέμου. Η ενεργειακή ασφάλεια αναβαθμίζεται και 

αποδυναμώνεται σε ένα άναρχο παγκόσμιο περιβάλλον με κυρίαρχες 

οντότητες τα κράτη. Παράλληλα, οι συγκρούσεις για την πρόσβαση και των 

έλεγχο των υδρογονανθράκων, αυξάνουν ή μειώνουν ανάλογα,  την 

ενεργειακή ασφάλεια του κάθε κράτους. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ρεαλισμός 

περιεχόμενο στρατηγική 

σημασία 

Ισχύς Ισορροπία 

διαθεσιμότητα 

(availability), 

αξιοπιστία 

(reliability) 

οικονομική 

προσιτότητα 

(affordability) 

βιωσιμότητα 

(sustainability) 

αδιάλειπτη διαθεσιμότητα ενεργειακών πηγών σε προσιτή τιμή. 

 

4.Ενεργειακοί κίνδυνοι Ευρώπης από ασύμμετρες απειλές 

 Eίναι γεγονός ότι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέσπισε την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ) τον Δεκέμβριο του 2003, καθορίζοντας, για 

πρώτη φορά, αρχές και σαφείς στόχους για τα συμφερόντων της ΕΕ στον 

τομέα της ασφάλειας και εξακολουθεί να είναι πλήρως επίκαιρη.  Ειδικότερα, 
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οι απειλές και προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί από την Ευρώπη, όπως 

παρακάτω: 

α) Διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής 

β) Τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα 

γ) Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

δ) Ενεργειακή ασφάλεια 

ε) Αλλαγή του κλίματος 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, η απειλή της ενεργειακής ασφάλειας έχει ως 

παράγοντες, την ενεργειακή εξάρτηση αλλά και την αλληλεγγύη μεταξύ των 

κρατών, όπως αναφέρεται παρακάτω στο κείμενο της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής Ασφάλειας το 2003 «Μια ασφαλής Ευρώπη σε ένα καλύτερο 

κόσμο». 

Οι ανησυχίες για την ενεργειακή εξάρτηση εντάθηκαν κατά την τελευταία 

πενταετία. Η φθίνουσα παραγωγή εντός της Ευρώπης συνεπάγεται ότι, το 

2003, μέχρι και το 75 % του πετρελαίου μας και του φυσικού μας αερίου θα 

πρέπει να εισάγεται, και μάλιστα από περιορισμένο αριθμό χωρών η 

σταθερότητα πολλών από τις οποίες απειλείται. Επομένως, είμαστε 

αντιμέτωποι με ένα φάσμα προκλήσεων ασφαλείας που συνεπάγονται την 

ευθύνη και την αλληλεγγύη όλων των κρατών μελών.( 

https://www.consilium.europa.eu/media/30807/qc7809568elc.pdf)(τελευταία 

πρόσβαση 14/6/20) 

Ενεργειακή 
ασφάλεια

Τρομοκρατία και 
οργανωμένο 

έγκλημα

Διάδοση όπλων 
μαζικής 

καταστροφής

Αλλαγή του 
κλίματος

Ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο

Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας 

https://www.consilium.europa.eu/media/30807/qc7809568elc.pdf
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Από το παραπάνω γίνεται φανερό, ότι η Ευρώπη χρειάστηκε και χρειάζεται 

μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής εξάρτησης και εφοδιασμού της στο 

πλαίσιο μιας ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής, με τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Ενοποιημένη Ενεργειακή Αγορά 

β) Μηχανισμούς κρίσης για αντιμετώπιση διακοπών εφοδιασμού. 

Η ανταπόκρισή μας πρέπει να είναι μια ενωσιακή ενεργειακή πολιτική η οποία 

να συνδυάζει την εξωτερική και την εσωτερική διάσταση. Στην κοινή έκθεση 

του Ύπατου Εκπροσώπου και της Επιτροπής, που υποβλήθηκε τον Ιούνιο 

του 2006, εντοπίζονται τα κύρια στοιχεία της πολιτικής αυτής. Εντός της 

Ευρώπης, χρειαζόμαστε μια πιο ενοποιημένη ενεργειακή αγορά, η οποία να 

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διασύνδεση, ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον 

απομονωμένες χώρες και μηχανισμούς κρίσης για την αντιμετώπιση 

προσωρινών διακοπών εφοδιασμού. 

(https://www.consilium.europa.eu/media/30807/qc7809568elc.pdf)(τελευταία 

πρόσβαση 14/6/20) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη  διακοπή 

του ενεργειακού εφοδιασμού της,  στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ασφάλειας, 

έχει ως στόχους: 

α)  Μεγαλύτερη διαφοροποίηση των καυσίμων 

β)  Διαφορετικές πήγες εφοδιασμού 

γ)  Διαφορετικές οδούς διαμετακόμισης 

δ)  Ενωσιακή Πολιτική σε σχέση με αλλά κράτη 

 

Μεγαλύτερη διαφοροποίηση 
των καυσίμων

Διαφορετικές πήγες 
εφοδιασμού

Διαφορετικές οδούς 
διαμετακόμισης

Ενωσιακή Πολιτική σε σχέση 
με αλλά κράτη

Αντιμετώπιση ενδεχόμενη  

διακοπή του ενεργειακού 

εφοδιασμού της 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

https://www.consilium.europa.eu/media/30807/qc7809568elc.pdf
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Ακόμη πιο πρωτοφανής –από ιστορική άποψη- είναι η ανάδειξη εν καιρώ 

ειρήνης της διάστασης της ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών σε ότι 

αφορά τα συστήματα διύλισης και εμπορίας υδρογονανθράκων για τα κράτη 

εισαγωγείς. Έως και τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου οι 

συγκεκριμένες υποδομές θεωρούντο ασφαλείς έναντι του ενδεχόμενου 

ασύμμετρων απειλών. Πριν από την 11η Σεπτεμβρίου το ενδεχόμενο 

στρατηγικής δολιοφθοράς των πετρελαϊκών υποδομών φαίνεται ότι 

απασχολούσε κατ’αποκλειστικότητα τα κράτη-εξαγωγείς του ΟΠΕΚ 

προεξαρχούσης της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα πλέον αφορά οριζόντια όλους 

και σε συμβατικό επίπεδο και σε επίπεδο κυβερνοπολέμου. (Τσακιρης,2018: 

522) 

Η πρόοδος που παρουσίασε η τεχνολογία της πληροφορικής και η εκθετική 

αύξηση της χρήσης και του μεγέθους του διαδικτύου τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες, έφεραν στο προσκήνιο μία νέα απειλή ασφαλείας, τις επιθέσεις 

μέσω ή εναντίον του Κυβερνοχώρου ή Κυβερνοεπιθέσεις. Όλες οι χώρες οι 

οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πληροφοριακή υποδομή και τα 

δίκτυα υπολογιστών για τη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών τους, όπως ο 

οικονομικός τομέας, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, οι μεταφορές, τα δίκτυα ύδρευσης των πόλεων, οι υπηρεσίες 

εκτάκτων αναγκών και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αντιμετωπίζουν αυτή την 

απειλή. Για μια χώρα, οι πιθανές επιπτώσεις των Κυβερνοεπιθέσεων είναι 

σοβαρές, από τη διατάραξη της καθημερινότητας των πολιτών της μέχρι την 

υπονόμευση της κυριαρχίας της.  

(http://www.warandstrategy.gr/kyvernopolemos/16-kyvernopolemos-kai-

ethniki-stratigiki) 

Οι ενεργειακοί κίνδυνοι της Ευρώπης στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφαλείας, 

συσχετίζονται και με την προστασία των ενεργειακών υποδομών σε φυσικό 

επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κυβερνοχώρου. Στον κυβερνοχώρο, 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση  Stuxnet στο Ιραν,  

παράλληλα στις φυσικές υποδομές, η περίπτωση επίθεσης στις πετρελαϊκές 

εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία. 

Το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων και, μάλιστα, αυτών που αφορούν ενεργειακά 

συστήματα έχει απασχολήσει εκτενώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει 

θέσει σε εφαρμογή δύο σχετικές Οδηγίες, (α) 

την Directive on Security of Network Information ( NIS) και (β) 

την Data Protection Regulation ( GDPR). Τα τρία βασικά ερωτήματα που 

απασχολούν την ΕΕ είναι, κατά πρώτον, εάν ο ενεργειακός τομέας είναι 

ιδιαίτερα διαφοροποιημένος σε σχέση με άλλους τομείς, δεύτερον ποιοι είναι 

http://www.warandstrategy.gr/kyvernopolemos/16-kyvernopolemos-kai-ethniki-stratigiki
http://www.warandstrategy.gr/kyvernopolemos/16-kyvernopolemos-kai-ethniki-stratigiki
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οι άμεσοι κυβερνο-κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις 

και τρίτον τι μέτρα πρέπει να ληφθούν άμεσα και μακροπρόθεσμα. Με στόχο 

την αντιμετώπιση των ανωτέρω, η ΕΕ έχει συστήσει ειδική ομάδα 

εμπειρογνωμόνων ( EECSP- Expert Group), η οποία έχει προχωρήσει στην 

αναγνώριση δέκα (10) βασικών κυβερνοκινδύνων στην ενέργεια. 

https://www.energia.gr/article/118690/plhthainoyn-oi-kyvernoepitheseis-kata-

energeiakon-egkatastaseon) (τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

 

 

 

Η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας, καθορίζεται από δυναμικά και σταθερά 

χαρακτηριστικά, όπως αναλύθηκε στην πρώτη ενότητα. Ταυτόχρονα, οι 

ενεργειακοί κίνδυνοι σε ένα δυναμικό ενεργειακό περιβάλλον,  συμμετέχουν 

στην ανάλυση της έννοιας αυτής. Η ενεργειακή ασφάλεια, απαιτεί την 

πρόσβαση στην ενέργεια οποιαδήποτε χρονική στιγμή και την  απόκτηση της 

ενέργειας σε προσιτή τιμή. Επιπρόσθετα, η ενεργειακή ασφάλεια αλλάζει σε 

περίπτωση αλλαγής των πρωτογενών ενεργειακών υλών. Έξαλλου δεν είναι 

δυνατή η ανάπτυξη ένός  ασφαλούς ενεργειακού περιβάλλοντος, σε 

περίπτωση προσβολής των ενεργειακών υποδομών είτε με φυσικά όπλα είτε 

μέσω κυβερνοπολέμου. 

5.Διεθνείς Οργανισμοί στο πλαίσιο της Ενεργειακής 
Ασφάλειας 

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 

Αντιμετώπιση ενδεχόμενη  

διακοπή του ενεργειακού 

εφοδιασμού της 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Προστασία ενεργειακών 

δικτύων και υποδομών 

κυβερνοπόλεμος 

https://www.energia.gr/article/118690/plhthainoyn-oi-kyvernoepitheseis-kata-energeiakon-egkatastaseon
https://www.energia.gr/article/118690/plhthainoyn-oi-kyvernoepitheseis-kata-energeiakon-egkatastaseon
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Είναι γεγονός ότι, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ιδρύθηκε το 1974, με 

σκοπό τη συνεργασία μεταξύ των κρατών, το συντονισμό τους σε περίπτωση 

διαταραχής στην προμήθεια πετρελαίου και στη συνεχεία την αναβάθμιση της 

ενεργειακής ασφάλειας στο πλαίσιο των συμμετεχόντων κρατών. Ειδικότερα 

οι κύριοι άξονες στους οποίους εστιάζει ο οργανισμός είναι στην ενεργειακή 

ασφάλεια, το περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και η εύρεση λύσεων 

μέσα από τη συνεργασία. Η αποστολή του οργανισμού  αναλύεται από τον 

επίσημο ισότοπο του οργανισμού, όπως παρακάτω:  

Αποστολή: 

Ο ΔΟΕ συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία για να 

διαμορφώσει ένα ασφαλές και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για όλους. Ο ΔΟΕ 

βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου για την ενέργεια, 

παρέχοντας αξιόπιστες αναλύσεις, δεδομένα, συστάσεις πολιτικής και 

πραγματικές λύσεις για να βοηθήσουν τις χώρες να παρέχουν ασφαλή και 

βιώσιμη ενέργεια για όλους. Ο ΔΟΕ δημιουργήθηκε το 1974 για να βοηθήσει 

τον συντονισμό μιας συλλογικής αντίδρασης σε σημαντικές διαταραχές στην 

προμήθεια πετρελαίου. Ενώ η ασφάλεια του πετρελαίου παραμένει βασική 

πτυχή του έργου μας, ο ΙΕΑ έχει εξελιχθεί και επεκταθεί σημαντικά από την 

ίδρυσή του. Από το 2015, ο ΔΟΕ άνοιξε τις πόρτες του σε μεγάλες 

αναδυόμενες χώρες για να επεκτείνει τον παγκόσμιο αντίκτυπό του και να 

εμβαθύνει τη συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, των 

δεδομένων και των στατιστικών, της ανάλυσης της ενεργειακής πολιτικής, της 

ενεργειακής απόδοσης και της αυξανόμενης χρήσης τεχνολογιών καθαρής 

ενέργειας.  

(https://www.iea.org/about/mission) (τελευταία πρόσβαση 14/6/20)) 

Ιδρύθηκε το 1974, ο IEA σχεδιάστηκε αρχικά για να βοηθήσει τις χώρες να 

συντονίσουν μια συλλογική απάντηση σε σημαντικές διαταραχές στην 

προμήθεια πετρελαίου, όπως η κρίση του 1973/4. Ενώ αυτό παραμένει 

βασικό στοιχείο του έργου του, ο ΔΟΕ εξελίχθηκε και επεκτάθηκε σημαντικά. 

Ο ΔΟΕ εξετάζει το πλήρες φάσμα των ενεργειακών θεμάτων, όπως η 

προσφορά και ζήτηση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, οι 

τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, η 

ενεργειακή απόδοση, η πρόσβαση στην ενέργεια, η διαχείριση της ζήτησης 

και πολλά άλλα. Μέσα από τη δουλειά της, η IEA υποστηρίζει πολιτικές που 

θα ενισχύσουν την αξιοπιστία, την οικονομική προσιτότητα και τη βιωσιμότητα 

της ενέργειας στα 30 κράτη μέλη της και πέραν αυτής. Σήμερα, ο ΔΟΕ 

βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου για την ενέργεια, 

παρέχοντας αξιόπιστη ανάλυση μέσω ενός ευρέος φάσματος δημοσιεύσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών προβλέψεων της Παγκόσμιας 

Ενεργειακής Προοπτικής και των Εκθέσεων της Αγοράς του IEA. δεδομένα 

και στατιστικά στοιχεία, όπως οι βασικές παγκόσμιες στατιστικές ενέργειας και 

η μηνιαία υπηρεσία δεδομένων πετρελαίου · και μια σειρά εργαστηρίων 

κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων, παρουσιάσεων και πόρων. 

https://www.iea.org/about/mission
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Οι τέσσερις κύριοι τομείς της εστίασης του IEA είναι: 

Ενεργειακή ασφάλεια: Προώθηση της ποικιλομορφίας, της αποδοτικότητας, 

της ευελιξίας και της αξιοπιστίας για όλα τα καύσιμα και τις πηγές ενέργειας. 

Οικονομική ανάπτυξη: Υποστήριξη των ελεύθερων αγορών για την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την εξάλειψη της ενεργειακής 

φτώχειας. 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: Ανάλυση των επιλογών πολιτικής για την 

αντιστάθμιση του αντίκτυπου της παραγωγής και της χρήσης ενέργειας στο 

περιβάλλον, ιδίως για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. και 

Παγκόσμια δέσμευση: Να συνεργαστούμε στενά με τις χώρες εταίρους, 

ιδιαίτερα τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, για την εξεύρεση λύσεων σε 

κοινές ενεργειακές και περιβαλλοντικές ανησυχίες. 

(https://www.iea.org/about/ourmission/)(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, με γνώμονα τη 

συνεργασία και το διάλογο έχει συγκεκριμένους στόχους, σε συγκεκριμένους 

τομείς. Η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ των κρατών, μέσω του 

οργανισμού, επιδιώκει τα παρακάτω αποτελέσματα: 

α) ασφαλές και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για όλους. 

β) αξιόπιστες αναλύσεις, δεδομένα, συστάσεις πολιτικής με σκοπό την  

ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους. 

γ)  συντονισμό μιας συλλογικής αντίδρασης, σε σημαντικές διαταραχές στις 

τιμές των ενεργειακών πόρων ή στη διακοπή προμήθειας πετρελαίου. 

 

ΟΣΕΠ 

Κοντά σε αυτό τον οργανισμό βρίσκεται και ο Οργανισμός Συνεργασίας του 

Εύξεινου Πόντου. ΔΟΕ και ΟΣΕΠ έχουν κοινό τόπο την συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μελών τους. 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) ιδρύθηκε 

το 1992 ως άτυπη πρωτοβουλία και μετεξελίχθηκε σε διεθνή οικονομικό 

οργανισμό την 1.5.1999. Στον ΟΣΕΠ συμμετέχουν 12 κράτη της ευρύτερης 

περιοχής του Ευξείνου Πόντου (Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, 

Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, 

Σερβία και Τουρκία). 

(https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-

organismous/osep.html) (τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

https://www.iea.org/about/ourmission/
https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/osep.html
https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/osep.html
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Για να κατανοηθεί όμως το μέγεθος και η σημασία της περιοχής της Μαύρης 

Θάλασσας και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοδυτικής Ασίας ή του Εύξεινου 

Πόντου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι περιλαμβάνει ως συγκριτικά μεγέθη τη 

Μέση και Εγγύς Ανατολή αλλά και την Υπερκαυκασία. Πρόκειται, δηλαδή, για 

τη γεωγραφική έκταση στην οποία είναι συγκεντρωμένα τα μεγαλύτερα 

γνωστά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. (Δημητρούλη 

2013: 24) 

Οι εργασίες του Οργανισμού εστιάζονται κυρίως στους τομείς της ενέργειας, 

των μεταφορών και επικοινωνιών, του εμπορίου και της οικονομικής 

αναπτύξεως, των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων, της χρηστής 

διακυβερνήσεως και θεσμικής ανανεώσεως, της καταπολεμήσεως του 

οργανωμένου εγκλήματος, της προστασίας του περιβάλλοντος, της γεωργίας, 

της συνεργασίας στα θέματα υγείας, της συνδρομής σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης, της έρευνας και τεχνολογίας, της εκπαιδεύσεως, του τουρισμού, του 

πολιτισμού, της διευκολύνσεως μεταφοράς προϊόντων και της απλοποιήσεως 

των τελωνειακών διατυπώσεων, της ανταλλαγής στατιστικών στοιχείων, 

καθώς και της υποστηρίξεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

(https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-

organismous/osep.html) (τελευταία πρόσβαση 14/6/20)) 

Η αποστολή του ΟΣΕΠ όπως αναλύεται στον ιστότοπο του οργανισμού: 

Αποστολή: 

● να ενεργήσουν με πνεύμα φιλίας και καλής γειτονίας και να ενισχύσουν 

τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη, τον διάλογο και τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών  

● να αναπτύξει περαιτέρω και να διαφοροποιήσει τη διμερή και 

πολυμερή συνεργασία με βάση τις αρχές και τους κανόνες του 

διεθνούς δικαίου  

● να ενεργεί για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την 

προώθηση της ατομικής και συλλογικής πρωτοβουλίας των 

επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν άμεσα στη 

διαδικασία οικονομικής συνεργασίας  

● να αναπτύξουν οικονομική συνεργασία κατά τρόπο που να μην 

παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τη συμμετοχή 

τους σε διεθνείς οργανισμούς ή ιδρύματα ολοκληρωτικής ή άλλης 

φύσης, και να μην εμποδίζει την προώθηση των σχέσεών τους με 

τρίτους · 

● να ληφθούν υπόψη οι ειδικές οικονομικές συνθήκες και συμφέροντα 

των εμπλεκομένων κρατών μελών · 

https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/osep.html
https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/osep.html
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● για την περαιτέρω ενθάρρυνση της συμμετοχής στη διαδικασία του 

ΟΣΕΠ της οικονομικής συνεργασίας άλλων ενδιαφερομένων κρατών, 

διεθνών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και 

επιχειρήσεων και εταιρειών. 

(http://www.bsec-organization.org/our-mission)(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

Για να γίνει πιο σαφές ο ΟΣΕΠ δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς και 

ένας από αυτούς είναι και η ενέργεια. Μια διευκρίνιση στο σημείο αυτό είναι 

απαραίτητη που αφορά στον ΟΣΕΠ και ΔΟΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΟΕ 

δραστηριοποιείται σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς όπως περιγράφονται 

και παραπάνω, στο πλαίσιο πάντα της ενέργειας. Ο ΟΣΕΠ δραστηριοποιείται 

στους τομείς  ενέργειας,  μεταφορών, επικοινωνιών, εμπορίου, οικονομικής 

ανάπτυξης, καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της προστασίας 

του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της συνεργασίας στα θέματα υγείας. 

Αναντίρρητα, οι εν λόγω οργανισμοί διατηρούν και αναπτύσσουν τη 

συνεργασία των κρατών μελών τους, στο πλαίσιο εύρεσης λύσεων σε ένα 

ασταθές και δυναμικό ενεργειακό πεδίο. Στο πεδίο αυτό, εμπλεκόμενα είναι  

κράτη παραγωγοί/καταναλωτές της ενέργειας με σκοπό τη δημιουργία ενός 

σταθερού περιβάλλοντος ενεργειακού εφοδιασμού και κατανάλωσης. Οι 

παρακάτω στόχοι, αποτελούν αναμφισβήτητα προτεραιότητα για τα κράτη 

μέλη τους: 

α) Ενεργειακή Ασφάλεια 

β) Οικονομική ανάπτυξη 

γ) Πολιτικές υπέρ του περιβάλλοντος με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 

ενεργειακών πηγών 

δ) Δεσμεύσεις μεταξύ τους με σκοπό  κοινές λύσεις 

ΟΠΕΚ 

Σύμφωνα με το καταστατικό του, η αποστολή του οργανισμού των χωρών 

εξαγωγής πετρελαίου (ΟΠΕΚ) είναι ο συντονισμός και η ενοποίηση των 

πολιτικών πετρελαίου των χωρών μελών του και η διασφάλιση της 

σταθεροποίησης των αγορών πετρελαίου προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 

αποτελεσματική, οικονομική και τακτική προμήθεια πετρελαίου στους 

καταναλωτές, σταθερό εισόδημα στους παραγωγούς και δίκαιη απόδοση 

κεφαλαίου για όσους επενδύουν στη βιομηχανία πετρελαίου. 

(https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm)(τελευταία πρόσβαση 

14/6/20) 

Η οργάνωση των χωρών εξαγωγής πετρελαίου (ΟΠΕΚ) ιδρύθηκε στη 

Βαγδάτη του Ιράκ, με την υπογραφή συμφωνίας τον Σεπτέμβριο του 1960 

από πέντε χώρες, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη 

Σαουδική Αραβία και τη Βενεζουέλα. Έπρεπε να γίνουν τα ιδρυτικά μέλη του 

http://www.bsec-organization.org/our-mission
https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm
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οργανισμού. Αυτές οι χώρες ενώθηκαν αργότερα από το Κατάρ (1961), την 

Ινδονησία (1962), τη Λιβύη (1962), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (1967), την 

Αλγερία (1969), τη Νιγηρία (1971), τον Ισημερινό (1973), τη Γκαμπόν (1975), 

την Αγκόλα (2007), Ισημερινή Γουινέα (2017) και Κονγκό (2018).Ο Ισημερινός 

ανέστειλε την ένταξή του τον Δεκέμβριο του 1992, επανήλθε στον ΟΠΕΚ τον 

Οκτώβριο του 2007, αλλά αποφάσισε να αποσύρει την ένταξή του στον 

ΟΠΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η Ινδονησία ανέστειλε την ένταξή της τον 

Ιανουάριο του 2009, την επανενεργοποίησε τον Ιανουάριο του 2016, αλλά 

αποφάσισε να αναστείλει την ένταξή της για άλλη μια φορά στη 171η 

Συνάντηση της Διάσκεψης του ΟΠΕΚ στις 30 Νοεμβρίου 2016. Η Γκαμπόν 

διέκοψε την ένταξή της τον Ιανουάριο του 1995. Ωστόσο, επανήλθε στον 

Οργανισμό τον Ιούλιο του 2016. Το Κατάρ διέκοψε την ένταξή του την 1η 

Ιανουαρίου 2019.Αυτό σημαίνει ότι, επί του παρόντος, ο Οργανισμός έχει 

συνολικά13 χώρες μέλη. 

(https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm) (τελευταία πρόσβαση 

14/6/20) 

 

 

(https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm) 

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, το 79,4% των παγκοσμίως 

αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου βρίσκονται σε χώρες μέλη του 

ΟΠΕΚ, με το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων πετρελαίου του ΟΠΕΚ στη 

Μέση Ανατολή, να ανέρχεται στο 64,5% του συνόλου του ΟΠΕΚ. Οι χώρες 

μέλη του ΟΠΕΚ έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές προσθήκες στα 

αποθέματα πετρελαίου τους τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, 

υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές στη βιομηχανία, πραγματοποιώντας 

εντατικές εξερευνήσεις και βελτιωμένες ανακτήσεις. Ως αποτέλεσμα, τα 

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm
https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm
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αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου του ΟΠΕΚ ανέρχονται σήμερα σε 

1.189,80 δισεκατομμύρια βαρέλια. 

(https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm(τελευταία 

πρόσβαση 14/6/20) 

Χωρίς αμφιβολία, ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών 

έχει συγκεκριμένους στόχους, όπως παρακάτω: 

α) ανάπτυξη κοινών πολιτικών των κρατών-μελών του 

β) σταθεροποίηση των αγορών πετρελαίου  

γ) αποτελεσματική και σταθερή προμήθεια των καταναλωτών πετρελαίου 

Απάντηση, από την πλευρά των καταναλωτών δύναται να είναι, ο Διεθνής 

Οργανισμός Ενέργειας. Η ενεργειακή εξάρτηση έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην οικονομία της χώρας μας και των κρατών-μελών  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ανεξάρτητα, από τις συνεργασίες ανάπτυξης και κοινής 

συνεργασίας μέσα από διεθνής οργανισμούς , τα κράτη μέλη μέσα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτείται να λάβουν δράση και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

προφανώς, απαιτείται να δράσει σε ένα γενικότερο πλαίσιο ενεργειακής 

πολιτικής. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει θεσμούς, μέσα, μηχανισμούς και δύναται 

να ακολουθήσει πολιτικές προς όφελος των κρατών μελών της. Οι στόχοι της 

απαιτείται να θεσπιστούν και να υποστηριχτούν, όπως παρακάτω: 

α) Ενεργειακός Εφοδιασμός 

β) Τιμές Ενέργειας σε ανταγωνιστικό επίπεδο 

γ) Προστασία του Περιβάλλοντος 

Οι χώρες της ΕΕ, από την πλευρά του πλαισίου δράσης τους,  μπορούν να 

αναπτύξουν πηγές προμήθειας της ενέργειας  της επιλογής τους. Παράλληλα,   

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες-στόχοι και πολιτικές της ΕΕ, 

σχετικά με τις πηγές προμήθειας ενέργειας. Στο πλαίσιο της ενεργειακού 

περιβάλλοντος, απαιτείται η ανάπτυξη πεδίων συνεργασίας με γνώμονα την 

ενεργειακή ασφάλεια. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε επίπεδο 

διμερών σχέσεων, οι εν λόγω διεθνείς οργανισμοί απαιτείται να αναλάβουν 

δράση. 

ΜΕΡΟΣ Β 

6.Ενεργειακές Ανάγκες Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το 2017, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

ενεργειακή  κατανάλωση περιλαμβάνει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική 

https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm
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ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές. Το ενεργειακό μίγμα το οποίο 

καταναλώνεται περιγράφεται, όπως παρακάτω: 

α) Πετρέλαιο 41% 

β) Φυσικό Αέριο 22% 

γ) Ηλεκτρική ενέργεια 21% 

δ) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας >9%. 

Στην ΕΕ το 2017 καταναλώνονται περισσότερο τα πετρελαϊκά προϊόντα 

(όπως πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη, ντίζελ), που αντιπροσωπεύουν το 41% 

της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, ακολουθούμενο από φυσικό αέριο (22%), 

ηλεκτρισμό (21%) και άμεση χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (που 

δεν μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια, π.χ. ξύλο, ηλιακή θερμική ενέργεια, 

γεωθερμία ή βιοαέριο για θέρμανση χώρων ή παραγωγή θερμού νερού) (9%), 
παραγόμενη θερμότητα (όπως η τηλεθέρμανση) (4%) και στερεά ορυκτά 

καύσιμα (κυρίως άνθρακας) (3%). Η πραγματική κατανάλωση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας υπερβαίνει το 9%, επειδή στην ηλεκτρική ενέργεια 

περιλαμβάνονται άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. υδροηλεκτρική, 

αιολική ή ηλιακή φωτοβολταϊκή). Η ενέργεια καταναλώνεται από διάφορους 

τομείς της οικονομίας: νοικοκυριά (δηλαδή ενέργεια που καταναλώνεται στις 

κατοικίες των πολιτών), μεταφορές (π.χ. σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές 

πτήσεις ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές), βιομηχανία, υπηρεσίες 

(συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και δημόσιων υπηρεσιών) και 

γεωργία και δασοκομία. Ο τομέας της βιομηχανίας (31% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας) καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας, 

ενώ ο τομέας των μεταφορών (28%), τα νοικοκυριά (25%), οι υπηρεσίες 

(13%) και γεωργία & δασοκομία (2%) 
(https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-3a.html) 

 

Είναι γεγονός, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ότι η ενέργεια στην 

Ευρώπη καταναλώνεται σε διαφορετικούς τομείς, με τα μεγαλύτερα ποσοστά 

κατανάλωσης να παρουσιάζονται στη βιομηχανία και τις μεταφορές. Η 

κατανάλωση ανά τομέα, όπως παρακάτω: 

α) Βιομηχανία 31% 

β) Νοικοκυριά 25% 

γ) Μεταφορές 28% 

δ) Υπηρεσίες 13% 

ε) Γεωργία 2% 

Το ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης δείχνει το ποσοστό ενέργειας που πρέπει 

να εισάγει μια οικονομία. Καθορίζεται ως εισαγωγές καθαρής ενέργειας 

(εισαγωγές μείον εξαγωγές) διαιρούμενες με την ακαθάριστη εσωτερική 

κατανάλωση ενέργειας συν τα καύσιμα που παραδίδονται σε διεθνείς 

θαλάσσιες αποθήκες, εκφρασμένες ως ποσοστό. Το αρνητικό ποσοστό 

εξάρτησης δείχνει καθαρό εξαγωγέα ενέργειας, ενώ ποσοστό εξάρτησης άνω 

του 100% δείχνει ότι τα ενεργειακά προϊόντα έχουν αποθηκευτεί. Το ποσοστό 

εξάρτησης δείχνει το βαθμό στον οποίο η οικονομία βασίζεται στις εισαγωγές 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-3a.html
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για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες. Μετρούνται με το μερίδιο των 

καθαρών εισαγωγών (εισαγωγές - εξαγωγές) στην ακαθάριστη εσωτερική 

κατανάλωση ενέργειας (δηλαδή το άθροισμα της παραγόμενης ενέργειας και 

των καθαρών εισαγωγών). Στην ΕΕ το 2017, το ποσοστό εξάρτησης ήταν ίσο 

με 55%, πράγμα που σημαίνει ότι πάνω από το ήμισυ των ενεργειακών 

αναγκών της ΕΕ καλύφθηκαν από καθαρές εισαγωγές. Το ποσοστό αυτό 

κυμαίνεται από πάνω από 95% στη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο 

σε λιγότερο από 15% στην Εσθονία και τη Δανία. Το ποσοστό εξάρτησης από 

τις εισαγωγές ενέργειας αυξήθηκε από το 2000, όταν ήταν μόλις 47%. 

(https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html) 

Στην ΕΕ το 2018, το ποσοστό εξάρτησης ήταν ίσο με 58%. Το 58% 

μεταφράζεται ότι οι ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ καλύφθηκαν από  εισαγωγές. 

Το 2017 ήταν 55% για την Ένωση, είναι προφανές ότι το ποσοστό 

ενεργειακής εξάρτησης αυξήθηκε, όπως περιγράφεται και από τα ως ανω 

διαγράμματα. 

 
(https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Eurostat για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

έννοια της ενεργειακής εξάρτησης, αποδεικνύεται ότι για την κάλυψη των 

ενεργειακών της αναγκών απαιτούνται εισαγωγές.  Οι εισαγωγές αυτές θέτουν 

σε κίνδυνο την ενεργειακή της ασφάλεια, καθώς ο ενεργειακός εφοδιασμός 

δύναται να απειληθεί. Η μελέτη των ενεργειακών πηγών τροφοδοσίας κρίνεται 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
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αναγκαία στο δυναμικό ενεργειακό περιβάλλον καθώς και ο καθορισμός 

προτεραιοτήτων από την πλευρά της Ένωσης, με γνώμονα τις παροχές και 

σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με τις πηγές αυτές. 

7.Ενεργειακές Πηγές Τροφοδοσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

Είναι κοινά παραδεκτό ότι το ενεργειακό μίγμα που χρησιμοποιεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει πετρελαϊκά προϊόντα, φυσικό αέριο, στερεά 

ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμες πήγες ενέργειας και πυρηνική ενέργεια. 

Ειδικότερα, το 2017 το εν λόγω ενεργειακό μίγμα είχε, όπως παρακάτω: 

α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρήγαγε το 45% 

β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε το 55% 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Gazprom, η πρώτη σε 

κατανάλωση χώρα σε φυσικό αέριο είναι η Γερμάνια, ακολουθεί η Τουρκία και 

τρίτη χώρα είναι η Ιταλία. 

Περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην ΕΕ 

είναι το φυσικό αέριο και πολλές χώρες της ΕΕ εισάγουν σχεδόν όλες τις 

προμήθειές τους. Ορισμένα κράτη μέλη εξαρτώνται επίσης σε μεγάλο βαθμό 

από μια ενιαία πηγή ή μια ενιαία διαδρομή μεταφοράς για το μεγαλύτερο 

μέρος του αερίου τους. Οι διακοπές κατά μήκος αυτής της διαδρομής που 

προκαλούνται από την αποτυχία υποδομών ή από πολιτικές διαφωνίες 

μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις προμήθειες. Για παράδειγμα, η διαμάχη για 

το φυσικό αέριο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2009 διατάραξε τις 

προμήθειες σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. 

(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/secure-gas-

supplies)(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

 

Η διαθέσιμη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από την ενέργεια 

που παράγεται στην ΕΕ και από την ενέργεια που εισάγεται από τρίτες χώρες. 

Το 2017, η ΕΕ παρήγαγε περίπου το 45% της δικής της ενέργειας, ενώ το 

55% εισήχθη.Το 2017, το ενεργειακό μείγμα στην ΕΕ, δηλαδή το φάσμα των 

διαθέσιμων ενεργειακών πηγών, συνίστατο κυρίως σε πέντε διαφορετικές 

πηγές: πετρελαϊκά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου) 

(36%), φυσικό αέριο (23%), στερεά ορυκτά καύσιμα (15%), ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (14%) και πυρηνική ενέργεια (12%).Τα μερίδια των διαφόρων 

πηγών ενέργειας στη συνολική διαθέσιμη ενέργεια ποικίλλουν σημαντικά 

μεταξύ των κρατών μελών. Τα προϊόντα πετρελαίου (συμπεριλαμβανομένου 

του αργού πετρελαίου) αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της συνολικής 

διαθέσιμης ενέργειας στην Κύπρο (93%), τη Μάλτα (88%) και το 

Λουξεμβούργο (64%), ενώ το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει μόλις το ένα 

τρίτο στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Σχεδόν τα τρία τέταρτα της 

διαθέσιμης ενέργειας στην Εσθονία (71%) και λίγο κάτω από το ήμισυ στην 

Πολωνία (48%) προέρχονται από στερεά ορυκτά καύσιμα, ενώ η πυρηνική 

ενέργεια αντιπροσωπεύει το 40% στη Γαλλία και το 31% στη Σουηδία. Η 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/secure-gas-supplies
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/secure-gas-supplies
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ανανεώσιμη ενέργεια αντιπροσωπεύει το 40% τόσο στη Λετονία όσο και στη 

Σουηδία. 

(https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-

2a.html)(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

 

 
 

Η παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ κατανέμεται σε διάφορες πηγές ενέργειας: 

στερεά ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (όπως υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή 

ενέργεια). Η ανανεώσιμη ενέργεια (30% της συνολικής ενεργειακής 

παραγωγής της ΕΕ) ήταν η μεγαλύτερη συνεισφορά στην παραγωγή 

ενέργειας στην ΕΕ το 2017. Η πυρηνική ενέργεια (28%) ήταν η δεύτερη 

μεγαλύτερη πηγή, ακολουθούμενη από στερεά καύσιμα (19%), φυσικό αέριο 

(13,6%) και αργού πετρελαίου (10%).Ωστόσο, η παραγωγή ενέργειας είναι 

πολύ διαφορετική από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Η σημασία της 

πυρηνικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλή στη Γαλλία (79% της συνολικής 

εθνικής παραγωγής ενέργειας), το Βέλγιο (74%) και η Σλοβακία (63%). Η 

ανανεώσιμη ενέργεια είναι η κύρια πηγή ενέργειας που παράγεται σε πολλά 

κράτη μέλη, με πάνω από το 90% (της ενέργειας που παράγεται στη χώρα) 

στη Μάλτα, τη Λετονία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία. Τα 

στερεά ορυκτά καύσιμα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στην Πολωνία (79%), 

την Εσθονία (73%), την Ελλάδα (61%) και την Τσεχία (57%), ενώ το φυσικό 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2a.html
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αέριο είναι η κύρια πηγή ενέργειας που παράγεται στις Κάτω Χώρες (80%). 

Το αργό πετρέλαιο είναι η κύρια πηγή ενέργειας που παράγεται στη Δανία 

(44%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (41%). 

(https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-

2b.html)(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

 

Για δική της κατανάλωση, η ΕΕ χρειάζεται επίσης ενέργεια που εισάγεται από 

τρίτες χώρες. Το 2017, το κύριο εισαγόμενο ενεργειακό προϊόν ήταν τα 

πετρελαϊκά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, το οποίο 

αποτελεί το κύριο συστατικό), που αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα 

των εισαγωγών ενέργειας στην ΕΕ, ακολουθούμενη από φυσικό αέριο (26%) 

και στερεά ορυκτά καύσιμα (8%) 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html(τελευταία 

πρόσβαση 14/6/20) 

 

H Ρωσία είναι ο κύριος προμηθευτής της ΕΕ σε 

α) αργού πετρελαίου, 

β) φυσικού αερίου και  

γ) στερεών ορυκτών καυσίμων  

Η σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ μπορεί να απειληθεί εάν 

ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών συγκεντρωθεί μεταξύ σχετικά λίγων 

εξωτερικών εταίρων. Το 2017, σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγωγών αργού 

πετρελαίου από την ΕΕ προέρχονταν από τη Ρωσία (30%), τη Νορβηγία 

(11%), το Ιράκ (8%), το Καζακστάν και τη Σαουδική Αραβία (και τα δύο 7%). 

Μια παρόμοια ανάλυση δείχνει ότι περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 

εισαγωγών φυσικού αερίου προέρχονται από τη Ρωσία (40%), τη Νορβηγία 

(26%) και την Αλγερία (11%), ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα των εισαγωγών 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2b.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2b.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
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στερεού καυσίμου (κυρίως άνθρακα) Τη Ρωσία (39%), την Κολομβία και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες (17% το καθένα). 

(https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-

2c.html)(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

 
Όπως αναφέρεται στο μέρος που αφορά τις εισαγωγές ενέργειας, η ΕΕ 

εξαρτάται κυρίως από τη Ρωσία για εισαγωγές αργού πετρελαίου, φυσικού 

αερίου και στερεών καυσίμων, ακολουθούμενη από τη Νορβηγία για το αργό 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

(https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-

2c.html)(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

Συνεχίζοντας και αναλύοντας τα στοιχεία της Eurostat, που αφορά  στο 

ενεργειακό μίγμα εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το 2018 

παρουσιάζονται τα παρακάτω: 

 

(https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-

2c.html)(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
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(https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html) 

(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω διαγράμματα του 2018 της Eurostat,  η 

Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να εισάγει ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες 

της. Το κύριο ενεργειακό συστατικό που απαιτείται να εισάγει είναι κατά 

προτεραιότητα,  όπως παρακάτω 

α) Πετρέλαιο 

β) Φυσικό Αέριο 

γ) Στερεά Καύσιμα 

Αναμφισβήτητα η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

απειληθεί σε περίπτωση που μεγάλο ποσοστό εισαγωγών εξαρτάται από 

λίγους. Μεγάλος αριθμός προμηθευτών και διαφορετικές οδοί εισαγωγής 

αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της 

ενεργειακής της ασφάλειας. 

Είναι γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat to 2018 όπως 

περιγράφονται στα ως άνω διαγράμματα, οι εισαγωγές πετρελαίου 

προέρχονται από: 

α) Ρωσία 30% 

β) Ιράκ 9% 

γ) Σαουδική Αραβία 7% 

δ) Νορβηγία 7% 

ε) Καζακστάν 7% 

στ)Νιγηρία 7% 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
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Οι εισαγωγές φυσικού αερίου προέρχονται απο: 

α) Ρωσία 40% 

β) Νορβηγία 18% 

γ) Αλγερία 11% 

Οι εισαγωγές στερεών καύσιμων από: 

α) Ρωσία 42% 

β) ΗΠΑ 18% 

γ) Κολομβια 13% 

 

Natural gas sales by Gazprom Group in Europe in 2018, billion cubic meters 

Country Volumes * 

Under contracts of Gazprom Export and Gazprom Schweiz 

Austria 12.3 

Belgium 1.8 

Bosnia and Herzegovina 0.2 

Bulgaria 3.2 

Croatia 2.8 

Czech Republic 6.5 

Denmark 1.7 

Finland 2.6 

France 12.9 
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Germany 58.5 

Greece 3.3 

Hungary 7.7 

Italy 22.8 

Macedonia 0.3 

Netherlands 7.9 

Poland 9.9 

Romania 1.3 

Serbia 2.1 

Slovakia 5.1 

Slovenia 0.5 

Switzerland 0.4 

Turkey 24.0 

United Kingdom 14.3 

Overall 201.9 

Other sales by Gazprom Group** 41.4 

Total 243.3 

(https://www.gazprom.com/about/marketing/europe/)(τελευταία πρόσβαση 

14/6/20) 

https://www.gazprom.com/about/marketing/europe/
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Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Gazprom, o μεγαλύτερος εισαγωγέας 

είναι η Γερμανία με 58,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ακολουθεί η Τουρκία 

με 24 και τρίτη η Ιταλία με 22,8. 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Εurostat, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Gazprom, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

ενεργειακά εξαρτημένη από τρίτες χώρες με αποτέλεσμα να απαιτούνται 

εισαγωγές ενέργειας από αυτές. Για παράδειγμα,  

το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε  : 

α) τα 2/3  του αργου πετρελαίου, από τη Ρωσία (30%), τη Νορβηγία (11%), το 

Ιράκ (8%), το Καζακστάν και τη Σαουδική Αραβία (και τα δύο 7%). 

β) τα ¾ φυσικού αερίου, από τη Ρωσία (40%), τη Νορβηγία (26%) και την 

Αλγερία (11%) 

γ) τα ¾  στερεού καυσίμου (κυρίως άνθρακα), απο τη Ρωσία (39%), την 

Κολομβία(17%) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (17%) 

Για το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε : 

α) τα 2/3  αργού πετρελαίου εκτός ΕΕ προέρχονται από τη Ρωσία (30%), το 

Ιράκ (9%) και τη Σαουδική Αραβία, τη Νορβηγία, το Καζακστάν και τη Νιγηρία 

(7% το καθένα) 

β) τα 3/4 φυσικού αεριου προέρχονται από τη Ρωσία (40%), τη Νορβηγία 

(18%) και την Αλγερία (11%), 

γ) τα 3/4 των εισαγωγών στερεών καυσίμων (κυρίως άνθρακας) προέρχονται 

από τη Ρωσία (42%), Ηνωμένες Πολιτείες (18%) και Κολομβία (13%). 

 

8.Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ενέργειας 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το κενό των 

ενεργειακών τις αναγκών, έλαβε μέτρα, θέσπισε μηχανισμούς και ανέπτυξε 

μελλοντική ενεργειακή πολιτική. Ειδικότερα, δημιουργήθηκε λόγω των 

δυναμικών ενεργειακών συνθηκών, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο με επίκεντρο την 

ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τα  παρακάτω: 

α) Ανακοίνωση 2014 της επιτροπής προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το 

συμβούλιο 

β) Kανονισμός 2017 (σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 

εφοδιασμού με φυσικό αέριο 

γ) Σύσταση Επιτροπής 2018, με σκοπό την ανάπτυξη και ρύθμιση του 

μηχανισμού αλληλεγγύης 

δ) Ανάπτυξη Στόχων Ενεργειακής Πολιτικής 2030 
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ε) Ανάπτυξη Στόχων Ενεργειακής Πολιτικής 2050 

 Η Ανακοίνωση 2014 της επιτροπής προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το 

συμβούλιο, αφορά στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια, 

με σκοπό τον αδιατάρακτο εφοδιασμό με αποτέλεσμα την άφθονη ενέργεια 

στο σύνολο των κρατών, υλοποιώντας  8 δράσεις. Ο Kανονισμός 2017, 

αφορά  στα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο 

και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010. Οι Στόχοι 2030,  

αφορούν στις εκπομπές ρύπων θερμοκηπίου, στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης γενικότερα. Οι Στόχοι 

2050, αφορούν στις μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, λαμβάνοντας 

υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού. 

H Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό που έχει θεσπίσει το 2017, 

έθεσε  στόχους, όπως παρακάτω: 

α) Η νομοθεσία της ΕΕ συμβάλλει στην αντιμετώπιση  ενδεχόμενη διακοπής 

τροφοδοσίας φυσικού αερίου 

β) Διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών τροφοδοσίας φυσικού αερίου. 

γ) Η νομοθεσία της ΕΕ συμβάλλει στην αντιμετώπιση κρίσης ηλεκτρικής 

ενέργειας 

δ) Αποθέματα πετρελαίου 

ε) Υπεράκτια ασφάλεια πετρελαίου και φυσικού αερίου 

στ) Άδειες εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου 

ζ)  Κρίσιμη υποδομή και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο  

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938 («ο κανονισμός») μεταφράζει την έννοια της 

αλληλεγγύης στην πράξη και θεσπίζει μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των 

κρατών μελών που τίθεται σε εφαρμογή όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις. Η αλληλεγγύη είναι ένας μηχανισμός 

έσχατης ανάγκης: επιτρέπει στο αέριο να ρέει αδιάλειπτα, με πνεύμα 

αλληλεγγύης, στους πιο ευάλωτους. Αυτοί είναι οι οικιακοί πελάτες και 

ορισμένες βασικές υπηρεσίες που ορίζονται ως «πελάτες με προστασία της 

αλληλεγγύης» του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισμού. 

Στον κανονισμό, τα άρθρα αναλύονται όπως παρακάτω: 

 

α) 1 και 2, αντικείμενο και ορισμοί, αντίστοιχα 

β) 3, Ευθύνη για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο 

γ) 4, Συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο 

δ) 5, Κανόνας για την υποδομή 

ε) 6, Κανόνας για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο 
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στ) 7, Εκτίμηση επικινδυνότητας 

ζ) 8, Κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης και σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης 

η) 9, Περιεχόμενο των σχεδίων προληπτικής δράσης 

θ) 10, Περιεχόμενο των σχεδίων έκτακτης ανάγκης 

ι)  11, Κήρυξη κατάστασης κρίσης 

ια) 12, Αποκρίσεις σε περιφερειακές και ενωσιακές καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

ιβ) 13, Αλληλεγγύη 

ιγ) 14, Ανταλλαγή πληροφοριών 

ιδ) Από 17 μέχρι 22, θέματα κοινοποιήσεων, εξουσιοδότησης, 

παρέκκλισης και έναρξης ισχύος. 

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρονται στην επίσημη εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

(1)Το φυσικό αέριο εξακολουθεί να είναι ουσιαστική συνιστώσα του 

ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης. Μεγάλο ποσοστό αυτού του φυσικού 

αερίου εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες. 

 

(2) Μεγάλης διάρκειας διαταραχή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο μπορεί να 

έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη, στην Ένωση και στα συμβαλλόμενα 

μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας που 

υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 2005. Επιπλέον, μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρή ζημία στην οικονομία της Ένωσης και να έχει 

σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες πελατών. 

 

(3) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται 

όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ο αδιάλειπτος εφοδιασμός 

ολόκληρης της Ένωσης με φυσικό αέριο, και ιδίως των προστατευόμενων 

καταναλωτών σε περίπτωση δύσκολων κλιματικών συνθηκών και σε 

περίπτωση διαταραχών του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Οι εν λόγω 

στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν με τη λήψη των πλέον αποδοτικών 

οικονομικά μέτρων και με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν 

στρεβλώνονται οι αγορές φυσικού αερίου. 

 

Ο μηχανισμός αλληλεγγύης, ως τμήμα του κανονισμού του 2017, 

περιγράφεται όπως παρακάτω: 

Εάν ένα κράτος μέλος ζητήσει αλληλεγγύη, ο μηχανισμός αλληλεγγύης 

περιλαμβάνει την υποχρέωση για τα άλλα άμεσα συνδεδεμένα κράτη μέλη να 

δώσουν προτεραιότητα στον εφοδιασμό σε πελάτες που προστατεύονται από 

την αλληλεγγύη στο αιτούν κράτος μέλος έναντι των εγχώριων πελατών χωρίς 
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προστασία αλληλεγγύης. Αυτό είναι απαραίτητο μόνο όταν η αγορά δεν 

παράγει τους απαραίτητους όγκους αερίου. Τα όρια για τη βοήθεια που 

μπορεί να παρέχει ένα κράτος μέλος είναι: 

-η διαθέσιμη δυναμικότητα διασύνδεσης, 

-την ποσότητα φυσικού αερίου που είναι αναγκαία για την παροχή των δικών 

της πελατών που προστατεύονται από την αλληλεγγύη όταν απειλείται η 

προμήθεια φυσικού αερίου, 

- την ασφάλεια του δικού του δικτύου φυσικού αερίου και  

-για ορισμένες χώρες, την παροχή σε κρίσιμους σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο για τη διατήρηση της ασφάλειας του 

εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0052.01.ENG&toc=OJ:L:201

8:032:TOC)(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

9.Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014) για την 
ενεργειακή ασφάλεια 

H ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και γενικότερα ο τομέας της ενεργείας είναι ζωτικής σημασίας, όπως 

αποτυπώνεται στην ανακοίνωση της επιτροπής προς το ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο και το συμβούλιο, για την ευρωπαϊκή στρατηγική και  ενεργειακή 

ασφάλεια. Ειδικότερα, αποσπάσματα από το έγγραφο της Ευρωπαϊκής 

επιτροπής, όπως παρακάτω: 

Ωστόσο, η προσωρινή διαταραχή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο τον 

χειμώνα του 2006 και του 2009 έπληξε σοβαρά τους πολίτες της ΕΕ σε 

ορισμένα από τα ανατολικά κράτη μέλη της. Αυτό απετέλεσε ισχυρό «μήνυμα 

αφύπνισης», τονίζοντας την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής 

πολιτικής. Έκτοτε, έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες για να ενισχυθεί η 

ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ όσον αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο και 

να περιοριστεί ο αριθμός των κρατών μελών που εξαρτώνται εξ ολοκλήρου 

από ένα και μοναδικό προμηθευτή. Ωστόσο, παρά την πρόοδο στην ενίσχυση 

των υποδομών και στη διαφοροποίηση των προμηθευτών, η ΕΕ παραμένει 

ευάλωτη στις εξωτερικές ενεργειακές κρίσεις, όπως δείχνουν σαφώς τα 

κατωτέρω αριθμητικά στοιχεία. Συνεπώς, η ΕΕ χρειάζεται ρεαλιστική 

στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια, η οποία, βραχυπρόθεσμα, θα 

προωθεί την ανθεκτικότητα στις εν λόγω κρίσεις και διαταραχές του 

ενεργειακού εφοδιασμού και, μακροπρόθεσμα, θα μειώνει την εξάρτηση από 

συγκεκριμένα καύσιμα, προμηθευτές και οδεύσεις εφοδιασμού με ενέργεια. Οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο πρέπει να 

καταστήσουν σαφείς στους πολίτες τις επιλογές που συνεπάγεται η μείωση 

αυτής της εξάρτησης. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0052.01.ENG&toc=OJ:L:2018:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0052.01.ENG&toc=OJ:L:2018:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0052.01.ENG&toc=OJ:L:2018:032:TOC
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52014DC0330) 

(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

Στη εν λόγω ανακοίνωση αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία που αφορούν στην 

ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ότι αφορά βασικά  στοιχεία 

και αριθμούς όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση: 

α) Η ΕΕ εισάγει επί του παρόντος το 53% της ενέργειας που καταναλώνει. 

β)  Η ενεργειακή εξάρτηση αφορά το αργό πετρέλαιο (σχεδόν 90%), το φυσικό 

αέριο (66%) και, σε μικρότερο βαθμό, τα στερεά καύσιμα (42%), καθώς και τα 

πυρηνικά καύσιμα (40%). 

γ)  Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αφορά όλα τα κράτη μέλη, έστω 

και αν ορισμένα από αυτά είναι πιο ευάλωτα από άλλα 

δ) Το πιο πιεστικό ζήτημα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού είναι η 

ισχυρή εξάρτηση από έναν μόνο εξωτερικό προμηθευτή. 

ε)  Οι εξωτερικές ενεργειακές δαπάνες της ΕΕ υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ 

ημερησίως (περίπου 400 δισ. ευρώ το 2013) και καλύπτουν περισσότερο από 

το ένα πέμπτο των συνολικών εισαγωγών της. Η ΕΕ εισάγει αργό πετρέλαιο 

και προϊόντα πετρελαίου αξίας άνω των 300 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το ένα 

τρίτο από τη Ρωσία 

στ) Η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ πρέπει επίσης να εξεταστεί υπό το πρίσμα 

της παγκοσμίως κλιμακούμενης ζήτησης ενέργειας, η οποία αναμένεται να 

αυξηθεί κατά 27% έως το 2030, με σημαντικές αλλαγές στον ενεργειακό 

εφοδιασμό και τις εμπορικές ροές. 

Στην ανακοίνωση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω βασικά σημεία και 

αριθμητικά δεδομένα η Ευρωπαϊκή επιτροπή καθορίζει στρατηγική με 8 

βασικές δράσεις-πυλώνες. Οι δράσεις αυτές και γενικότερα η στρατηγική που 

αναπτύσσεται έχει ως γνώμονα τη συνεργασία και σκοπό την ενεργειακή 

ασφάλεια  των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. 

Η στρατηγική εστιάζει στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εντός του σύγχρονου γεωπολιτικού πλαισίου 

εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας. 

ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕIΑ 

Θα πρέπει να υιοθετηθούν 8 βασικές δράσεις: 

1. Άμεση δράση για την αποφυγή της διαταραχής του ενεργειακού 

εφοδιασμού για τον χειμώνα 2014/2015 : η εν λόγω δράση, ιδιαίτερα 

σημαντική για τις χώρες που εξαρτώνται από έναν και μόνο προμηθευτή 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52014DC0330
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φυσικού αερίου, περιλαμβάνει την αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης, 

την κατάρτιση σχεδίων ασφάλειας του εφοδιασμού και την ενίσχυση της 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων του υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

 

2. Ενίσχυση των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης/αλληλεγγύης των 

χωρών της ΕΕ : συμπεριλαμβανομένων του συντονισμού των εκτιμήσεων 

επικινδυνότητας και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, και της προστασίας 

των στρατηγικών υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως αγωγών, καθώς και 

της επανεξέτασης του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με 

αέριο. 

 

3. Μετριασμός της ζήτησης ενέργειας : πρέπει να υπάρξει αυστηρή επιβολή 

των νόμων όπως η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και η οδηγία για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ενώ άλλοι πρέπει να επανεξεταστούν. Η 

ανάληψη δράσης για τον προσδιορισμό της περαιτέρω πιθανής αύξησης 

της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και των εναπομεινάντων φραγμών στην 

εξάπλωση της ενεργειακής απόδοσης κρίνεται απαραίτητη. Για την 

προσέλκυση περαιτέρω ιδιωτικών επενδύσεων, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

και Επενδυτικά Ταμεία διαθέτουν 27 δισεκατ. ευρώ για να επενδύσουν στην 

οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της 

ενεργειακής απόδοσης. 

 

4. Διασφάλιση αποτελεσματικής και πλήρως ενοποιημένης εσωτερικής 

αγοράςπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας : γεφυρώνοντας, μεταξύ 

άλλων, το χάσμα στην ενεργειακή υποδομή της ΕΕ και παρατείνοντας τον 

στόχο για τη διασύνδεση της ικανότηταςπαραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από 10 % το 2020 σε 15 % έως το 2030. 

 

5. Αύξηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας της 

ΕΕ : συμπεριλαμβάνει αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας της αειφόρου παραγωγής ορυκτών καυσίμων, και πλήρη 

εφαρμογή της οδηγίας για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 

άνθρακα. 

 

6. Ανάπτυξη τεχνολογιών ενέργειας : για να μειωθεί περαιτέρω η ζήτηση 

ενέργειας, να διαφοροποιηθούν και να εδραιωθούν οι επιλογές εφοδιασμού 

και να βελτιστοποιηθεί η υποδομή του ενεργειακών δικτύων. 

 

7. Διαφοροποίηση των εξωτερικών πηγών εφοδιασμού και της 

συναφούς υποδομής : αναφορικά με το φυσικό αέριο, η πρόσβαση σε 

http://ec.europa.eu/energy/observatory/gas/gas_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:jl0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:en0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:en0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:0905_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:en0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:en0021
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=structural_funds
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=structural_funds
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l27068
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l28201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l28201
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πιο διαφοροποιημένες πηγές φυσικού αερίου είναι ζωτικής σημασίας, με 

παράλληλη διατήρηση των εισαγωγών από αξιόπιστους προμηθευτές. Θα 

πρέπει να δοθεί προσοχή σε επενδύσεις σε νέους πυρηνοηλεκτρικούς 

σταθμούς προκειμένου να διασφαλιστεί ένα διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο εφοδιασμού με πυρηνικό καύσιμο, μειώνοντας έτσι την 

εξάρτηση από τη Ρωσία. 

 

8. Βελτίωση του συντονισμού των εθνικών πολιτικών για την ενέργεια 

και ομοφωνία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής: παρόλο που οι 

αποφάσεις σχετικά με το ενεργειακό μείγμα αποτελούν προνόμιο των 

εθνικών κυβερνήσεων, η προοδευτική ενοποίηση των ενεργειακών 

υποδομών και αγορών, το κοινό στοιχείο της εξάρτησης από εξωτερικούς 

προμηθευτές και η ανάγκη για διασφάλιση της αλληλεγγύης σε περιόδους 

κρίσης είναι παράγοντες που συνεπάγονται ότι οι θεμελιώδεις πολιτικές 

αποφάσεις που αφορούν την ενέργεια θα πρέπει να είναι συντονισμένες, 

και η ΕΕ πρέπει να προσέρχεται με συνεκτική θέση αναφορικά με την 

εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=legissum:180101_3)(τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

10.Ενεργειακή Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
ενεργειακή ασφάλεια 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα της ενέργειας 

περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές 

ενεργειακών πόρων, η περιορισμένη διαφοροποίηση, οι υψηλές και ασταθείς 

τιμές των ενέργειας, η διογκούμενη παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση, οι κίνδυνοι 

ασφάλειας για τις χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης, οι αυξανόμενες 

απειλές της αλλαγής του κλίματος, η βραδεία πρόοδος στον τομέα της 

ενεργειακής απόδοσης, οι προκλήσεις που συνεπάγεται η αύξηση του 

μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η ανάγκη για 

μεγαλύτερη διαφάνεια, περαιτέρω ολοκλήρωση και διασύνδεση στις αγορές 

ενέργειας. Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής βρίσκονται 

ποικίλα μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς 

ενέργειας, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στη βιωσιμότητα 

του τομέα της ενέργειας. 

(http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.4.7.pdf) (τελευταία πρόσβαση 

14/6/20) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή και η 

Επιτροπή των Περιφερειών, διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:180101_3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:180101_3
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.4.7.pdf
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ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ. Το νομοθετικό πλαίσιο καθορίζεται από το 

Άρθρο 194(ενέργεια) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.  

(Βασιλείου :55, η πορεία προς το 2050) (τελευταία πρόσβαση 14/6/20) 

Άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Ειδικές διατάξεις: 

— Ασφάλεια εφοδιασμού: Άρθρο 122 της ΣΛΕΕ· 

— Ενεργειακά δίκτυα: Άρθρα 170-172 της ΣΛΕΕ· 

— Άνθρακας: Το πρωτόκολλο 37 αποσαφηνίζει τις δημοσιονομικές 

επιπτώσεις από 

την εκπνοή της Συνθήκης ΕΚΑΧ το 2002· 

— Πυρηνική ενέργεια: η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενέργειας (Συνθήκη Ευρατόμ) λειτουργεί ως νομική βάση για τις 

περισσότερες ενωσιακές ενέργειες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. 

Λοιπές διατάξεις που επηρεάζουν την ενεργειακή πολιτική: 

— Εσωτερική αγορά ενέργειας: άρθρο 114 της ΣΛΕΕ· 

— Εξωτερική ενεργειακή πολιτική: Άρθρα 216-218 της ΣΛΕΕ 

(http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.4.7.pdf) (τελευταία πρόσβαση 

14/6/20) 

Άρθρο 194 

1. Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς και λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί και 

να βελτιωθεί το περιβάλλον, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της 

ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως 

στόχο: 

α) να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 

β) να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης, και 

γ) να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση 

ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, και 

δ) να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.4.7.pdf
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN) (τελευταία 

πρόσβαση 14/6/20) 

Άρθρο 122 

(πρώην άρθρο 100 της ΣΕΚ) 

1. Με την επιφύλαξη άλλων διαδικασιών που προβλέπονται στις Συνθήκες, το 

Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να θεσπίζει, σε πνεύμα 

αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση 

της οικονομικής κατάστασης, ιδίως εάν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στον 

εφοδιασμό με ορισμένα προϊόντα, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. 

2. Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο 

να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή 

έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, το Συμβούλιο, 

προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να του χορηγήσει, υπό 

ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης. Ο πρόεδρος του 

Συμβουλίου ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη ληφθείσα 

απόφαση. 

Άρθρο 170 

(πρώην άρθρο 154 της ΣΕΚ) 

1. Προκειμένου να συντελέσει στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται 

στα άρθρα 26 και 174, και να επιτρέψει στους πολίτες της Ένωσης, στους 

οικονομικούς φορείς, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 

περιφερειακής διοίκησης, να επωφελούνται πλήρως από τη δημιουργία ενός 

χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, η Ένωση συμβάλλει στη δημιουργία και την 

ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων όσον αφορά τα έργα υποδομής στους τομείς 

των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. 

2. Στα πλαίσια συστήματος ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών, η δράση 

της Ένωσης αποσκοπεί στην προώθηση της διασύνδεσης και της 

διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων, καθώς και της πρόσβασης στα 

δίκτυα αυτά, και λαμβάνει, ειδικότερα, υπόψη την ανάγκη να συνδεθούν οι 

νησιωτικές, οι μεσόγειες και οι περιφερειακές περιοχές με τις κεντρικές 

περιοχές της Ένωσης. 

Άρθρο 172 

(πρώην άρθρο 156 της ΣΕΚ) 

Οι προσανατολισμοί και τα άλλα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 171, 

παράγραφος 1 θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

που αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών. 

Οι προσανατολισμοί και τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το 

έδαφος κράτους μέλους απαιτούν την έγκριση του ενδιαφερόμενου κράτους 

μέλους. 

Άρθρο 114 

(πρώην άρθρο 95 της ΣΕΚ) 

1. Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις 

για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που 

έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα 

δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών. 

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1, 

σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

προστασία των καταναλωτών, λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη όσες νέες εξελίξεις βασίζονται σε 

επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την επίτευξη 

αυτού του στόχου. 

4. Όταν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος 

θεωρεί αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις 

επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται στο άρθρο 36 ή διατάξεις σχετικές με 

την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην 

Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους. 

5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά τη θέσπιση 

μέτρου εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από το 

Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία τη 

θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων επιστημονικών στοιχείων 

σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για 

λόγους οι οποίοι συντρέχουν μόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν 

ανακύψει μετά τη θέσπιση του μέτρου εναρμόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή 

τις μελετώμενες διατάξεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους. 
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6. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 4 και 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, 

αφού εξακριβώσει εάν αποτελούν ή όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή 

συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, και εάν 

συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός αυτής της περιόδου, οι εθνικές 

διατάξεις, περί των οποίων οι παράγραφοι 4 και 5, λογίζονται ότι έχουν 

εγκριθεί. 

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει 

κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος ότι η περίοδος η αναφερόμενη στην παρούσα 

παράγραφο μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα εξάμηνο. 

7. Οσάκις, σύμφωνα με την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος 

να διατηρήσει ή να εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από το μέτρο 

εναρμόνισης, η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα μήπως πρέπει να προτείνει 

αναπροσαρμογή του εν λόγω μέτρου. 

8. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας 

υγείας σε τομέα στον οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα εναρμόνισης, το θέτει 

υπόψη της Επιτροπής η οποία αμέσως εξετάζει αν πρέπει να προτείνει 

κατάλληλα μέτρα στο Συμβούλιο. 

9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 258 και 259 η Επιτροπή 

ή κάθε κράτος μέλος δύναται να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης, για το θέμα αυτό, εάν κρίνει ότι ένα άλλο κράτος μέλος 

ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

10. Τα προαναφερόμενα μέτρα εναρμόνισης περιλαμβάνουν, στις 

ενδεδειγμένες περιπτώσεις, ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη μέλη 

να λαμβάνουν, για έναν ή περισσότερους από τους μη οικονομικούς λόγους 

που προβλέπονται στο άρθρο 36, προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε διαδικασία 

ελέγχου της Ένωσης. 

Άρθρο 216 

1. Η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνία με μία ή περισσότερες τρίτες 

χώρες ή διεθνείς οργανισμούς όταν το προβλέπουν οι Συνθήκες ή όταν η 

σύναψη συμφωνίας είναι αναγκαία για την επίτευξη, στο πλαίσιο των 

πολιτικών της Ένωσης, ενός εκ των στόχων που καθορίζονται από τις 

Συνθήκες, ή προβλέπεται σε νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης ή ακόμη 

ενδέχεται να επηρεάσει κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους. 

2. Οι συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση δεσμεύουν τα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης και τα κράτη μέλη. 

Άρθρο 218 
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(πρώην άρθρο 300 της ΣΕΚ) 

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 207, για τη 

διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και 

τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

2. Το Συμβούλιο εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων, εκδίδει οδηγίες 

διαπραγμάτευσης, επιτρέπει την υπογραφή και συνάπτει τις συμφωνίες. 

3. Η Επιτροπή, ή ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όταν η σχεδιαζόμενη συμφωνία αφορά 

αποκλειστικά ή κυρίως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, 

υποβάλλει συστάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο εκδίδει απόφαση που επιτρέπει 

την έναρξη διαπραγματεύσεων και ορίζει, ανάλογα με το αντικείμενο της 

σχεδιαζόμενης συμφωνίας, τον διαπραγματευτή ή τον επικεφαλής της 

διαπραγματευτικής ομάδας της Ένωσης. 

4. Το Συμβούλιο μπορεί να απευθύνει οδηγίες στον διαπραγματευτή και να 

ορίζει ειδική επιτροπή, σε διαβούλευση με την οποία πρέπει να διεξάγονται οι 

διαπραγματεύσεις. 

5. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση του διαπραγματευτή, εκδίδει απόφαση 

που επιτρέπει την υπογραφή της συμφωνίας και, ενδεχομένως, την 

προσωρινή της εφαρμογή πριν να τεθεί σε ισχύ. 

6. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση του διαπραγματευτή, εκδίδει απόφαση 

για τη σύναψη της συμφωνίας. 

Εκτός από την περίπτωση που η συμφωνία αφορά αποκλειστικά την κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για 

τη σύναψη της συμφωνίας: 

α) Μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

i) συμφωνίες σύνδεσης, 

ii) συμφωνία για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών, 

iii) συμφωνίες που δημιουργούν ειδικό θεσμικό πλαίσιο θεσπίζοντας 

διαδικασίες συνεργασίας, 

iv) συμφωνίες που έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις για την 

Ένωση, 

v) συμφωνίες που καλύπτουν τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης 

νομοθετική διαδικασία ή η ειδική νομοθετική διαδικασία όταν απαιτείται η 

έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Σε επείγουσες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

μπορούν να συμφωνούν προθεσμία για την έγκριση. 

β) Μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του εντός 

προθεσμίας που μπορεί να ορίσει το Συμβούλιο ανάλογα με το επείγον του 

ζητήματος. Ελλείψει γνώμης εντός της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο 

μπορεί να αποφασίζει. 

7. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 5, 6 και 9, το Συμβούλιο μπορεί, 

κατά τη σύναψη συμφωνίας, να εξουσιοδοτεί τον διαπραγματευτή να εγκρίνει 

εξ ονόματος της Ένωσης τις τροποποιήσεις της συμφωνίας, εφόσον η 

συμφωνία προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να θεσπισθούν με 

απλοποιημένη διαδικασία ή μέσω οργάνου που συνιστάται με την εν λόγω 

συμφωνία. Το Συμβούλιο μπορεί να εξαρτά την εξουσιοδότηση αυτή από 

ειδικούς όρους. 

8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 

πλειοψηφία. 

Ωστόσο, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όταν η συμφωνία αφορά τομέα 

για τον οποίο απαιτείται ομοφωνία για τη θέσπιση πράξης της Ένωσης καθώς 

και προκειμένου περί συμφωνιών σύνδεσης και των συμφωνιών του άρθρου 

212 με τα κράτη που είναι υποψήφια για προσχώρηση. Το Συμβούλιο 

αποφασίζει επίσης ομόφωνα όσον αφορά τη συμφωνία για την προσχώρηση 

της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η απόφαση περί σύναψης 

της συμφωνίας αυτής τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την έγκρισή της από τα κράτη 

μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους. 

9. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής ή του ύπατου 

εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας, εκδίδει απόφαση για την αναστολή της εφαρμογής μιας συμφωνίας 

και τον καθορισμό των θέσεων που θα πρέπει να ληφθούν, εξ ονόματος της 

Ένωσης, σε όργανο που συνιστάται από δεδομένη συμφωνία, όταν το εν 

λόγω όργανο καλείται να θεσπίσει πράξεις που παράγουν έννομα 

αποτελέσματα, με εξαίρεση τις πράξεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν το 

θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας. 

10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας. 

11. Ένα κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η 

Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να γνωμοδοτήσει εάν η 

σχεδιαζόμενη συμφωνία είναι συμβατή με τις Συνθήκες. Εάν η γνώμη του 

Δικαστηρίου είναι αρνητική, η σχεδιαζόμενη συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ 

μόνο εφόσον τροποποιηθεί, ή εάν αναθεωρηθούν οι Συνθήκες. 
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Επιπλέον, πέρα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις όπως αναφέρονται  στα ως 

άνω άρθρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ποικίλες δραστηριότητες στο 

πλαίσιο στης ενεργειακής πολιτικής. Όπως αναφέρονται και στα κείμενα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους 

παρακάτω στόχους με τους οποίους οφείλουν να εναρμονιστούν τα κράτη 

μέλη της. 

Στόχοι για το 2030 στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής: 

α) Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου [Μειώσεις τουλάχιστον 40% στις εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου (από τα επίπεδα του 1990)] 

β)   Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( τουλάχιστον το 32% της κατανάλωσης της 

ενέργειας θα προέρχεται από αυτές) 

γ)   Ενεργειακή Απόδοση( βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5%) 

Επιπρόσθετα, στόχοι για το 2050 έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή   

Ένωση, με σκοπό τη δημιουργία ενός μακροχρόνιου πλαισίου δράσης. Οι εν 

λόγω στόχοι θα υλοποιηθούν με γωώμονα: 

α) Δράσεις-Ενέργειες με αποτέλεσμα  μηδενικές εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου. 

β) Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της Συμφωνίας των Παρισίων καλούνται να  

αναπτύξουν και κοινοποιήσουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2050. 

Η ΕΕ υπέβαλε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της στη Σύμβαση-πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) τον Μάρτιο του 

2020. 

ΜΕΡΟΣ Γ 

11.Ελληνική Ενεργειακή Πολιτική 

To Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και τo Κλίμα (ΕΣΕΚ) καθορίζει πιο 

φιλόδοξους εθνικούς Στόχους για επίτευξη των επιδιώξεων της Ενεργειακής 

Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το έτος 2030, τόσο σε σχέση με το 

αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ του Ιανουαρίου, που είχε σταλεί για αξιολόγηση προς τις 

υπηρεσίες της ΕΕ, όσο και με κεντρικούς Ευρωπαϊκούς στόχους που έχουν 

τεθεί στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα:  

α) θέτει υψηλότερο στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για 

να γίνει δυνατή η μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το 

έτος 2050,  

β) αυξάνει το στόχο για διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας,  

γ) ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θέτοντας πιο φιλόδοξο 

στόχο εξοικονόμησης ενέργειας και  
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δ) δρομολογεί τη δέσμευση για την απολιγνιτοποίηση του τομέα της 

ηλεκτροπαραγωγής, οδηγώντας σε ριζικό μετασχηματισμό τον ενεργειακό 

τομέα. 

(Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλιμα,2019:16) 

Σχηματικά παρουσιάζονται παρακάτω οι εθνικοί, ενεργειακοί στόχοι, ως ένα 

θεμελιώδες εθνικό ενεργειακό  πλαίσιο, που δύναται να αποτελέσει 

εργαλείο για το δυναμικό ενεργειακό μέλλον: 

 

Σύμφωνα με  το Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, παρουσιάζονται 

οι εθνικοί-ενεργειακοί στόχοι , όπως το παρακάτω διάγραμμα: 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

διείσδυση των ΑΠΕ 

μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

απολιγνιτοποίηση του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής
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*χωρίς να συνυπολογιστεί η συνεισφορά της θερμότητας περιβάλλοντος 

**Ο στόχος θα επαναϋπολογιστεί βάσει των απολογιστικών στοιχείων τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας των ετών 2016 – 2018 

Διάγραμμα 1: Εθνικοί ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι για την 

περίοδο 2021-2030, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών. 

(Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα,2019: 17) 

Στόχο λοιπόν αποτελεί η αποδοτικότερη εκπλήρωση των συγκεκριμένων 

Προτεραιοτήτων Πολιτικής, η οποία δύναται να επιτευχθεί με το σχεδιασμό και 

εφαρμογή Μέτρων Πολιτικής για κάθε μια Προτεραιότητα ξεχωριστά. 

Προτεραιότητες Πολιτικής καθορίστηκαν τόσο για τις έξι διαστάσεις της 

Ενεργειακής Ένωσης:  

• Κλιματική Αλλαγή, Εκπομπές και απορροφήσεις Αερίων του Θερμοκηπίου,  

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,  
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• Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης,  

• Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού,  

• Αγορά ενέργειας  

• Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, όσο και για νέους τομείς 

ενδιαφέροντος: 

• Αγροτικό τομέα, Ναυτιλία και Τουρισμό  

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ενός οριζόντιου άξονα πολιτικής 

προτεραιότητας που αφορά τον: 

• Μηχανισμό Διακυβέρνησης 

ο οποίος θεωρείται κρίσιμος για την εξασφάλιση της επιτυχούς 

παρακολούθησης και, τελικά, υλοποίησης των σχεδιαζόμενων μέτρων και 

επίτευξη των κεντρικών εθνικών ενεργειακών και κλιματικών στόχων που 

έχουν τεθεί από το παρόν ΕΣΕΚ.  

(Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα,2019 :19) 

Τα παραπάνω μέτρα είναι απαραίτητα, αποτελούν προτεραιότητες πολίτικης 

και είναι αναγκαίες για την εφαρμογή μια αποτελεσματικής ενεργειακής 

πολιτικής. Τα  εν λογω μέτρα, είναι τα μέσα συντονισμού των πολιτικών 

δυνάμεων. Οι κάθε κυβέρνηση απαιτείται να τα αναπτύσσει και να λειτουργεί 

με γνώμονα αυτά, με σκοπό την επιτυχία του ενεργειακού σχεδίου της χώρας. 

Ζωτικής σημασίας στοιχειό, αποτελεί η ενεργεία για την Ελλάδα, λαμβάνοντας 

υπόψη  την οικονομική της ανάπτυξη. Οι βασικές πρωτογενείς πήγες 

ενέργειας και οι εγχώριες πηγές, εντος ενός γενικότερου ενεργειακού 

περιβάλλοντος, συνιστούν την εξασφάλιση των ενεργειακών προμηθειών. Για 

τις ενεργειακές προμήθειες της χώρας μας, απαιτείται να ληφθει υπόψη το 

περιβάλλον και οι οικονομικά αποδεκτές τιμές, με σκοπό τη δημιουργία ενός 

ευνοϊκού ενεργειακού πλέγματος. 

Το εν λόγω ενεργειακό πλέγμα συμπεριλαμβάνει τους πολίτες και αφορά στην 

ευημερία τους  και την ασφάλεια τους. Η απαίτηση για αξιοποίηση των 

εγχώριων πηγών ενέργειας είναι κρίσιμη για το δυναμικό ενεργειακό χώρο. Η 

αξιοποίηση των ορυκτών καυσίμων ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία της 

Ελλάδας. Η ενεργειακή αυτονομία χρειάζεται να συνυπάρχει με τις δεσμεύσεις 

που προκύπτουν, από την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αναντίρρητα, διαχρονικό πρόβλημα των κρατών είναι η τιμή των ενεργειακών 

πηγών και πιο συγκεκριμένα του πετρελαίου. Η τιμή αυτή είναι δυναμική διότι 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και η αύξηση ή μείωση της επηρεάζει 

τις οικονομίες των κρατών και όχι μόνο. Η μεταβολή της τιμής σε ένα σημείο 
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του πλανήτη επηρεάζει τον ενεργειακό χάρτη και σε άλλες γεωγραφικές 

περιοχές.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και σήμερα, το ενεργειακό 

σύστημα της Ελλάδας διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις 

της εθνικής οικονομίας, την εξέλιξη των επιμέρους οικονομικών 

δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων, τις νέες 

καταναλωτικές συνήθειες που υιοθετήθηκαν, αλλά και τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές για την ενέργεια, το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Η αξιοποίηση του 

λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή αποτέλεσε στρατηγική επιλογή, παρά τις 

σημαντικές περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, καθώς μέχρι και σήμερα 

αποτελεί το βασικό εγχώριο καύσιμο. Η μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από 

τις εισαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων και οι μη 

προβλέψιμες και κυρίως μη ελεγχόμενες μεταβολές στην τιμή τους, επιφέρουν 

ένα σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας στο σχεδιασμό ενεργειακών 

πολιτικών αλλά και στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Η αποτίμηση της 

τρέχουσας κατάστασης στην χώρα μας αναδεικνύει πολλές από τις 

ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις για την εφαρμογή της εθνικής ενεργειακής 

πολιτικής. Παράλληλα, ο εντοπισμός των ενεργειακών κλάδων στους οποίους 

υστερεί η Ελλάδα, αλλά και εκείνων στους οποίους αναγνωρίζεται υψηλό 

δυναμικό μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην κατάρτιση ενός οδικού χάρτη 

για την προσέγγιση των εθνικών στόχων και την ενδυνάμωση της εγχώριας 

αγοράς ενέργειας. Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα βασίζεται 

σχεδόν αποκλειστικά σε ρυπογόνα συμβατικά καύσιμα. Παράλληλα, αν και η 

διείσδυση του φυσικού αερίου παρουσίασε σημαντική πρόοδο τα τελευταία 

χρόνια, εξακολουθεί να αφορά μόνο σε ένα μικρό μερίδιο της συνολικής 

τελικής κατανάλωσης και να βρίσκεται μακριά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Επίσης, ενώ η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση την τελευταία δεκαετία, μέσω της 

εφαρμογής ισχυρών υποστηρικτικών μέτρων, εξακολουθούν να υπάρχουν 

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου και ενίσχυσης των 

υποδομών για την ασφαλή λειτουργία του εθνικού ενεργειακού συστήματος σε 

συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ. Η υιοθέτηση κοινών ευρωπαϊκών 

πολιτικών στον ενεργειακό τομέα και κυρίως σε σχέση με τις απαιτήσεις για 

περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων του θερμοκηπίου μετά την 

Συμφωνία των Παρισίων έχει ήδη επηρεάσει τις αποφάσεις που αφορούν το 

σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του εθνικού ενεργειακού συστήματος. 

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια επιτυγχάνεται μια ολοένα αυξανόμενη 

διείσδυση των ΑΠΕ τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή, όσο και στην τελική χρήση 

ενέργειας, ενώ ήδη έχουν εφαρμοστεί μέτρα και πολιτικές για την επίτευξη 

εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, αλλά και την ενίσχυση της 

συμπαραγωγής. 

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2018:16,17) 
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Η Ελλάδα εφαρμόζει επί του παρόντος ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις στον 

ενεργειακό τομέα για τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας. Οι 

μεταρρυθμίσεις θα αποκαλύψουν ευκαιρίες για τους επενδυτές και για 

μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος, παρέχοντας έτσι βιώσιμα 

αποτελέσματα για το περιβάλλον και την ελληνική κοινωνία. Αυτή η 

ανασκόπηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας επισημαίνει τους τομείς 

που είναι κρίσιμοι για την επιτυχία της ατζέντας ενεργειακής πολιτικής της 

Ελλάδας. Η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει την οικονομική ανάκαμψη ως 

ευκαιρία να προχωρήσει με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μείωσης των 

εκπομπών, ακολουθώντας πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν βιώσιμες 

αυξήσεις στην αποδοτικότητα και αυξάνοντας το μερίδιο του φυσικού αερίου 

και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Ένα βασικό 

μέρος αυτής της διαδικασίας θα είναι η ανάπτυξη ενός εθνικού ενεργειακού 

και κλιματικού σχεδίου για το 2030 και μετά, καθώς και η ενσωμάτωση των 

κλιματικών στόχων στον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό. Η χώρα έχει 

σημειώσει μια εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και υπέρβαση των 

στόχων που έχουν τεθεί για τα ηλιακά φωτοβολταϊκά. Η βελτιωμένη 

εκμετάλλευση του δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε ένα πιο ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα και να συμβάλει στην 

αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να 

επιδιώκει την εφαρμογή φιλόδοξων πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, 

βασιζόμενη στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από παρελθόντα και 

τρέχοντα μέτρα και στα διδάγματα που αντλήθηκαν από άλλες χώρες. Αυτή η 

ανασκόπηση παρέχει επίσης συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις πολιτικής 

που αποσκοπούν να βοηθήσουν τη χώρα προς ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο 

μέλλον ενέργειας.  

(https://www.iea.org/reports/energy-policies-of-iea-countries-greece-2017-

review)  

Η συνολική παροχή πρωτογενούς ενέργειας (TPES) είναι η συνολική 

ποσότητα πρωτογενούς ενέργειας που έχει μια χώρα στη διάθεσή της. Αυτό 

περιλαμβάνει την εισαγόμενη ενέργεια, την εξαγόμενη ενέργεια (αφαιρούμενη) 

και την ενέργεια που εξάγεται από φυσικούς πόρους (παραγωγή ενέργειας). 

Συνήθως το TPES θεωρείται ότι είναι το άθροισμα όλων των πηγών 

πρωτογενούς ενέργειας, αλλά κάποια ενέργεια τελικής χρήσης πρέπει να 

ληφθεί υπόψη. Αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι το TPES περιλαμβάνει 

εισαγωγές και εξαγωγές. Η καθαρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που 

εμπορεύεται (εισαγωγές - εξαγωγές) και τα καθαρά δευτερεύοντα καύσιμα (για 

παράδειγμα ποσότητα εισαγόμενης βενζίνης - ποσότητα βενζίνης που 

εξάγεται) αποτελούν μέρος του TPES. 
(https://energyeducation.ca/encyclopedia/Total_primary_energy_supply) 

https://energyeducation.ca/encyclopedia/Total_primary_energy_supply
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Συνολική παροχή πρωτογενούς ενέργειας (TPES) ανά πηγή, Ελλάδα 1990-

2018 
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Η συνολική τελική κατανάλωση(TFC), που αναφέρεται επίσης ως ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας, είναι το σύνολο της ενέργειας τελικής χρήσης 

που χρησιμοποιείται για την παροχή διαφόρων ενεργειακών υπηρεσιών. Αυτό 

σημαίνει ότι αυτό το σύνολο επικεντρώνεται σε ενεργειακά νομίσματα όπως η 

ηλεκτρική ενέργεια και τα δευτερεύοντα καύσιμα όπως η βενζίνη. Η ηλεκτρική 

ενέργεια πρέπει να παράγεται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και οι 

περισσότερες από αυτές τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

θερμικές μηχανές και έχουν αρκετή θερμότητα. Συνήθως, αυτό το άθροισμα 

αφαιρεί την ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας ή της ενέργειας που χρησιμοποιείται σε μια μονάδα παραγωγής 

ενέργειας ως ενεργειακή βιομηχανία. Η ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιεί 

μια χώρα εξαρτάται από το πού βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού 

ενέργειας. Η λεπτότητα είναι ότι οι καταναλωτές δεν χρησιμοποιούν άνθρακα, 

χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό που απαιτεί μια υποδομή που συχνά χρησιμοποιεί 

άνθρακα. 

(https://energyeducation.ca/encyclopedia/Total_final_consumption) 

Συνολική τελική κατανάλωση (TFC) ανά πηγή, Ελλάδα 1990-2018 

 

Ενεργειακό Ισοζύγιο 

Το ενεργειακό ισοζύγιο είναι ένα λογιστικό πλαίσιο για την απεικόνιση και την 

κατανόηση των δεδομένων για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που εισέρχονται, 
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εξέρχονται και χρησιμοποιούνται σε μια χώρα. Το ενεργειακό ισοζύγιο είναι η 

πληρέστερη στατιστική καταγραφή των ενεργειακών προϊόντων και η ροή 

τους στην οικονομία. Οι στήλες του ενεργειακού ισοζυγίου αντιπροσωπεύουν 

ενεργειακά προϊόντα. Οι σειρές αντιπροσωπεύουν ροές ενέργειας. Το 

ενεργειακό ισοζύγιο εκφράζει όλες τις μορφές ενέργειας σε μια κοινή μονάδα 

μέτρησης. Το ισοζύγιο παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ της προσφοράς, των 

εισροών στις διαδικασίες μετασχηματισμού ενέργειας και των αποτελεσμάτων 

τους, καθώς και την πραγματική κατανάλωση ενέργειας από διαφορετικούς 

τομείς της τελικής χρήσης. 

 (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2018 :10) 

Η πρωτοφανής σε διάρκεια ρώσο-ουκρανική κρίση Φυσικού Αερίου (ΦΑ) του 

Ιανουαρίου 2009 αποτέλεσε γεγονός τομή στη μετασοβιετική ιστορία των 

Ευρω-Ρωσικών ενεργειακών σχέσεων, όχι τόσο διότι υπογράμμισε την 

έλλειψη ενός ουσιαστικού μηχανισμού ενδο-ευρωπαϊκής αλληλεγγύης αλλά 

κυρίως διότι κατέστησε συνειδητή σε όλους τους ενδο-ευρωπαϊκούς 

συσχετισμούς ισχυος την αναγκαιότητα μερικής έστω παράκαμψης του 

ουκρανικού διαδρόμου διαμετακόμισης αερίου, ως της βασικής εξαγωγικής 

διόδου του ρωσικού φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά (Τσακίρης 

2011:23). 

Η ενέργεια είναι ένα δυνητικά ισχυρό ελληνικό χαρτί στην προσπάθεια 

ανάκτησης περιφερειακού ρόλου και επιρροής. Τόσο στην εσωτερική συ-

ζήτηση επί του θέματος, όσο και στις σχετικές κινήσεις μας προς το εξω-

τερικό, θα πρέπει βεβαίως να αποφεύγονται οι λεκτικές υπερβολές και οι 

υψηλές προσδοκίες που δεν στηρίζονται σε επιστημονικά, μετρήσιμα 

δεδομένα. Οι κατά καιρούς αναφερόμενες ποσότητες και τα μεγέθη των 

κοιτασμάτων, αποτελούν απλώς εκτιμήσεις, με ενσωματωμένο διαφορετικό 

ποσοστό πιθανότητας η καθεμία. Μόνο οι γεωτρήσεις αποδεικνύουν την 

ύπαρξη ή όχι των υδρογονανθράκων. Στη συνέχεια, διαπιστώνεται με ειδικές 

τεχνικές η δυνατότητα παραγωγής τους. Ύπαρξη υδρογονανθράκων δεν 

συνεπάγεται αυτομάτως και εμπορική εκμετάλλευσή τους. 

(Ντόκος, 2016:102) 

Ο λιγνίτης είναι το βασικότερο εγχώριο καύσιμο για την Ελλάδα. Το καύσιμο 

όμως αυτό, θα αντικατασταθεί από τις ΑΠΕ στο πλαίσιο της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η απολιγνιτοποιηση πλέον αποτελεί στόχο για τους 

παρακάτω δυο λόγους: 

α) Προστασία του περιβάλλοντος  λόγω της κλιματικής αλλαγής 

β) Μείωση στις τιμές εκπομπών ρύπων αυξάνονται συνεχώς 

Η εισαγωγή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, αποτελεί καινοτομία, καθώς οι 

πηγές αυτές παίρνουν το μερίδιο τους στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. 
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Αυτό αποτελεί πρόκληση διότι θα έχει ως αποτέλεσμα:  

α) την απολιγνιτοποιηση της χώρας. 

β) το ποσοστό που θα λάβουν οι ΑΠΕ στην παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας. 

γ) οι επιπτώσεις της απασχόλησης στις λιγνιτικές περιοχές. 

 

Η αύξηση συμμετοχής τον ΑΠΕ θα περιλαμβάνει τους παρακάτω στόχους σε 

αντίστοιχους τομείς, όπως παρακάτω: 

α) να ανέλθει στο 35% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. 

β) να ανέλθει στο 60% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

γ) να ξεπεράσουν τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης το 40%. 

δ) να ξεπεράσουν στις μεταφορές το 14%. 

 

Η μείωση της χρήσης του πετρελαίου απαιτείται για τη χώρα μας στο πλαίσιο 

της οικονομικής ανάκαμψης. Η Ελλάδα δεν υπήρξε πετρελαιοπαραγωγός 

χώρα  και η  εξάρτηση της μέχρι τώρα από το πετρέλαιο αποτελεί  : 

α) αβεβαιότητα στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής 

β) αβεβαιότητα στο πλαίσιο του ενεργειακού εφοδιασμού 

γ) μέρος του δημοσιονομικού προβλήματος 

Η εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεί βασική πρόκληση,  είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή ασφάλεια και  αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τα παρακάτω (σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 

2012/27/ΕΕ), για τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας.: 

α) να επιτευχθεί βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 38% σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία 

β) ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 

γ) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

 

Με γνώμονα το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθούνται παγκοσμίως τα 

ζητήματα διεθνούς ενεργειακής πολιτικής στον 21ο αιώνα και θεωρώντας ότι 

τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου, αλλά και ηλεκτρικής 

ενέργειας αποτελούν προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, 

το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί συστηματικά τα διεθνή ενεργειακά 

ζητήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ενεργειακές εξελίξεις στον τομέα των 

αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, των σταθμών αποθήκευσης 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), των ηλεκτρικών δικτύων, των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και στα τεκταινόμενα στο 

χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Παράλληλα, υφίσταται στενός 

συντονισμός και συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).Η Ελλάδα επιθυμεί να αναδειχθεί σε 
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πύλη εισόδου, αλλά και σε κόμβο διαμετακόμισης ενέργειας από ανατολή 

προς δύση και από νότο προς βορρά. Πρωταρχικής σημασίας είναι ο 

λεγόμενος Νότιος Διάδρομος, ο οποίος αποτελεί και μείζονα συνιστώσα της 

ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 

ενίσχυση της ασφάλειας και της ευελιξίας του ενεργειακού εφοδιασμού της. Ο 

Νότιος Διάδρομος περιλαμβάνει το σύστημα αγωγών SCPX (South Caucasus 

Pipeline Expansion), TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) και TAP (Trans 

Adriatic Pipeline), μεταφέροντας φυσικό αέριο από την Κασπία (δεύτερη φάση 

ανάπτυξης του κοιτάσματος Shah Deniz) προς την αγορά της Ευρώπης 

(Νότια Ιταλία) μέσω Γεωργίας, Τουρκίας, Ελλάδας και Αλβανίας. 

(https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/) 

Επιπροσθέτως, σημαντικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής, και κατ’ 

επέκταση, της ενεργειακής διπλωματίας της χώρας, αποτελεί η έρευνα και 

εκμετάλλευση των εγχώριων υδρογονανθράκων, η οποία σχετίζεται με θέματα 

τόσο ενεργειακής ασφάλειας, όσο και οικονομικής ανάπτυξης. Στόχος είναι η 

προσέλκυση ενδιαφέροντος εκ μέρους των διεθνών ενεργειακών ομίλων για 

έρευνες κοιτασμάτων σε νέα οικόπεδα και προς αυτή την κατεύθυνση 

κατατείνουν οι προσπάθειες και των Διπλωματικών Αρχών της Ελλάδας στο 

εξωτερικό. (https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/) 

 

Θεμελιώδης στοιχεία της Ελληνικής Ενεργειακής Πολιτικής: 

Οποιαδήποτε ενεργειακή πολιτική εφαρμοστεί, απαιτείται να βασίζεται στα 

παρακάτω θεμελιώδη στοιχεία: 

α. Κατανόηση του δυναμικού ενεργειακού περιβάλλοντος, χωρίς κομματικά 

συμφέροντα  

β. Εκτίμηση των δυνατοτήτων, των περιορισμών και συμφερόντων των 

κρατών που εμπλέκονται στον ενεργειακό τομέα 

γ.  Εστίαση στην υλοποίηση των ενεργειακών στόχων του εθνικού σχεδίου για 

την ενέργεια και το κλίμα. 

Το ΕΣΕΚ αποτελεί, εργαλείο για τη χάραξη στρατηγικής στον ενεργειακό 

τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες-κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει, την απολιγνιτοποίηση στην 

παραγωγή και χρήση ενέργειας, με δραστική μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου Ένα εργαλείο, που απαιτεί αναθεώρηση και συνεχής 

αξιολόγηση και τελειοποίηση, στο πλαίσιο του δυναμικού ενεργειακού 

περιβάλλοντος. 

Αναλυτικότερα, το ΕΣΕΚ δεν συνιστά εθνική ενεργειακή πολιτική αλλά 

ταυτόχρονα απαιτείται να συμπεριλάβει  και να λάβει υπόψη την ενεργειακή 

εξάρτηση της Ελλάδας, στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η εξέταση της 

ενεργειακής εξάρτησης από τις εισαγωγές  υδρογονανθράκων, η εύρεση 

λύσεων με γνώμονα τη μείωση της, θα έχει ως αποτέλεσμα μια 

ολοκληρωμένη εθνική ενεργειακή πολιτική. 

https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/
https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/
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Το ΕΣΕΚ περιλαμβάνει τους παρακάτω στόχους: 

α) Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και περιβαλλοντικοί στόχοι 

β) Αύξηση συμμετοχής ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας 

γ) Επίτευξη βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στόχων αυτών αλλά ταυτόχρονα και την 

μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, στόχου που χρειάζεται να συμπεριληφθεί 

σε μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική,  απαιτούνται να θεσπιστούν σημεία 

προόδου πολιτικής, με σκοπό την αξιολόγηση της κάθε πολιτικής και την 

αλλαγή της σε περίπτωση που απαιτηθεί. 

 

 Σημείο Προόδου Πολιτικής  Τιμή Συχνότητα 

Ελέγχου 

Στόχος : Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και περιβαλλοντικοί στόχοι 

 απόσυρση λιγνιτικών  

μονάδων  

ηλεκτροπαραγωγής έως  

το έτος 2028 

 Μείωση τουλάχιστον 

40%σε σχέση με 1990 

Ετήσια 

Στόχος : Αύξηση συμμετοχής ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας 

 το μερίδιο συμμετοχής  

των ΑΠΕ στην  

ακαθάριστη τελική  

κατανάλωση ηλεκτρικής  

ενέργειας να ανέλθει  

τουλάχιστον στο 60% 

 το μερίδιο συμμετοχής  

των ΑΠΕ στην  

ακαθάριστη τελική  

κατανάλωση ενέργειας  

να ανέλθει τουλάχιστον  

στο 35% 

Ετήσια 

Στόχος: Επίτευξη βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης 

 επίτευξη βελτίωσης  

ενεργειακής  

απόδοσης 

 να επιτευχθεί βελτίωση  

ενεργειακής απόδοσης 

κατά 38% σύμφωνα με  

Ευρωπαϊκή μεθοδολογία 

Ετήσια 

Στόχος: Aπολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής 

 απόσυρση των λιγνιτικών 

μονάδων έως το έτος 2028  

 0% χρήση λιγνίτη στην 

ηλεκτροπαραγωγή 

Ετήσια 

 

α. Τrans Adriatic Pipeline(TAP) 

Η διαδρομή του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου: 

Ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP) θα ξεκινήσει από τους Κήπους 

στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία όπου θα διασυνδεθεί με τον αγωγό 
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φυσικού αερίου Ανατολίας (TANAP). Από εκεί το χερσαίο τμήμα του TAP θα 

διασχίσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα –πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα του 

αγωγού– και κατευθυνόμενο από τα ανατολικά προς τα δυτικά μέσω της 

Αλβανίας θα καταλήξει στις ακτές της Αδριατικής. Το υποθαλάσσιο τμήμα του 

αγωγού θα ξεκινήσει κοντά στην αλβανική πόλη Fier και θα διασχίσει την 

Αδριατική για να συνδεθεί στο ιταλικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στη 

Νότια Ιταλία. Η διαδρομή του TAP θα έχει μήκος 878 χλμ. (Ελλάδα 550 χλμ., 

Αλβανία 215 χλμ., Αδριατική Θάλασσα 105 χλμ., Ιταλία 8 χλμ.). Το 

μεγαλύτερο υψόμετρο από το οποίο θα περάσει ο TAP θα είναι τα 2.100 

μέτρα στα αλβανικά όρη, ενώ το βαθύτερο σημείο που θα υποδεχθεί το 

υποθαλάσσιο τμήμα θα είναι τα 810 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας. 

(https://www.tap-ag.gr/Ο-Αγωγός/Χάρτης-διαδρομής) 

 

(https://www.tap-ag.gr/Ο-Αγωγός/Χάρτης-διαδρομής) 

Βασική εξέλιξη αποτελεί το ότι η Ελλάδα κατάφερε επιτέλους να μπει στον 

ενεργειακό χάρτη μέσω ΤΑΡ, αν και οι σχετικοί όροι δεν ήταν οι καλύτεροι 

δυνατοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα τέλη διαμετακόμισης για 

έναν αγωγό που διέρχεται μέσα από μία χώρα, τα οποία συνήθως 

καταβάλλονται στη χώρα διέλευσης από την εταιρεία εκμετάλλευσης του 

αγωγού. Στην περίπτωση του ΤΑΡ τα τέλη αυτά είναι μηδενικά. Ένα ακόμα 

σημαντικό σημείο είναι ότι η Ελλάδα δεν διασφαλίζει φυσικό αέριο. Η Ελλάδα 

δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει φυσικό αέριο από μόνη της διότι αυτό δεν το 

εξασφαλίζουν οι εταιρείες που κατασκευάζουν τον αγωγό. Το αέριο ανήκει 

στις εταιρείες που το παράγουν, οι οποίες ασχέτως αν ταυτίζονται σε μεγάλο 

ποσοστό (άνω του 50%) είναι δύο διαφορετικά ιδιοκτησιακά νομικά 

καθεστώτα. Το αέριο που η Ελλάδα δεν πήρε με βάση την συμφωνία, θα το 

πάρει εν τέλει διότι η ΔΕΠΑ υπέγραψε τον Σεπτέμβριο 2013 σχετική συμφω-

νία συμβολαίων αγοράς αερίου σε διεθνείς τιμές. Αυτό που φαίνεται, επίσης, 

https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%82
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%82
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να κερδίζει η ελληνική κυβέρνηση είναι η option εξαγοράς του 1-5%, με τα 

κέρδη να είναι περιορισμένα. Αυτή είναι μία προσπάθεια της κυβέρνησης να 

αυξήσει την μετοχική αξία της ΔΕΠΑ εν όψει της δυνητικής της 

ιδιωτικοποίησης. (Nτοκος,2016:189) 

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ο ΤΑΡ δεν θα παίξει απαραίτητα κάποιον 

ρόλο στις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας, καθώς ένας αγωγός από μόνος του δεν 

μπορεί να φέρει ειρήνη αλλά ούτε και πόλεμο. Ο αγωγός δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης, καθώς δεν αποτελεί ιδιοκτησία της χώρας 

και, επομένως, η χώρα δεν έχει το δικαίωμα να σταματήσει την ροή του. 

Εκτός αυτού, αν μία χώρα προβεί σε τέτοιες ενέργειες, χρησιμοποιώντας έναν 

αγωγό για να έχει πολιτικά οφέλη, χάνει την αξιοπιστία της. Επί της ουσίας, με 

την κατασκευή του αγωγού, η θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια 

ενδυναμώνεται, αφού θα μπορεί δυνητικά να προμηθεύσει με αέριο Σκόπια 

και Αλβανία. Η Ελλάδα μπορεί επίσης να παίξει ρόλο στη μείωση της 

ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα της 

ΕΕ. Ακόμη, της δίνεται η δυνατότητα εν δυνάμει πρόσβασης στα στρατηγικά 

αποθέματα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς θα αποτελέσει μία 

περαιτέρω πηγή ανεφοδιασμού εφόσον ολοκληρωθεί η κατασκευή του IGB. 

Τέλος, είναι αδιαμφισβήτητο πως ο ΤΑΡ αποτελεί την μεγαλύτερη ξένη 

επένδυση των τελευταίων ετών στον ενεργειακό τομέα. (Ντοκος,2016:190). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εν λόγω αγωγός : 

α) αποτελεί αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου και δύναται να αναδείξει την 

Ελλάδα, ως ενεργειακό κόμβο. 

β) ενισχύει την μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από άλλες χώρες. 

γ) εχει αναγνωριστεί από την Ευρώπη ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» 

(PCI), και συμμετέχει στο άνοιγμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, για 

την Ευρώπη. 

δ) διαθέτει δυνατότητα αντίστροφης ροής, θα μπορεί, δηλαδή, να διοχετεύει 

φυσικό αέριο από την Ιταλία προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε περίπτωση 

διακοπής της ροής φυσικού αερίου για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον απαιτηθεί. 

ε) έχει μεταφορική ικανότητα, η οποία ανέρχεται σε 10 δισ. κυβικά μέτρα 

φυσικού αερίου τον χρόνο, επαρκεί για την κάλυψη της ενέργειας που 

καταναλώνουν περίπου επτά εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη, 

σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του έργου.  

στ) δύναται να έχει  μεταφορική ικανότητα, στο μελλον, να φτάσει 

περισσότερα από 20 δισ. κυβικά μέτρα με την προσθήκη δύο ακόμη σταθμών 

συμπίεσης, επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά επιπρόσθετων ποσοτήτων 

ενέργειας από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας. 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm
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ζ)  αποτελεί το τελευταίο σκέλος του Νοτίου Διαδρόμου φυσικού αερίου 

    β. The Vertical Corridor 

Με τον αγωγό Vertical Corridor, σχεδιάστηκε η δημιουργία ενός «Κάθετου 

Διαδρόμου» για τη μεταφορά φυσικού αερίου, στην ΝΑ Ευρώπη. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ένα σημαντικό στοιχειό είναι η ύπαρξη υφιστάμενων δικτύων. 

ότι Ο εν λόγω αγωγός δεν απαιτεί μεγάλες οικονομικά επενδύσεις, καθώς το 

μεγαλύτερό του τμήμα γεωγραφικά, αφορά αγωγούς που ήδη υπάρχουν. 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη διασυνδέσεων ανάμεσα στα συστήματα φυσικού 

αερίου όλων των εμπλεκομένων χωρών. Αυτές είναι η Ελλάδα, Τουρκία, 

Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Ρουμανία και Ουγγαρία.. 

Όμως, ο αγωγός BRUA, ο οποίος κατασκευάζεται από την ρουμανική 

Transgaz και ενώνει τα δίκτυα φυσικού αερίου της Βουλγαρίας, της 

Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και της Αυστρίας, έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει 

τον Κάθετο Διάδρομο. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για την κατασκευή του 

ανέρχεται σε €479 εκατ., μέρος του οποίου η ρουμανική πλευρά εξασφάλισε 

εντός του 2016 από κοινοτικούς πόρους (€179 εκατ.) και από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή EBRD (€60 εκατ.), ενώ το 

συγκεκριμένο έργο, μετά την ολοκλήρωσή του, που τοποθετείται στο τέλος 

του 2019, αναμένεται να ενισχύσει τη διασύνδεση των χωρών της Κεντρικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το μήκος του αγωγού θα είναι 570 χλμ. και η 

δυναμικότητά του αναμένεται να φτάσει τα 4,4 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο. 

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις εμπλεκόμενες χώρες υπέγραψαν Μνημόνιο 

Κατανόησης και Συνεργασίας στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, ενώ στις 6 

Φεβρουαρίου 2018 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας για 

την εξασφάλιση τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να πραγματοποιείται η 

μεταφορά φυσικού αερίου από την Ρουμανία προς την Ουγγαρία ως το 2020.  

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2019:68) 

Σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης θα έπαιζε και ο  

γνωστός Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), (βλέπε χάρτη 51).Αποτελείται 

από τη σύνδεση της υπάρχουσας υποδομής με τις προγραμματισμένες 

διασυνδέσεις ανάμεσα στα διαφορετικά εθνικά δίκτυα, ώστε να καταστεί 

δυνατή η πρόσβαση διαφόρων πηγών σε όλη την ευρύτερη περιοχή, μέχρι 

την Ουκρανία. Το σημείο εκκίνησης είναι ο IGB, ο οποίος αποτελεί 

πραγματικά την βάση της στρατηγικής.409 Ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical 

Corridor) είναι μία νέα όδευση για το Φυσικό Αέριο, που θα ενώνει τα Εθνικά 

Δίκτυα των τριών χωρών μέσω διασυνδετήριων αγωγών, ώστε το φυσικό 

αέριο να προωθείται από την Ελλάδα στην Βουλγαρία και την Ρουμανία , και 

κατόπιν πιθανώς σε άλλες χώρες της κεντρικής και της βορειο-ανατολικής 

Ευρώπης. Να θυμίσουμε ότι στις 9 Δεκεμβρίου 2014 υπογράφτηκε Κοινή 

Διακήρυξη για τον «Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου» από τους τρεις 

υπουργούς ενέργειας της Ελλάδος, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Μέσω 
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της διακήρυξης αυτής έγινε αισθητή  η  ανάγκη  της  υλοποίησης  των  έργων  

κοινού  ενδιαφέροντος  της  ΕΕ  

(Παπαδάκης 2020:Διδακτορική Διατριβη) 

 

Χάρτης 51, Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), πηγή: www.energia.gr 

γ. Interconnector Greece – Bulgaria (IGB) 

Ο αγωγός φυσικού αερίου IGB θα συνδεθεί με το ελληνικό εθνικό σύστημα 

μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Κομοτηνής και με το βουλγαρικό 

εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Στάρα Ζαγόρα. 

Το προγραμματισμένο μήκος του αγωγού είναι 182 km, η διάμετρος του 

αγωγού θα είναι 32 "και η προβλεπόμενη χωρητικότητα θα είναι έως 3 bcm / y 

κατά την κατεύθυνση από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία. Ανάλογα με το 

ενδιαφέρον της αγοράς και τις δυνατότητες των γειτονικών συστημάτων 

μεταφοράς φυσικού αερίου, ο αγωγός έχει σχεδιαστεί για αύξηση της 

χωρητικότητάς του έως 5 bcm / y για παρακολούθηση της εξέλιξης της 

αγοράς, επιτρέποντας έτσι φυσική αντίστροφη ροή (από τη Βουλγαρία προς 

την Ελλάδα) με πρόσθετη εγκατάσταση σταθμού συμπιεστή. Υπογράφηκε 

μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ICGB AD και της TAP AG σχετικά με κοινές 

δράσεις σχετικά με τη μελλοντική σύνδεση μεταξύ του αγωγού IGB και του 

Trans-Adriatic Pipeline. 
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(https://www.icgb.eu/about/igb_project) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Βουλγαρία υποστηρίζουν 

ενεργά το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίζοντάς το ως έργο εθνικής σημασίας, 

και δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξε το έργο 

στα Έργα Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest - PCIs) 

της ισχύουσας λίστας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013. Επίσης,  

ο ελληνοβουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο των έργων προτεραιότητας της πρωτοβουλίας για την 

Ενεργειακή Διασύνδεση των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC). 

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2019:64) 

Ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας–Βουλγαρίας 

(Interconnector Greece – Bulgaria/IGB) αποτελεί βασικό στοιχείο και πρώτο 

«κρίκο» της ενεργειακής «αλυσίδας» του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου 

(Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία και Μολδαβία). Ο 

αγωγός, με δυνατότητα ανάστροφης ροής (reverse flow), θα συνδέει τα δίκτυα 

φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας (Κομοτηνή-Stara Zagora) και 

σχεδιάζεται για τη μεταφορά φυσικού αερίου από διάφορες πηγές (αγωγός 

ΤΑΡ, τερματικοί σταθμοί LNG Ρεβυθούσας και FSRU Αλεξανδρούπολης, κα.). 

Στις 10.10.2019, στη Σόφια, υπεγράφη η Διακυβερνητική Συμφωνία Ελλάδας-

Βουλγαρίας για  την κατασκευή του. 

(https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/) 

https://www.icgb.eu/about/igb_project
https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/
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Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εν λόγω αγωγός : 

α) μελλοντικά σχεδιάζετε να συνδεθεί με τον TAP 

β) εχει αναγνωριστεί από την Ευρώπη ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» 

(PCI), 

γ) αποτελεί τμήμα της ενεργειακής διασύνσεσης του Κάθετου Διαδρόμου 

φυσικού αερίου (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία και 

Μολδαβία). 

 

δ. Εast Mediterranean 

Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί μια αναπτυσσόμενη αγορά στην εξερεύνηση 

και παραγωγή φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόσο το πρόγραμμα 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, όσο και το 

πρόγραμμα των διακρατικών αγωγών TAP (Δια-Αδριατικού), της διασύνδεσης 

Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και του αγωγού East-Med αποτελούν σημαντικά 

έργα που ενισχύουν τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ 

και διασφαλίζουν την ασφάλεια του εφοδιασμού για να μειωθεί η ενεργειακή 

εξάρτηση από τρίτες χώρες. 

(ΕΣΕΚ 161) 

Το έργο του αγωγού East Med περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 

• περίπου 150 χλμ. υπεράκτιου αγωγού από τη Λεκάνη της Λεβαντίνης προς 

την Κύπρο, 

• περίπου 650 χλμ. υπεράκτιου αγωγού από την Κύπρο στην Κρήτη, 

• περίπου 400 χλμ. υπεράκτιου αγωγού από την Κρήτη στην Πελοπόννησο, 

•περίπου 500 χλμ. χερσαίο αγωγό στην ελληνική επικράτεια μέχρι τη σύνδεση 

με τον αγωγό IGI Poseidon στην περιοχή της Θεσπρωτίας. 

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2019:69) 

O αγωγός East Med σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα 

κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου μέσω Κύπρου και Ελλάδας στην Ιταλία 

και κατ’ επέκταση στις αγορές της Ευρώπης. Ο αγωγός θα μεταφέρει μέχρι 

και 15 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τα παράκτια αποθέματα στη 

λεκάνη της Λεβαντίνης (Κύπρος και Ισραήλ) και τα δυνητικά αποθέματα της 

Ελλάδας στο ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου και στο ιταλικό σύστημα 

φυσικού αερίου μέσω του αγωγού IGI Poseidon, σύμφωνα με την ΔΕΠΑ. Ο 

ανάδοχος αυτού του έργου είναι η IGI-Poseidon ΑΕ, ελληνική εταιρεία που 

ανήκει εξίσου στην ελληνική ΔΕΠΑ και την ιταλική Edison. Η εταιρεία είναι 

υπεύθυνη για την ανάπτυξη άλλων έργων στο πλαίσιο της περιοχής του 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm
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Νότιου Διαδρόμου.(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2019:69) 

O εν λόγω αγωγός: 

α) συνδέει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου με την 

ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας.  

β) αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης και μεσογειακής λεκάνης  

γ) αποτελεί το επιστέγασμα της νέας γεωπολιτικής εταιρικής σχέσης μεταξύ 

Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. 

δ) συνάδει επίσης με τις στρατηγικές ενεργειακές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς ανοίγει έναν νέο διάδρομο προμήθειας αερίου και θα 

συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια των κρατών-μελών μέσω της 

διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων. 

ε) θα επωφεληθεί η Ελλάδα από την παραγωγή, μεταφορά και διανομή 

φυσικού αερίου,  

στ) θα κερδίσουν από τη μείωση του κόστους της ενέργειας. 

ζ)  Στο πλαίσιο περιβαλλοντικής πολιτικής, ο EastMed, θα διευκολύνει τη 

μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων με μεταβατικό 

καύσιμο το φυσικό αέριο. 

ε. Ελληνικά Πεδία Υδρογονανθράκων 

H Eλλας δεν υπήρξε πετρελαιοπαραγωγός χώρα, παρά μόνον για 

περιορισμένες ποσότητες μετά το 1976. Δηλαδή για 15.000 βαρέλια αργού 

κατά μέσον ορον ημερησίως την τελευταιαν εικοσαετία. Δεν ενεπλάκη στους 

μεταπολεμικούς, πετρελαϊκούς ανταγωνισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και 

της Σοβιετικής Ρωσσιας δια τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων του 

Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, ούτε στις σχετικώς πρόσφατες «συμμαχικές» 

εισβολές στο Κουβεητ και στο Ιρακ, που υπαγορευθησαν από την ανάγκη 

διασφαλίσεως της ελευθέρας ροής του μεσανατολικού πετρελαίου προς τις 

αγορές της Δύσεως. Οι άλλες διαμάχες, με επίκεντρο το πετρελαιον της 

νοτιοανατολικής και κεντρώας Ασίας και Αφρικής (Ανατολικού Τιμόρ μεταξύ 

Ινδονησίας και Αυστραλίας, του Ναγκόρο-Καραμπάχ στην Υπερκαυκασια, του 

Ουζμεκιστάν, της Τσετσενίας ως και του Νταρφούρ στο Σουδάν, της Νιγηρίας, 

της Αγκόλας, ου μην αλλά και της διχοτομημένης Κύπρου στην περιοχή μας), 

αφησαν το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο αδιάφορο, ενώ περιείχαν ένα 

βαρυσήμαντο μήνυμα: To πετρελαιον δεν είναι μόνον ένα άριστο καυσιμον, 

αλλά και πολιτικό αγαθόν, ενίοτε δε «αιτία πολέμου»!(Κόλμερ,2006: 81) 

Η παραδοσιακή εξάρτηση της οικονομίας από τις εισαγωγές πετρελαίου είναι 

και αυτή μέρος του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. Η αβεβαιότητα 
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για την ασφάλεια του εφοδιασμού και οι υψηλές εκπομπές αερίων CO2 που 

συνεπάγεται η χρήση του, μεταξύ άλλων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για 

τη δημιουργία μιας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής που θα μεριμνά για τη 

μείωση της συμμετοχής του στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας, αλλά και για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής 

υδρογονανθράκων. Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον χρονικά 

αμεσότερο και οικονομικότερο τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να 

μειώσει δραστικά τις δαπάνες για εισαγωγές και να βελτιώσει το εμπορικό 

ισοζύγιο, προωθώντας παράλληλα επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης,2019:29) 

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία Κονοφάγο, στην ελληνική επικράτεια (1903-2017) 

έχουν ανακαλυφθεί κατά σειρά από τις μέχρι σήμερα έρευνες με γεωτρήσεις  

τα εξής κοιτάσματα υδρογονανθράκων:  

•Το κοίτασμα πετρελαίου «Πρίνου» στο Θρακικό πέλαγος το οποίο παρήγαγε 

μέχρι σήμερα περίπου 120 εκατ. βαρέλια 

•Το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας παρήγαγε 900 εκατ. κυβικά 

μέτρα φυσικού αερίου ή περί τα 7 εκατ. ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου 

•Τα κοιτάσματα βαρέως πετρελαίου «Ανατολική Θάσος» και «Αμμώδης» 

•Το κοίτασμα του «Βόρειου Πρίνου» με παραγωγή 3,5 εκατ. βαρέλια περίπου 

Το κοίτασμα «Έψιλον» με παραγωγή 350.000 βαρέλια, η οποία διεκόπη λόγω 

τεχνικών προβλημάτων και το κοίτασμα «Άθως» που η οικονομική 

αξιολόγησή του βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα. 

•Το κοίτασμα «Δυτικό Κατάκολο» στο Ιόνιο Πέλαγος, το κοίτασμα φυσικού 

αερίου στην «Επανωμή» και το κοίτασμα βαρέως πετρελαίου στο Κερί 

Ζακύνθου. (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2019:51) 

Το σύνολο των διαπιστωθέντων κοιτασμάτων ανεβάζουν τις συνολικές 

ανακαλύψεις στην Ελλάδα σε 10, εκ των οποίων 4 έτυχαν εκμετάλλευσης, 

ενώ κάποιες από τις υπόλοιπες χρειάζονται απαραιτήτως συμπληρωματική 

έρευνα και πιθανότατα υψηλότερες τιμές πετρελαίου για να μπορέσουν να 

αναπτυχθούν και να τύχουν εκμετάλλευσης των αποθεμάτων τους. Οι 

προαναφερθείσες ανακαλύψεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το σύνολο 

των διεξαχθεισών μέχρι σήμερα ερευνών κατέληξαν σε διαπιστωμένα με 

γεωτρήσεις συνολικά παραχθέντα και αναμενόμενα ανακτήσιμα αποθέματα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου της τάξης των 160 εκατ. βαρελιών ισοδύναμου 

πετρελαίου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κονοφάγος. 

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2019:51) 

Η εγχώρια παραγωγή πετρελαίου από αυτά τα έξι νέα οικόπεδα πιθανόν να 

μην επαρκεί για να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση της Ελλάδας από 
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εισαγωγές. Αλλά η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία θα 

μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για περαιτέρω επενδύσεις 

στον ενεργειακό τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς. Επομένως, είναι κρίσιμο 

για την χώρα μας να επιτύχει έγκαιρη ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων 

διεθνών γύρων αδειοδότησης και να εξασφαλίσει την ελάχιστη δυνατή 

καθυστέρηση στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, στην ανακοίνωση των 

νικητών και στην υπογραφή των αδειών.( Ινστιτούτο Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2019:51) 

 

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2019:52) 

Αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα αποτελεί αποκλειστικά χώρα διαμετακόμισης, 

καθώς δεν παράγει η ίδια υδρογονάνθρακες. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά 

κοιτάσματα στην επικράτειά της, κυρίως στον υποθαλάσσιο χώρο (βλ. Χάρτη 

15), τα οποία θα μπορούσε να εξερευνήσει και να εκμεταλλευτεί, ώστε να 

μετατραπεί και αυτή σε χώρα παραγωγής υδρογονανθράκων. Για να συμβεί 

όμως αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει να κηρύξει πρώτα ΑΟΖ. Στην ελληνική ΑΟΖ, 

υπάρχουν τρεις περιοχές, οι οποίες κατέχουν σημαντικά αποθέματα 

υδρογονανθράκων. (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης,2018:78) 
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H Ελλάδα δεν έχει κηρύξει ακόμα ΑΟΖ, ωστόσο η ελληνική νομοθεσία, η 

οποία έχει εναρμονισθεί με τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, αναφέρει 

ότι «όταν αποφασισθεί η κήρυξη ΑΟΖ στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, τα 

εξωτερικά της όρια θα είναι τα ίδια με τα όρια της υφαλοκρηπίδας, δηλαδή 

ελλείψει συμφωνίας με τα γειτονικά κράτη, η μέση γραμμή, κάθε σημείο της 

οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης 

(τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από τις οποίες μετράται το εύρος της 

αιγιαλίτιδας ζώνης». Οι διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας είναι 

ευνοϊκές για την Ελλάδα, καθώς με την κήρυξη της ΑΟΖ η χώρα θα μπορεί να 

προβεί σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες και χρήσεις της θάλασσας 

(συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών δραστηριοτήτων). 

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2019:81) 

H Ελλάδα δεν έχει καθιερώσει ακόμη ΑΟΖ στο Αιγαίο εξαιτίας των 

αντιδράσεων και των προκλητικών συμπεριφορών της Τουρκίας. Η Τουρκία 

έχει δηλώσει ήδη από το 1995 ότι οποιαδήποτε επέκταση των χωρικών 

υδάτων της Ελλάδας θα αποτελέσει casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου. 

Παράλληλα, όλες οι παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της 

Ελλάδας και η καθιέρωση γκρίζων ζωνών από την Τουρκία έχουν ως στόχο 

να αποτρέψουν την Ελλάδα από την εξάπλωση κυριαρχικών δικαιωμάτων 

στο Αιγαίο (δηλ. χωρικά ύδατα, ΑΟΖ), ώστε να μην μπορέσει να αξιοποιήσει 

το φυσικό πλούτο που ενδέχεται να υπάρχει στο υπέδαφός της και κυρίως τα 

ενεργειακά της αποθέματα. Η Τουρκία είχε αντιδράσει και παλαιότερα στην 

προοπτική θέσπισης αλιευτικής ζώνης από την Ελλάδα στο Αιγαίο. Επιπλέον, 
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τα όρια της ΑΟΖ ταυτίζονται με αυτά της υφαλοκρηπίδας και ως εκ τούτου η 

Τουρκία θα επικαλεστεί τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιεί όσον αφορά 

την υφαλοκρηπίδα. Το μόνιμο επιχείρημα της Τουρκίας μέχρι τώρα ήταν ότι τα 

νησιά του Αιγαίου βρίσκονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας. 

Ωστόσο, με τη Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας καθίσταται 

σαφές ότι τα νησιά δικαιούνται τις ίδιες ζώνες με τις ηπειρωτικές περιοχές και 

ότι αυτές χαράσσονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το βασικό πρόβλημα της 

Τουρκίας είναι το Καστελόριζο, καθώς καλύπτει μεγάλο μέρος της Ανατολικής 

Μεσογείου, στο οποίο βρίσκονται σημαντικά ενεργειακά αποθέματα, και 

διασφαλίζει κοινά θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Επιπλέον, στην 

περίπτωση που η Ελλάδα κηρύξει ΑΟΖ με την Αίγυπτο, εξαιτίας του 

Καστελόριζου οι θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας δεν θα συνορεύουν με αυτές 

της Αιγύπτου. (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2019:81) 

Η Τουρκία ηρνήθη να προσχωρήσει στη σύμβαση της Γενεύης του 1958, 

βάσει της οποίας διεμοιρασθη το πετρελαιον της Βορείου Θαλάσσης, μη 

αναγνωριζουσα τα 12 μίλια στην Ελλάδα και υφαλοκρηπίδα στα Ελληνικά 

νησαια εδάφη, ενώ η ιδιά διατηρεί τα 12 μίλλια στον Εύξεινο Πόντο και την 

υφαλοκρηπίδα στην θάλασσα της Λυκίας. Σημειωτέων ότι στα στενά του 

Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων η Τουρκία δεν αναγνωρίζει διεθνές 

καθεστώς ( με την συνθήκη του Μοντρε), ούτε τη συνθήκη της Λωζάνης, με 

την οποία παρετηθη των Αιγαιακων νήσων, μητε τη συνθήκη της Ρώμης  του 

1930, με την οποία παρητηθη από τα χωρικά υδατα περαν των 3 μιλλιων από 

της ασιατικής ακτής προς τα Δωδεκάνησα (Κόλμερ,2006: 41) 

Σύμφωνα με το άρθρο 15, της Συνθήκης της Λωζάνης(24 Ιουλίου 1923): «Η 

Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τίτλου επί των 

κάτωθι απαριθμούμενων νήσων, τουτέστι της Αστυπαλαίας, Ρόδου, Χάλκης, 

Καρπάθου, Κάσου, Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψούς, 

Σύμης και Κω, των κατεχομένων υπό της Ιταλίας και των νησίδων των εξ 

αυτών εξαρτωμένων, ως και της νήσου Καστελλορίζου». 

Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτουν τα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

α) H Ελλάδα δεν υπήρξε πετρελαιοπαραγωγός χώρα 

β) Η παραδοσιακή εξάρτηση της οικονομίας από τις εισαγωγές πετρελαίου 

είναι και αυτή μέρος του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. 

γ) Έχουν ανακαλυφθεί κατά σειρά από τις μέχρι σήμερα έρευνες με 

γεωτρήσεις 10 κοιτάσματα υδρογονανθράκων 

δ) Η εγχώρια παραγωγή πετρελαίου πιθανόν να μην επαρκεί για να μειώσει 

σημαντικά την εξάρτηση της Ελλάδας από εισαγωγές, αλλά η εμπιστοσύνη 
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των επενδυτών στην ελληνική οικονομία θα μπορούσε να αποτελέσει 

σημαντικό παράγοντα για περαιτέρω επενδύσεις 

ε) Η Ελλάδα αποτελεί αποκλειστικά χώρα διαμετακόμισης 

στ) H Ελλάδα δεν έχει καθιερώσει ακόμη ΑΟΖ στο Αιγαίο εξαιτίας των 

αντιδράσεων και των προκλητικών συμπεριφορών της Τουρκίας. Η Τουρκία 

έχει δηλώσει ήδη από το 1995 ότι οποιαδήποτε επέκταση των χωρικών 

υδάτων της Ελλάδας θα αποτελέσει casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου. 

Η κατάρτιση ενός σχεδίου, στο πλαίσιο εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα, στο άναρχο και 

δυναμικό ενεργειακό περιβάλλον. Ένα σχέδιο το οποίο θα παρέχει μια 

αποτελεσματική μέθοδο εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων με γνώμονα 

το συμφέρον της Ελλάδας. Το σχέδιο αυτό, απαιτεί να είναι μια συνεχή 

διαδικασία, να ανανεώνεται και να ταιριάζει στις ενεργειακές εξελίξεις. 

Αναμφισβήτητα, η Ελλάδα εισάγει πολύ μεγάλο ποσοστό υδρογονανθράκων, 

με αποτέλεσμα οι εν λόγω εισαγωγές, να συμβάλλουν έντονα στην αύξηση 

της ενεργειακής εξάρτησης της. Επισημαίνεται ότι, αξιοποίηση  του εντός 

συνόρων πετρελαίου και φυσικού αέριου, δε λαμβάνεται  σχεδόν καθόλου 

υπόψη στο ΕΣΕΚ, για τα επόμενα χρόνια και αυτό γιατί το ΕΣΕΚ σκοπεύει  

στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, μείωση 37% μέχρι το 2030, 

στην αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο σε 32% από 16%, στην 

εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης κατά 33%. 

στ. Πολιτική και Ενέργεια : Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ 

Βασικός στόχος της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και, ειδικότερα, των 

διεθνών ενεργειακών σχέσεων της χώρας μας, είναι : 

 

α) η αναβάθμιση  της ενεργειακής ασφάλειας, σε ανταγωνιστικές τιμές με 

παράλληλη ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας και οδεύσεων.  

 

β) η ανάπτυξη  διεθνών επαφών σε τριμερή σχήματα συνεργασίας με κράτη 

της ευρύτερης περιοχής, με ακρογωνιαίο λίθο τον άξονα Ελλάδος-Κύπρου.  

 

γ) η προώθηση εντατικά την ενεργειακή συνεργασία με τις χώρες της 

Ανατολικής Μεσογείου όπως το Ισραήλ. Τονίζεται ότι η Ελλάδα 

δραστηριοποιείται ενεργά και σε πολυμερές επίπεδο όπως στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Η εσωτερική κατανάλωση φυσικού αερίου από το Ισραήλ δεν επαρκεί για την 

κάλυψη του επενδυτικού κόστους και ως εκ τούτου η χώρα αναζητά 

εξωτερικές αγορές για να προχωρήσει σε εξαγωγές. Μία επιλογή είναι η 

εξαγωγή φυσικού αερίου στην αιγυπτιακή αγορά και από εκεί στην 
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ευρωπαϊκή. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί μακροπρόθεσμη, καθώς 

η Αίγυπτος έχει υπογράψει πολλές συμφωνίες με μεγάλες ενεργειακές 

εταιρείες και είναι πιθανό να ανακαλυφθούν μεγάλα ενεργειακά κοιτάσματα 

στην επικράτειά της που θα μπορούν να καλύψουν την εσωτερική της 

κατανάλωση, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να εισάγει ενέργεια. 

.(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2018:81)  

Μια δεύτερη επιλογή, εξαιρετικά συμφέρουσα αλλά δύσκολο να υλοποιηθεί, 

αποτελεί η συνεργασία με την Τουρκία, μέσω ενός αγωγού, που θα καλύπτει 

τις τουρκικές ανάγκες και από εκεί θα μεταφέρει ενέργεια στην ευρωπαϊκή 

αγορά. Ωστόσο, το πάγωμα των σχέσεων των δύο χωρών εξαιτίας του 

περιστατικού Μαβί Μαρμαρά το 2012 και η μη επίλυση του Κυπριακού 

δημιουργούν προσκόμματα στην προσέγγιση των δύο χωρών, καθώς ένας 

αγωγός μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας θα διασχίζει αναγκαστικά την κυπριακή ΑΟΖ. 

Τέλος, το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να εξάγει τα ενεργειακά του αποθέματα 

στα κράτη της Ευρώπης μέσα από τη συνεργασία με την Ελλάδα και την 

Κύπρο ως μια ασφαλή πηγή εφοδιασμού για την ΕΕ. 

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2018:81) 

Το πλοίο Mavi Marmara, είχε ως σκοπό να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια 

στη Γάζα, οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις αντέδρασαν  και σκότωσαν Τούρκους 

ακτιβιστές. Οι σχέσεις του Ισραήλ-Τουρκία, δεν είναι οι καλύτερες δυνατές με 

αποτέλεσμα, λόγω και του παραπάνω γεγονότος, να επηρεαστούν και οι 

ενεργειακές μεταξύ τους σχέσεις. Η αποφυγή της Τουρκίας στο ενεργειακό 

περιβάλλον, όσο αυτό είναι δυνατόν λόγω γεωγραφίας, η ανάπτυξη 

διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αποτελεί για τις 

τρεις τελευταίες, πιθανή ενεργειακή συνεργασία. Το παραπάνω είναι εφικτό με 

τη σύνδεση τα αποθεμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου-Ισραήλ με την 

Ελλάδα, παρακάμπτοντας την Τουρκία. Ο αγωγός Εast Med, σημειώνεται ως 

πεδίο συνεργασίας μεταξύ των χωρών Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, με οφέλη 

για το κάθε κράτος. Το εν λόγω πεδίο συνεργασίας σχετίζεται άμεσα και με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο του αγωγού, διατυπώνεται ως γεωπολιτικής 

σημασίας, καθώς πρόκειται  για αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο από τα 

μεγάλα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί στη Μεσόγειο μέσω Κύπρου και 

Ελλάδας στην Ευρώπη. 

Πράγματι, η πρώτη προσέγγιση μεταξύ των τριών κρατών έγινε το 2012, 

όπου υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία του ενεργειακού διαδρόμου της 

Ανατολικής Μεσογείου (East Med), που θα αποτελείται από δύο βασικά 

σχέδια. Σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο, το Ισραήλ θα μπορεί να μεταφέρει 

φυσικό αέριο (από το κοίτασμα Λεβιάθαν) στην Κύπρο με δεξαμενόπλοια 

LNG ή μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού. Από την Κύπρο η παραγόμενη 

ενέργεια από τα κοιτάσματα και των δύο κρατών (Λεβιάθαν και Αφροδίτη) θα 

μεταφέρεται στην Ελλάδα, μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού που θα περνάει 
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από την Κρήτη, και από εκεί θα μεταφέρεται στην Ευρώπη. Μάλιστα, αυτό το 

σχέδιο βρίσκεται ήδη στην λίστα της ΕΕ με τα «Σχέδια Κοινού 

Ενδιαφέροντος». 

(Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2018:84) 

Μετά την ανακάλυψη σημαντικών ενεργειακών πόρων στην Ανατολική 

Μεσόγειο (Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος) η ενεργειακή συνεργασία, αποτελεί 

πεδίο προτεραιότητας με σοβαρές προοπτικές και δυναμική για την περιοχή, 

αλλά και την Ε.Ε. εν γένει. Παραδείγματα ενεργειακής συνεργασίας αποτελούν 

οι ενεργειακές υποδομές που προωθούνται στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου και υποστηρίζει ενεργά η χώρα μας. Ειδικότερα, ο αγωγός φυσικού 

αερίου EastMed (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Ιταλία), ο οποίος θα μεταφέρει 

ποσότητες φυσικού αερίου από την Λεκάνη της Λεβαντίνης προς την 

Ευρώπη, μέσω Κρήτης και Ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι ηλεκτρικές 

διασυνδέσεις μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου,  αναμένεται να 

έχουν σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη, όχι μόνο σε 

περιφερειακό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

(https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/) 

Το δεύτερο σχέδιο για τον East Med περιλαμβάνει την παραγωγή και εξαγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από το Ισραήλ μέσω του EuroAsia Interconnector. Το 

σχέδιο αυτό βασίζεται και πάλι στη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-

Ισραήλ και γι’ αυτό τα τρία κράτη υπέγραψαν τον Αύγουστο του 2013 

Μνημόνιο Συνεννόησης για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου καλωδίου 

διασύνδεσης, το οποίο θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια στην ευρωπαϊκή 

αγορά. Το τριμερές Μνημόνιο Συνεννόησης που υπέγραψαν οι Υπουργοί 

Ενέργειας των τριών χωρών αναφέρει «την επιθυμία τους για προώθηση των 

μεταξύ τους σχέσεων και την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους στα 

ενεργειακά ζητήματα της περιοχής». Σταδιακά υπογράφτηκαν και άλλες 

συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα σε Αθήνα-Λευκωσία-Ιερουσαλήμ για 

διάφορους τομείς. Η συνεργασία όμως των τριών χωρών ενισχύθηκε κυρίως 

στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, με αμοιβαία ανταλλαγή 

πληροφορίων, παροχή αμυντικού εξοπλισμού από το Ισραήλ, χορήγηση 

άδειας για την διεξαγωγή ναυτικών ασκήσεων από την Ελλάδα και μια κοινή 

προσπάθεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συμμαχία των τριών 

χωρών είναι υψίστης σημασίας ιδιαίτερα σε μια περίοδο που έχει αυξηθεί ο 

τουρκικός αναθεωρητισμός, προβαίνοντας σε συνεχείς παραβιάσεις στον 

εναέριο και θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, καθώς και συνεχή αμφισβήτηση (η 

οποία εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους) της κυπριακής ΑΟΖ από την 

Τουρκία.( Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,2018:85). 

Στις ενεργειακές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, δεσπόζει ο αγωγός 

φυσικού αερίου East Med. Η εξαγωγή φυσικού αερίου, αναπτύσσει οικονομικά 

την Ελλάδα και με την είσοδο του φυσικού αερίου στην Ευρώπη οργανώνεται 

και ισχυροποιείται η ενεργειακή ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/
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Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι οι κυβερνήσεις των εμπλεκόμενων χωρών 

υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή την κατασκευή του εν λόγω αγωγού, 

ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις της Τουρκικής πλευράς. 

ζ. Πολιτική και Ενέργεια : Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος 

Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημείο εντάσεως των ελληνοτούρκικων σχέσεων 

μεταφέρθηκε σταδιακά από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό 

οφείλεται στο ότι η Ανατολική Μεσόγειος κατέστη ενεργειακά εκμεταλλεύσιμη. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας ( και η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου) επέτρεψε την έρευνα και εκμετάλλευση ενεργειακών 

κοιτασμάτων που βρίσκονται σε θαλάσσιες περιοχές με μεγάλα βάθη. Τέτοιες 

είναι οι περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Προς τα τέλη της πρώτης 

δεκαετίας του 2000, άρχισαν να ανακαλύπτονται πλούσια υποθαλάσσια 

ενεργειακά κοιτάσματα νοτιοανατολικώς της Κύπρου. Μέχρι το 2014 υπήρχαν 

τέσσερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Τα τρία κοιτάσματα (το 

πολύ μεγάλο κοίτασμα Λεβιάθαν και τα μικρότερα Ταμάρ και Μαρί Β) 

βρέθηκαν στην ΑΟΖ του Ισραήλ, ενώ το άλλο κοίτασμα (Αφροδίτη) βρέθηκε 

στην κυπριακή ΑΟΖ. (Συρίγος,2018:709). 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα, την Τουρκία, 

τη Συρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Την επταετία 2003-2010 η 

Κύπρος υπέγραψε τρεις συμφωνίες με γειτονικά κράτη (Αίγυπτος 2003, 

Λίβανος 2007, Ισραήλ 2010), με τις οποίες οριοθέτησε την Αποκλειστική 

Οικονομική Ζώνη της στο νότιο και νοτιοανατολικό της τμήμα. Αντιθέτως, 

συνομιλίες με τη Συρία, που ξεκίνησαν το 2001, δεν ολοκληρώθηκαν λόγω της 

αντιδράσεως της Τουρκίας. (Συρίγος,2018: 710). 

Ως ΑΟΖ ορίζεται η πέραν και παρακείμενη της αιγιαλίτιδας ζώνης θαλάσσια 

περιοχή, το πλάτος της οποίας μπορεί να φθάσει τα 200 νμ. από τις γραμμές 

βάσης από τις οποίες μετρείται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης (άρθρο 56, σε 

συνδυασμό με άρθρο 57 Σύμβασης ΔΘ). Εντός της ΑΟΖ, το παράκτιο κράτος 

ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες κυρίως για οικονομικούς σκοπούς.( 

Ροζακης-Δίπλα,2004: 152). 

Οι τρεις συμφωνίες είχαν κοινά χαρακτηριστικά. 

● Δέχονταν ως νομικό πλαίσιο αυτό της Συμβάσεως για το Δίκαιο της 

Θάλασσας (1982) [η αποδοχή ήταν ιδιαιτέρως σημαντική στην 

περίπτωση του Ισραήλ διότι υπήρξε ένα από τα κράτη που μαζί με τις 

ΗΠΑ, την Τουρκία και τη Βενεζουέλα δεν υπέγραψαν τη σύμβαση]. 

● Υιοθετούσαν τη μέση γραμμή 

● Η χάραξη δεν ήταν ιδιαίτερης μεγάλης ακριβείας. Η μέση γραμμή 

προσδιορίσθηκε από λίγα σημεία γεωγραφικών συντεταγμένων. 

● Η χάραξη κάλυπτε όλο το μήκος της προς οριοθέτηση θαλάσσιας 

περιοχής μεταξύ των εκαστοτε συμβαλλόμενων κρατών με την 
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εξαίρεση των ακροτελεύτιων σημείων, αφού σταματούσε λίγα μίλια 

πριν τα τριεθνή σημεία. (Συρίγος,2018: 711). 

Η Τουρκική αντίδραση στις ενέργειες της Κύπρου πέρασε από τα ακόλουθα 

στάδια. 

2003-2011 : Ρηματικές διακοινώσεις προς τον ΟΗΕ κατά των συμφωνιών που 

υπέγραψε η Κύπρος με την Αίγυπτο, τον Λίβανο και το Ισραήλ. 

2007-2014: Έμπρακτες αμφισβητήσεις των κυπριακών κυριαρχικών 

δικαιωμάτων επί της ΑΟΖ και στρατιωτικές ασκήσεις σε περιοχές της 

ανατολικής Μεσογείου. 

2011-2012: «Οριοθετήσεις θαλάσσιων περιοχών μεταξύ Τουρκίας και 

Κατεχόμενων και εκχωρήσεις στην τουρκική κρατική εταιρεία 

πετρελαίου(TPAO) αδειών για τις θαλάσσιες περιοχές δυτικώς και ανατολικως 

της Κύπρου, καθώς και νοτιως του νησιωτικού συμπλέγματος της Μεγίστης. 

2007-2013: Έντονες πολιτικές πιέσεις προς τις άμεσα εμπλεκόμενες χώρες να 

ακυρώσουν υφιστάμενες συμφωνίες ή να διακόψουν τις διαπραγματεύσεις με 

Ελλάδα και Κύπρο. (Συρίγος,2018: 712). 

H Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει την Κυπριακή ΑΟΖ με αποτέλεσμα τη 

συχνή πρόκληση προβλημάτων στην μεγαλόνησο, τονίζοντας πως τα 

κοιτάσματα έξω από τις ακτές της Κύπρου θα πρέπει να ωφελούν και τις δύο 

πλευρές. Η κυβέρνηση της Κύπρου αν και συμμερίζεται την τουρκική άποψη, 

δεν είναι πρόθυμη να αναστείλει τις εργασίες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης 

των ενεργειακών της αποθεμάτων έως ότου βρεθεί μια οριστική λύση στο 

Κυπριακό. Καθώς τα επεισόδια με την Τουρκία κλιμακώνονται, η Κύπρος με 

το Ισραήλ συνεργάζονται πιο στενά, με το δεύτερο να παρέχει στρατιωτική 

βοήθεια στην πρώτη, ενώ εκείνη θα του παρέχει το σύνδεσμο που χρειάζεται 

με την ευρωπαϊκή αγορά. (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης,2018:77) 

 

Είναι απολύτως σαφές ότι από πλευράς διεθνούς δικαίου, οι τουρκικές 

διεκδικήσεις γύρω από την Κύπρο στερούνται ερείσματος. Για ποιον λόγο, 

όμως, η Τουρκία προβαίνει σε τόσο εξόφθαλμες παρεμβάσεις; H απάντηση 

προέρχεται από τους δείκτες της τουρκικής οικονομίας. Παρά τη ραγδαία 

οικονομική της ανάπτυξη, η Τουρκία έχει ένα από τα μεγαλύτερα ελλείμματα 

τρεχουσών συναλλαγών σε όλο το κόσμο. Το 2013 ανήλθε στο 8% του 

τουρκικου ΑΕΠ. Το έλλειμμα προέρχεται κυρίως από τις εισαγωγές 

πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Τα 

ενεργειακά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, είτε μικρά είτε μεγάλα, είναι 

πολύτιμα για την Τουρκία. Σε αυτήν την οικονομική πραγματικότητα 

προστίθεται η «ιδιόρρυθμη» τουρκική αντίληψη περί 

συνιδιοκτησίας/συνεκμεταλλεύσεως (τουλάχιστον) των περιοχών της 
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υφαλοκρηπίδας που ανήκουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. (Συρίγος,2018: 

722). 

Στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου, δεσπόζει η εκμετάλλευση των 

ενεργειακών πόρων. Είναι γεγονός ότι το κρίσιμο σημείο, σύγκρουσης και 

απόφασης, των ελληνοτούρκικων σχέσεων μεταφέρθηκε σταδιακά από το 

Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο, καθότι η Ανατολική Μεσόγειος μεταφράζεται 

σε ενεργειακό θησαυρό. Αναντίρρητα, υφίστανται τρια (3) επιβεβαιωμένα 

κοιτάσματα φυσικού αερίου, με εμπλεκόμενες τις ΑΟΖ Ισραήλ. (Ταμαρ/Μαρι) 

και ΑΟΖ Κύπρου (Αφροδίτη). Η Κύπρος  οριοθέτησε ΑΟΖ, η Τουρκία βέβαια 

δεν την έχει αναγνωρίσει και αντιδρά στις ενέργειες της Κύπρου στον 

ενεργειακό τομέα. 

η. Πολιτική και Ενέργεια : Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία αποτελεί διακομιστή υδρογονανθράκων. 

Οι αγωγοί υδρογονανθράκων  και τα ενεργειακά κοιτάσματα γενικότερα, 

αποτελούν προτεραιότητα για το εν λογω κράτος, στο πλαίσιο των 

γεωπολιτικών επιδιώξεων του. Αναντίρρητα, μεταφορά υδρογονανθράκων σε 

συνδυασμό με τη γεωγραφική της θέση, είναι δυνατόν να μετατρέψουν την 

Τουρκία σε διαμετακομιστικό κόμβο ενέργειας, με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Ενώ η Τουρκία είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για το ΝΑΤΟ την περίοδο του 

Ψυχρού Πολέμου, η στρατηγική της σημασία για τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ 

μειώθεικε με την διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ.. Ακόμα ενώ η Ε.Ε. μετά από 40 χρόνια 

αναμονής, έδωσε το 1999 καθεστώς υποψήφιας προς ένταξης χώρας και 

ξεκίνησε το 2005 προενταξιακές διαπραγματεύσεις, δεν διαφαίνεται σήμερα 

ότι η Τουρκία (λόγω των ενεργειών) θα καταφέρει να γίνει μέλος της. 

(James Sperling, S.Victor Papacosma, Andreas Theophanous, 2008: 219) 

Αναφορικά με την Τουρκία λόγο της γεωστρατηγικής της θέσης παρέχει 

πρόσβαση στην Ευρώπη στα κοιτάσματα Πετρελαίου και φυσικού αερίου της 

Κασπίας. Οι αγωγοί Baku- Tbilisi—Ceyhan και ο Shaz – Deniz θεωρητικά θα 

μπορούσαν να παρέχουν μία εναλλακτική στη προμήθεια υδρογονανθράκων 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την προστατεύσουν από μία ενεργειακή 

κρίση που θα μπορούσε να προκύψει από μία αστάθεια στο Περσικό κόλπο. 

(Sperling J., Papacosma V. and Theophanous A:241,242) 

Οι Η.Π.Α. βλέπουν την Τουρκία σαν έναν σταθεροποιητικό παράγοντα στην 

περιοχή της Κασπίας και του Καυκάσου . Κυρίως για στρατηγικούς λόγους οι 

Η.Π.Α.  υποστήριξαν την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Trans-

Anatolian gas pipeline (TANAP) o οποίος συνδέει το Mπακού (την 

πρωτεύουσα του Αζερμπαιτζάν) με το Ceyhan της Τουρκίας. 

(Keridis D., Triantaphyllou D,2001: 226) 
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Σχετικά με τη Ρωσία, η Άγκυρα πιστεύει ότι αποτελεί μία ισχυρή χώρα 

που δεν έρχεται σε αντίθεση με τι πολιτικές ισορροπίες αλλά και τα οικονομικά 

και στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια 

διαπίστωσε ότι η συνεργασία με τη Ρωσία έχει μία ιδιαίτερη δυναμική όχι μόνο 

στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου αλλά και στους τομείς της 

πυρηνικής ενέργειας, του εμπορίου και του τουρισμού. Η Τούρκικη κοινή 

γνώμη δεν βλέπει πλέον τη Ρωσία ως εχθρό και τη θεωρεί ως μία φιλική 

χώρα. Από την άλλη πλευρά η Μόσχα επιδιώκει τη συνεργασία με την Άγκυρα 

σε πολλούς τομείς, διότι θεωρεί ότι η Τουρκία ενεργεί περισσότερο 

ανεξάρτητα και δεν είναι δέσμια των δυτικών κέντρων ισχύος. Ο ρόλος 

μάλιστα που παίζει η Τουρκία ειδικά την τελευταία περίοδο, είναι σημαντικός, 

διότι αποτελεί ένα σημαντικό ενεργειακό διάδρομο στο τρίγωνο Καύκασος-

Μέση Ανατολή-Ευρώπη. Με την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ρωσίας 

Βλαντιμίρ Πούτιν στην Άγκυρα στις 6-8-2009 και τις συμφωνίες που 

υπογράφηκαν διαπιστώθηκε ο μεγάλος βαθμός ισχυροποίησης των δεσμών 

που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών. Ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Μόσχα στις 12-1-2010, 

όπου αποφασίστηκε η ανάθεση στους Ρώσους της κατασκευής πυρηνικών 

εργοστασίων στην Τουρκία, δήλωσε : Για την επόμενη πενταετία στόχος μας 

είναι ο όγκος συναλλαγών του εξωτερικού εμπορίου με τη Ρωσία να φθάσει τα 

100 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, τον Ιούνιο του 2010 θα γιορτάσουμε 

από κοινού με τη Ρωσική Ομοσπονδία την επέτειο συμπλήρωσης 100 

χρόνων από την έναρξη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο 

χωρών.(Μηνάγιας,2010:78) 

Τούρκοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι η Άγκυρα συνεχίζει να δίδει τη βαρύτητα 

που έδιδε στο παρελθόν στις σχέσεις της με τη Δύση, παράλληλα, όμως, 

προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της, επιδιώκει τη δημιουργία 

στενών σχέσεων και με άλλες χώρες και να δημιουργήσει με αυτές σχέσεις 

ισορροπίας. Το κλίμα ανησυχίας που διαμορφώθηκε στο παρελθόν μεταξύ 

Ρωσίας και Ουκρανίας στο θέμα του φυσικού αερίου και το οποίο είχε άμεσες 

επιπτώσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνετέλεσε ώστε να μην 

μπορεί κανένας πλέον να κατηγορήσει την Τουρκία για την ενεργειακή της 

συνεργασία με τη Ρωσία. Δεν είναι ακόμη σίγουρο ποια πλευρά θα έχει τα 

μεγαλύτερα οφέλη. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο, όμως, είναι το γεγονός ότι η 

Τουρκία παίζει πλέον ένα ρυθμιστικό ρόλο στον ενεργειακό χώρο και η 

συνεργασία της με τη Ρωσία της έδωσε τη δυνατότητα να παίξει το 

«ενεργειακό της χαρτί» σε διεθνές επίπεδο. (Μηνάγιας,2010:79) 

Η Τουρκία έχει μια προνομιακή γεωγραφική θέση στο θέμα της 

διαμετακομίσεως υδρογονανθράκων: 

Γειτνίαση με χώρες παραγωγούς : H Τουρκία γειτνιάζει με χώρες 

παραγωγούς υδρογονανθράκων : 
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● Οι χώρες της Κασπίας, με προεξάρχον το Αζερμπαϊτζάν, δύνανται να 

εξάγουν τους υδρογονάνθρακες τους απευθείας στην Ευρώπη μέσω 

Τουρκίας (πιέζονται από τις ΗΠΑ να αποφύγουν εξαγωγές μέσω 

Ρωσίας). 

● Η Ρωσία έχει και άλλες διόδους εξαγωγής υδρογονανθράκων. Οι κατά 

καιρούς προβληματικές σχέσεις, ιδίως με την Ουκρανία, έχουν ωθήσει 

τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει και Τουρκικά εδάφη για να αποφύγει την 

εξάρτηση από μία μόνο βασική όδευση.  

● Το Ιράκ και το Ιράν, λόγω πολιτικών προβλημάτων, δεν συμμετέχουν 

ακόμη στη διαμετακόμιση υδρογονανθράκων προς την Ευρώπη. Στο 

μέλλον όμως , οι δυο χώρες θα εξάγουν τους υδρογονάνθρακες τους. 

Σχεδόν αποκλειστική χερσαία δίοδος απευθείας αγωγών προς την 

Ευρώπη είναι η Τουρκία. 

Στενά Βοσπόρου-Δαρδανελλίων: Λόγω των στενών Βοσπόρου – 

Δαρδανελίων η Τουρκία κατέχει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 

διαμετακόμιση πετρελαίου. Η κίνηση δεξαμενόπλοιων στο συγκεκριμένο 

θαλάσσιο πέρασμα πολλαπλασιάσθηκε από τη δεκαετία του 1990.  Αιτία είναι 

το πετρέλαιο που φθάνει με αγωγούς στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσισκ στον 

Εύξεινο Πόντο (και δευτερευόντως το πετρέλαιο από την Κασπία που φθάνει 

στο γεωργιανό λιμάνι Σούπσα). 

(Συριγος,2018: 679) 

Η Ελλάδα παραδοσιακά δεν είχε σχέση με αγωγούς. Η απόσταση από τις 

χώρες παραγωγούς καθιστούσε οποιαδήποτε σχετική σκέψη ανεδαφική. Η 

πρώτη διασύνδεση με αγωγό έγινε το 1996. Η Ελλάδα συνδέθηκε με τη 

Βουλγαρία με έναν αγωγό που μετέφερε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Πέραν 

της ενεργειακής επάρκειας για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, δεν υπήρχε 

άλλος στόχος. Κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας Καραμανλη, έγιναν 

σοβαρές προσπάθειες να μετατραπεί η Ελλάδα διαμετακομιστικό κόμβο για 

τους υδρογονάνθρακες. Η ελληνική κυβέρνηση επιτάχυνε τις διαδικασίες για 

έργα που είχαν ήδη ξεκινήσει (αγωγός Ελλάδος-Τουρκίας), επανεκκινησε 

έργα που είχαν περίπου εγκαταλειφθεί (αγωγός Μπουργκας-

Αλεξανδρουπόλεως), πρότεινε καινούργια έργα (Διασυνδετήριος Αγωγός 

ITGI, που θα συνεδεε την Τουρκία με την Ελλάδα και την Ιταλία) και 

προσπάθησε να συμμετάσχει στον σχεδιασμό νέων έργων (αγωγός Νότιο 

Ρεύμα-South Stream. Παράλληλα, προσπάθησε να εντάξει κάποια από αυτά 

τα έργα στον Νότιο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Διάδρομο, που αποτελεί επιλογή 

της ΕΕ. (Συριγος,2018: 683) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους 

αγωγούς και τα ενεργειακά κοιτάσματα συμφερόντων της, διακρίνεται για τα 

παρακάτω: 

Α) αποτελεί βασικό προμηθευτή της Ε.Ε σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
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Β) κατέχει και αξιοποιεί μεγάλο ποσοστό κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε 

παγκόσμιο επίπεδο 

Γ) ασκεί πιέσεις σε πολίτικο επίπεδο μέσω των ενεργειακού μίγματος που 

διαχειρίζεται 

Αγωγοί υδρογονανθράκων εν λειτουργία που διασχίζουν την Τουρκία 

Α. Πετρελαίου 

Αγωγός Μπακού-Τυφλίδας-Τσειχάν: Λειτούργησε το 2005-2006. Έχει 

δυνατότητα μεταφοράς 1 εκατ.βαρελιών πετρελαίου την ημέρα από το 

Αζερμπαϊτζάν. Παρακάμπτει την Αρμενία και μέσω Γεωργίας κατευθύνεται στο 

λιμάνι του Τσειχάν στη Νότια Τουρκία, όπου φορτώνεται σε δεξαμενόπλοια. 

Λειτουργεί ως εναλλακτική δίοδος στο πέρασμα Βοσπόρου-Δαρδανελλίων. 

Έχει δεχθεί επιθέσεις από Κούρδους αυτονομιστές. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ενεργειακής αγοράς είναι η αυξανόμενη 

ενεργειακή ζήτηση και εξάρτηση της από τις εισαγωγές. Για το λόγο αυτό, η 

Τουρκία ακολουθεί μια ενεργειακή στρατηγική, η οποία μπορεί να συνοψιστεί 

ως εξής: 

1) Δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή της ασφάλεια, 

 2) Προκειμένου να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνει καθ’ όλη την 

ενεργειακή αλυσίδα,  

3) Αυξάνει την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα ενέργειας,  

4) Αυξάνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και  

5) προσθέτοντας στο ενεργειακό της μίγμα την πυρηνική ενέργεια.  

(Γενικό Προξενειο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο 

οικονομικών & εμπορικών /υποθέσεων) 

(http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93

%CE%95%CE%99%CE%91%202019%20tr.pdf) 

Στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Ρωσίας, δεσπόζει το δυναμικό ενεργειακό 

περιβάλλον, με γνώμονα το συμφέρον της κάθε χώρας. Η Τουρκία, αποτελεί 

διακομιστή υδρογονανθράκων και διαχειρίζεται αξιοσημείωτους αγωγούς που 

διασχίζουν το έδαφος της. Η Ελλάδα, δεν είχε σχέση με αγωγούς και λογω 

γεωγραφίας-αποστάσεων της από τις χώρες παραγωγούς, προκαλούσε 

σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια απόκτησης ενεργειακού ρόλου. Η 

Ρωσία, βασικός προμηθευτή της Ε.Ε και αναμφισβήτητα εκμεταλλεύεται πολύ 

σημαντικές ποσότητες υδρογονανθράκων στο παγκόσμιο ενεργειακό 

περιβάλλον. 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%202019%20tr.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%202019%20tr.pdf
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12. Ναυτιλία, Θαλάσσιες μεταφορές και η συμβολή της 
Ελλάδας στην απρόσκοπτη ροη ενέργειας. 

Η χώρα μας προωθεί την υλοποίηση ενός Κάθετου Διαδρόμου φυσικού 

αερίου, ο οποίος θα αποτελεί άθροισμα των υφιστάμενων και των 

σχεδιαζόμενων ενεργειακών υποδομών φυσικού αερίου. Ο Κάθετος 

Διάδρομος σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από ποικίλες πηγές και 

συγκεκριμένα από τον  τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, τον υπό 

σχεδιασμό FSRU Αλεξανδρούπολης, αλλά και τον αγωγό ΤΑP και μέσω 

Βουλγαρίας προς τις χώρες της Ανατολικής και Κεντροανατολικής Ευρώπης. 

Πέραν των ανωτέρω, όμως, δεν μπορεί να παραβλεφθεί πως το LNG 

αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ορυκτό καύσιμο σε παγκόσμιο 

επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, λόγω της ευελιξίας χρήσης του, της 

ανταγωνιστικότερης τιμής του σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, του 

σχετικά χαμηλού περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και της πολιτικής 

ενεργειακής μετάβασης για μια  παγκόσμια οικονομία χωρίς άνθρακα. 

Ενδεικτική της δυναμικής που έχει ο τομέας του LNG για τη  ενεργειακή 

ασφάλεια της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής είναι η λειτουργία του 

τερματικού σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, αλλά και ο σχεδιασμός 

κατασκευής του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG 

(FSRU) στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Ρεβυθούσας, το 

μοναδικό LNG Terminal στη νοτιοανατολική Ευρώπη  και ένα από τα 24 που 

υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργεί ανελλιπώς από τις αρχές 

2000, τροφοδοτούμενος με εισαγωγές φυσικού αερίου κυρίως από την 

Αλγερία, βάσει μακροχρόνιου συμβολαίου, καθώς και από την παγκόσμια 

ευκαιριακή αγορά (spot market). Μετά την πρόσφατη αναβάθμισή του, 

συνέβαλε έτι περαιτέρω στην ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας και της 

λειτουργικής ευελιξίας του συστήματος μεταφοράς, ενώ δύναται να 

τροφοδοτήσει με ικανές ποσότητες φυσικού αερίου τις όμορες χώρες. 

Παράλληλα, η προοπτική λειτουργίας του FSRU στην Αλεξανδρούπολη, 

συμπληρώνει τη συνολική εικόνα δημιουργώντας μια νέα, πρόσθετη 

ενεργειακή πύλη, ικανή να διασφαλίσει σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου 

για την τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς. 

(https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/) 

 

 

13. Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα 

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ζήτημα πλούτου και ισχύος. Η πρόσβαση 

στην ενέργεια οποιαδήποτε χρονική στιγμή και η απόκτηση ενέργειας σε 

προσιτή τιμή, αποτελούν δομικά στοιχεία της έννοιας, ενεργειακή ασφάλεια 

στο άναρχο/ρευστό, διεθνές ενεργειακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η 

https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/
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ενεργειακή ασφάλεια δύναται να τοποθετηθεί, στον ρεαλισμό των Διεθνών 

Σχέσεων. 

Η ενεργειακή επάρκεια, ανήκει στον τομέα της ασφάλειας και είναι στόχος της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας. Η αντιμετώπιση ενδεχόμενης διακοπής 

του ενεργειακού εφοδιασμού της, όπως στην περίπτωση της Ουκρανίας, 

περιλαμβάνει την παρακάτω στοχοθεσία στο πλαίσιο μιας εφαρμόσιμης και 

πρακτικής πολιτικής: 

α) Μεγαλύτερη διαφοροποίηση των καυσίμων που συνθέτουν το ενεργειακό 

μίγμα. 

β) Διαφορετικές πηγές εφοδιασμού με ιδιαίτερο στόχο την απεξάρτηση της 

από τη Ρωσία 

γ) Διαφορετικές οδούς διαμετακόμισης λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά 

δεδομένα 

δ) Συνεργασία με τα αλλά κράτη της Ένωσης είτε σε επίπεδο μελών της είτε 

σε επίπεδο διεθνών οργανισμών. 

Το ποσοστό εξάρτησης δείχνει το βαθμό στον οποίο η οικονομία βασίζεται 

στις εισαγωγές για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες. Στην ΕΕ το 2017, 

το ποσοστό εξάρτησης ήταν ίσο με 55%, σημαίνει ότι πάνω από το ήμισυ των 

ενεργειακών αναγκών της ΕΕ καλύφθηκαν από καθαρές εισαγωγές. Στην ΕΕ 

το 2018, το ποσοστό εξάρτησης ήταν ίσο με 58%. Το 58% μεταφράζεται ότι οι 

ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ, όπως και το 2017, καλύφθηκαν από  εισαγωγές. 

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθεσε Στόχους  για το 2030 

,όπως παρακάτω: 

α) Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου [Μειώσεις τουλάχιστον 40% στις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (από τα επίπεδα του 1990)] 

β)   Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( τουλάχιστον το 32% της κατανάλωσης 

της ενέργειας θα προέρχεται από αυτές) 

γ)   Ενεργειακή Απόδοση( βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5%) 

 

H Ελλάδα δεν έχει καθιερώσει ακόμη ΑΟΖ, στο ρευστό ενεργειακό 

περιβάλλον του Αιγαίου, εξαιτίας της προκλητικής στάσης  και των 

προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας. Οι προκλήσεις και διαμάχες 

επικεντρώνονται στην εύρεση και αξιοποίηση τους. Η αξιοποίηση αυτή είναι 

πιθανό να προκύψει από τις συνεργασίες με αλλά κράτη με γνώμονα την 

οικονομική ανάπτυξη και ενεργειακή απεξάρτηση. Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι 

οποιαδήποτε επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας θα αποτελέσει 

casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου. 
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Από την πλευρά της, η Ελλάδα οφείλει να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή 

Ενεργειακή Πολιτική ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι 

σήμερα, έχει αναπτύξει Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). 

Παράλληλα, απαιτείται να εκμεταλλευτεί τα Ελληνικά πεδία υδρογονανθράκων 

και να καταρτίσει πλήρης σχέδιο εκμετάλλευσης τους. Το σχέδιο αυτό είναι 

αναγκαίο να αξιολογείται συνεχώς καθότι οι εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο 

είναι ρευστές και μεταβαλλόμενες. Στη συνέχεια, να το ενσωματώσει στο 

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), με προτεραιότητα την 

απεξάρτηση της από το πετρέλαιο, καθότι η Ελλάδα εισάγει πολύ μεγάλο 

ποσοστό υδρογονανθράκων, με αποτέλεσμα οι εν λόγω εισαγωγές, να 

συμβάλλουν έντονα στην αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης και παράλληλα 

δυσχεραίνουν, την οικονομική της ανάπτυξη. 
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