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 τνοπσικϋ Ιςσοπικϋ Ειςαγψγήρ ΥΑ 

 Ετπψπαωκέρ Οδηγίερ & Κανονιςμοί 

 Κασετθτνσήπιερ Γπαμμέρ ςε θέμασα 
ςσπασηγικήρ για σην ανάπστξη σοτ ΥΑ 
Κασετθτνσήπιερ Γπαμμέρ 

Βαςικοί σπασηγικοί σϋφοι 

Πποκασαπσικέρ κέχειρ τπϋ ςτζήσηςη 

 τμπεπάςμασα 

 



ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΥΑ 



2001 

απϋυαςη ΑΗΚ για 

αναπποςαπμογή 

Αναπστξιακοό σηρ 

ππογπάμμασορ  με 

Μονάδερ 

τνδταςμένοτ 

Κόκλοτ μεσά απϋ 

δέςμετςη σοτ ΤΕΒΣ 

για ειςαγψγή ΥΑ 

2002 

σο ΤΕΒΣ 

διεξήγαγε 

μελέση με 

σην εσαιπεία 

Nexant ποτ 

κασέληξε ςε 

ειςήγηςη για 

έλετςη ΤΥΑ 

ςσην Κόππο 

μέςψ 

φεπςαίοτ 

σεπμασικοό 

2003 

-σο Τποτπγικϋ 

τμβοόλιο (Τ) 

απουάςιςε να 

πποψθήςει  σην 

έλετςη ΤΥΑ για 

σιρ ανάγκερ σιρ 

Κόπποτ για 

παπαγψγή 

ηλεκσπιςμοό και 

ση δημιοτπγία 

φεπςαίοτ 

σεπμασικοό 

αποϊγποπ/ηςηρ 

-όςσαςη 

Ανεξάπσησηρ 

Εθνικήρ  

Ρτθμιςσικήρ 

Απφήρ Ενέπγειαρ 

(ΡΑΕΚ) βάςη 

Ετπψπαωκύν 

Οδηγιύν  

2005 

Ππϋςληχη 

ςτμβοόλψν  

(Kellogg) απϋ 

ΤΕΒΣ για  σο 

φεδιαςμϋ σοτ 

Σεπμασικοό 

Αεπιοποίηςηρ 

YΥA 

2007 

σο Τ:  

-πποφύπηςε με 

ςόςσαςη σηρ ΔΕΥΑ 

και ση διακοπή  σοτ 

ςτμβολαίοτ με 

Kellogg 

-απουάςιςε σην 

πποκήπτξη 

πποςυοπύν για 

ππομήθεια ΥΑ με 

σην πλψσή μέθοδο 

για 5 φπϋνια και 

σην πποκήπτξη 

πποςυοπύν για σην 

εσοιμαςία 

πποδιαγπαυύν για 

εγκασάςσαςη 

φεπςαίοτ 

σεπμασικοό 

2008 

Σο Τ 

απουαςίζει να 

ανακαλέςει σην 

απϋυαςη σοτ 

2007 εκσϋρ απϋ 

σο μέπορ σηρ 

ςόςσαςηρ σηρ 

ΔΕΥΑ και σηρ 

διακοπήρ σοτ 

τμβολαίοτ με 

σοτρ Kellogg  

2009 

σο Τ 

απουάςιςε να 

αναθέςει σην 

ειςαγψγή ΤΥΑ 

και ση διάθεςή 

σοτ ςση 

Δημοκπασία, 

ςση ΔΕΥΑ και 

σατσϋφπονα 

ανέθεςε ςσην 

ΑΗΚ σην 

κασαςκετή σοτ 

σεπμασικοό 

αποϊγπ/ηςηρ 

2010 

ΔΕΥΑ και ΑΗΚ 

ολοκλήπψςαν 

σιρ 

διαδικαςίερ 

για σην 

επιλογή 

ππομηθετσή 

ΤΥΑ και 

επιλογήρ 

σπασηγικοό 

τνεπγάση για 

σην κασαςκετή 

φεπςαίοτ 

σεπμασικοό 

αποϊγπ/ηςηρ 

ανσίςσοιφα 

2011 

επσέμβπιορ 

Έναπξη 

επετνησικήρ 

γεύσπηςηρ 

για ση 

διεπεόνηςη 

όπαπξηρ 

κοισαςμάσψν  

υα ςσο 

σεμάφιο 12 σηρ 

ΑΟΖ  Κόπποτ 

Δεκέμβπιορ  

Ανακοίνψςη 

Κτβέπνηςηρ 

για όπαπξη 

κοισάςμασορ 

υα ςσο 

σεμάφιο 12  



2001 

απϋυαςη ΑΗΚ για 

αναπποςαπμογή 

Αναπστξιακοό σηρ 

ππογπάμμασορ  με 

Μονάδερ 

τνδταςμένοτ 

Κόκλοτ μεσά απϋ 

δέςμετςη σοτ ΤΕΒΣ 

για ειςαγψγή ΥΑ 

2002 

σο ΤΕΒΣ διεξήγαγε 

μελέση με σην 

εσαιπεία Nexant 

ποτ κασέληξε ςε 

ειςήγηςη για 

έλετςη ΤΥΑ ςσην 

Κόππο μέςψ 

φεπςαίοτ 

σεπμασικοό 

2003 

-σο Τποτπγικϋ 

τμβοόλιο (Τ) 

απουάςιςε να 

πποψθήςει  ση 

μεσαυοπά ΤΥΑ για 

σιρ ανάγκερ σιρ 

Κόπποτ για 

παπαγψγή 

ηλεκσπιςμοό και ση 

δημιοτπγία 

φεπςαίοτ 

σεπμασικοό 

αποϊγποπ/ηςηρ 

-όςσαςη 

Ανεξάπσησηρ 

Εθνικήρ  

Ρτθμιςσικήρ Απφήρ 

Ενέπγειαρ (ΡΑΕΚ) 

βάςη Ετπψπαωκύν 

Οδηγιύν  

2005 

Ππϋςληχη 

ςτμβοόλψν  

(Kellogg) απϋ ΤΕΒΣ 

για  σο φεδιαςμϋ 

σοτ Σεπμασικοό 

Αεπιοποίηςηρ YFA 

2007 

σο Τ:  

-πποφύπηςε με 

ςόςσαςη σηρ ΔΕΥΑ 

και ση διακοπή  

σοτ ςτμβολαίοτ με 

Kellogg 

-απουάςιςε σην 

πποκήπτξη 

πποςυοπύν για 

ππομήθεια ΔΑ με 

σην πλψσή μέθοδο 

για 5 φπϋνια και 

σην πποκήπτξη 

πποςυοπύν για 

σην εσοιμαςία 

πποδιαγπαυύν 

για εγκασάςσαςη 

φεπςαίοτ 

σεπμασικοό 

2008 

Σο Τ 

απουαςίζει να 

ανακαλέςει σην 

απϋυαςη σοτ 

2007 εκσϋρ απϋ 

σο μέπορ σηρ 

ςόςσαςηρ σηρ 

ΔΕΥΑ και σηρ 

διακοπήρ σοτ 

τμβολαίοτ με 

σοτρ Kellogg  

2009 

σο Τ απουάςιςε 

να αναθέςει σην 

ειςαγψγή ΤΥΑ και 

ση διάθεςή σοτ 

ςση Δημοκπασία, 

ςση ΔΕΥΑ και 

σατσϋφπονα 

ανέθεςε ςσην ΑΗΚ 

σην κασαςκετή σοτ 

σεπμασικοό 

αποϊγποπ/ηςηρ 

2010 

ΔΕΥΑ και ΑΗΚ 

ολοκλήπψςαν σιρ 

διαδικαςίερ για 

σην επιλογή 

ππομηθετσή ΤΥΑ 

και επιλογήρ 

σπασηγικοό 

τνεπγάση για σην 

κασαςκετή 

φεπςαίοτ 

σεπμασικοό 

αποϊγποπ/ηςηρ 

ανσίςσοιφα 

2011 

επσέμβπιορ 

Έναπξη 

επετνησικήρ 

γεύσπηςηρ για ση 

διεπεόνηςη 

όπαπξηρ 

κοισαςμάσψν  υα 

ςσο σεμάφιο 12 σηρ 

ΑΟΖ σηρ Κόπποτ 

Δεκέμβπιορ  

Ανακοίνψςη 

Κτβέπνηςηρ για 

όπαπξη 

κοισάςμασορ υα 

ςσο σεμάφιο 12 με 

ποςϋσησα  5-8 tcf 

2004 

Εναπμϋνιςη με 
Ετπψπαωκή Οδηγία 

2003/55/ΕΚ –Νϋμορ πεπί 
Ρόθμιςηρ σηρ Αγοπάρ ΥΑ 

Ν.183(Ι)/2004 

2006  

Σποποποιησικϋρ  
Νϋμορ 

Ν.103(Ι)/2006 

2007 

Σποποποιησικϋρ 
Νϋμορ 

Ν.199(Ι)/2007 

2011 

 τποβολή Πποςφεδίοτ 
Νομοςφεδίοτ απϋ ΡΑΕΚ ππορ 

ΤΕΒΣ για εναπμϋνιςη με 
Ετπψπαωκή Οδηγία 

2009/73/ΕΚ 



ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 



 
σϋφοι Ενεπγειακοό Πακέσοτ ΕΕ: 
-Δημιοτπγία Ενιαίαρ Εςψσεπικήρ Αγοπάρ 
-Αόξηςη Ανσαγψνιςμοό 
-Αόξηςη  Αποδοσικϋσησαρ 
-Διαςυάλιςη Αςυάλειαρ Ευοδιαςμοό 
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-Οδηγία 98/30/ΕΚ 

 
ςφεσικά με σοτρ 
κοινοόρ κανϋνερ 
για ση εςψσεπική 
αγοπά αεπίοτ   
(1η Οδηγία Αεπίοτ) 
 
-φεσικοί Κανονιςμοί 

-Οδηγία 2003/55/ΕΚ 

 
ςφεσικά με σοτρ 
κοινοόρ κανϋνερ 
για σην εςψσεπική 
αγοπά αεπίοτ  
(2η Οδηγία Αεπίοτ) 
 
-φεσικοί Κανονιςμοί 

-Οδηγία 2009/73/ΕΚ 

 
ςφεσικά με σοτρ 
κοινοόρ κανϋνερ 
για σην εςψσεπική 
αγοπά αεπίοτ 
(3η Οδηγία Αεπίοτ) 
 
-φεσικοί Κανονιςμοί 

Εναπμϋνιςη με 
Οδηγία Εκκπεμεί 



 Η Κόππορ έφει εξαςυαλίςει παπέκκλιςη βάςη σοτ άπθποτ 49 σηρ Οδηγίαρ 2009/73/ΕΚ  

◦ Η Κόππορ δόνασαι να παπεκκλίνει απϋ σην ευαπμογή σψν άπθπψν 4,9, 37 ή/και 38. Η παπέκκλιςη ατσή 
λήγει απϋ ση ςσιγμή ποτ η Κόππορ παόςει να φαπακσηπίζεσαι απομονψμένη αγοπά.  

◦ Η Κόππορ δόνασαι να παπεκκλίνει απϋ σην ευαπμογή σψν άπθπψν 4,9, 3(1) (3),14, 24, 25(5), 26, 31, 32, 
37(1) ή/και σοτ 38. Η παπέκκλιςη ατσή λήγει απϋ ση ςσιγμή ποτ η Κόππορ παόςει να φαπακσηπίζεσαι 
αναδτϋμενη αγοπά.  

 Η ΡΑΕΚ τποςσηπίζει ση μεπική φπήςη σψν παπεκκλίςεψν έσςι ύςσε να διαςυαλίζεσαι η 

διαυάνεια, η εποπσεία και ο έλεγφορ σψν επιφειπήςεψν και να πποςσασεόονσαι σα 

ςτμυέπονσα σψν κασαναλψσύν και άλλα. 



 



 όμυψνα με σο COM(2010)677 ϋςον 
αυοπά σιρ Πποσεινϋμενερ πποσεπαιϋσησερ 
ενεπγειακήρ τποδομήρ για σο 2020 και 
μεσέπεισα και ςσα πλαίςια σηρ Δημϋςιαρ 
Διαβοόλετςηρ για σιρ Ενεπγειακέρ 
Τποδομέρ ςε ςφέςη με σην Πεπιυεπειακή 
τνεπγαςία, πποψθήθηκε απϋ ση ΡΑΕΚ 
μέςψ σψν CEER-ERGEG, η ένσαξη σηρ 
Κόπποτ ςση νέα Κενσπική-Νϋσια 
Πεπιυεπειακή τνεπγαςία ςσον σομέα σοτ 
υτςικοό αεπίοτ.  
 
όμυψνα με σην ππϋσαςη Κανονιςμοό 
COM(2011)658 ςφεσικά με σιρ 
κασετθτνσήπιερ γπαμμέρ για σιρ 
διετπψπαωκέρ ενεπγειακέρ τποδομέρ η 
Κόππορ έφει ενσαφθεί ςσο Νϋσιο διάδπομο 
μεσαυοπάρ υτςικοό αεπίοτ (SGC) η οποία 
αυοπά μεσαυοπά υτςικοό αεπίοτ απϋ ση 
λεκάνη σηρ Καςπίαρ, σην κενσπική Αςία, 
ση Μέςη Ανασολή και ση λεκάνη σηρ 
ανασολικήρ Μεςογείοτ ππορ σην Ένψςη 
με ςσϋφο σην ενίςφτςη σηρ 
διαυοποποίηςηρ σοτ ευοδιαςμοό 
τμμεσέφονσα κπάση μέλη: Ατςσπία, 
Βοτλγαπία, Σςεφική Δημοκπασία, Κόππορ, 
Γαλλία, Γεπμανία, Οτγγαπία, Ελλάδα, 
Ισαλία, Πολψνία, Ροτμανία, λοβακία και 
λοβενία.  



ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ Ε ΘΕΜΑΣΑ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΥΑ 

 



   Η ΡΑΕΚ κασϋπιν οδηγιύν σοτ Πποέδποτ σηρ 
Δημοκπασίαρ αλλά και ςσα πλαίςια σψν τποφπεύςεψν 
σηρ ποτ αποππέοτν απϋ ση Νομοθεςία πεπί Ρόθμιςηρ 
σηρ Αγοπάρ Υτςικοό Αεπίοτ είναι ςση διαδικαςία 
εσοιμαςίαρ Κασετθτνσήπιψν Γπαμμύν ςε θέμασα 
ςσπασηγικήρ για σην ανάπστξη σοτ σομέα σοτ υτςικοό 
αεπίοτ. 

    
    Η φάπαξη σηρ ενεπγειακήρ ςσπασηγικήρ ππέπει να είναι 

απϋπποια ετπόσεπηρ ςτνεπγαςίαρ και ανσαλλαγήρ 
απϋχεψν ϋλψν σψν εμπλεκϋμενψν υοπέψν μέςα απϋ 
ένα πλαίςιο ςόνεςηρ και ςτναίνεςηρ. Για σο λϋγο ατσϋ 
για σην εσοιμαςία σψν κασετθτνσήπιψν γπαμμύν, η 
ΡΑΕΚ έφει πποφψπήςει ςε δημϋςια διαβοόλετςη με σοτρ 
εμπλεκϋμενοτρ ςσον σομέα. 
 
 



Η διεπεόνηςη, ανάπστξη και αξιοποίηςη σψν κοισαςμάσψν 

τδπογονανθπάκψν ςσην ΑΟΖ σηρ Κόπποτ και η μεσασποπή σηρ Κόπποτ ςε 

πεπιυεπειακϋ ενεπγειακϋ κένσπο ςση Νοσιανασολική Μεςϋγειο ςε 

ςτνεπγαςία με ςσπασηγικοόρ εσαίποτρ 

Η σαφεία ειςαγψγή ΥΑ για ςκοποόρ ηλεκσποπαπαγψγήρ ςε ππύση υάςη 

Η διαμϋπυψςη ενϋρ διαυανοόρ πτθμιςσικοό πλαιςίοτ σο οποίο θα 

ικανοποιεί σο κοινοσικϋ κεκσημένο και θα διαςυαλίζει σοτρ ετπόσεποτρ 

ςσϋφοτρ σηρ ΕΕ για αςυάλεια ευοδιαςμοό, πποςσαςία κασαναλψσύν,  

ππούθηςη σοτ ανσαγψνιςμοό 



ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΤ, 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΕΒΣ) 

ΑΔΕΙΕ ΑΝΑΖΗΣΗΣΗ, 

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ H/C 

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΡΟ ΣΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ 

ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ   

ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

(ΡΑΕΚ) 

ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΕΠΟΣΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ 

ΦΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΩΝ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ, 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ (ΑΝΑΝΣΗ 

ΔΙΚΣΤΩΝ,  

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΤΥΑ, 

ΔΙΚΣΤΩΝ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΚΑΙ 

ΦΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΡΤΘΜΙΗ ΠΡΟΒΑΗ 

ΑΝΑΝΣΗ ΔΙΚΣΤΩΝ & 

ΡΤΘΜΙΗ ΠΡΟΒΑΗ 

ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΥΑ 

ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ 

ΕΥΟΔΙΑΜΟΤ, ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ 

ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΚΡΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

(ΚΕΤ) 

ΑΥΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

ΕΚΠΡΟΩΠΗΙΗ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΙΟΤ  

ΤΠΟΒΟΛΉ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ  Τ 

ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ: 

-ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ 

ΠΑΡΑΦΩΡΗΗ (ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

ΣΗΝ ΑΞΙΙΟΠΟΙΗΗ 

ΚΟΙΣΑΜΑΣΩΝ) 

-ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΝΕΕ 

ΤΠΟΔΟΜΕ (ΣΕΡΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΝΑΝΣΗ ΔΙΚΣΤΑ)  

ΕΘΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

(ΕΣΤ) 

  

ΞΕΦΩΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗ 

ΟΝΣΟΣΗΣΑ (ΚΡΑΣΙΚΗ 

ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ) ΜΕ Δ ΣΟ 

ΟΠΟΙΟ ΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΖΕΣΑΙ 

ΕΝΔΕΦΟΜΕΝΑ ΕΟΔΑ  

ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ: 

-ΑΠΟ ΣΙ  ΑΔΕΙΕ, 

ΑΝΑΖΗΣΗΗ, ΕΡΕΤΝΑ 

H/C  

-ΑΠΌ ΣΝ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

H/C 

-ΜΕΡΟ ΣΩΝ ΕΟΔΩΝ Ε 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ    

ΜΙΚΡΟ ΣΜΗΜΑ ΣΩΝ 

ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ 

(ΠΦ 4%) ΚΑΣΑΛΗΓΕΙ ΣΟΝ 

ΚΡΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

& 

ΣΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΠΕΝΔΤΕΣΑΙ Ε ΑΛΛΟΤ 

ΣΟΜΕΙ ΕΚΣΟ ΑΤΣΩΝ 

ΣΩΝ H/C 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΣΗ 

ΔΙΚΣΤΩΝ Ή /ΚΑΙ 

ΣΕΡΜΑΣΙΚΟΎ 

(ΔΑΔ ΚΑΙ ΔΣ) 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΑΝΣΗ 

ΔΙΚΣΤΩΝ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΜΑΣΙΚΟΤ 

ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ/Ε 

ΑΝΑΝΣΗ ΔΙΚΣΤΩΝ Ή 

ΣΕΡΜΑΣΙΚΟΎ  

 (ΙΑΔ ΚΑΙ ΙΣ) 

ΙΔΙΩΣΙΚΉ/Ε ΕΣΑΙΡΕΙΑ/Ε 

Μέπορ ιδιοκσηςίαρ  

λαμβάνει σο  ΚΕΤ και σο 

τπϋλοιπο ιδιύσερ 

ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

 ΑΝΑΝΣΗ ΔΙΚΣΤΩΝ 

ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΣΕΡΜΑΣΙΚΟΤ 

ΚΡΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΕΓΦΩΡΙΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΜΕΣΑΥΟΡΑ & 

ΔΙΑΝΟΜΗ ή/και 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΡΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΔΙΚΣΤΩΝ 

ΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΕΓΦΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΑ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΩΝ 

ΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΕΓΦΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΤΙΚΟΤ 

ΑΕΡΙΟΤ ΣΗΝ ΕΓΦΩΡΙΑ 

ΑΓΟΡΑ 



 Εμπλοκή Κτππιακοό ιδιψσικοό σομέα με 
ςτμμεσοφή ςσιρ Εσαιπείερ ποτ 
δπαςσηπιοποιοόνσαι ςσον σομέα ή εμπλοκή 
ςση δημιοτπγία σηρ απαισοόμενηρ σεφνικήρ 
τποδομήρ 

 

 Ανάπστξη σεφνογνψςίαρ, καινοσομίαρ και 
έπετναρ 



Η Επιστφήρ και Οπθολογική Διαφείπιςη σοτ  

Μείζονορ Εθνικήρ ημαςίαρ Θέμασορ απαισεί: 

 
άμεςη λήχη Πολισικύν απουάςεψν ςσπασηγικήρ υόςηρ 

άμεςη εναπμϋνιςη με σο κοινοσικϋ κεκσημένο και σην 
άπςη σψν ϋποιψν εμποδίψν ςε ςφέςη με σην οπθή 
πόθμιςη και εποπσεία σηρ αγοπάρ αεπίοτ 

διαςαυήνιςη απμοδιοσήσψν και πϋλψν εμπλεκϋμενψν 
υοπέψν 

τιοθέσηςη επιστφημένψν μονσέλψν ςσον σομέα σψν H/C 
και σψν βέλσιςσψν ππακσικύν 

ςτνεπγαςία, διαβοόλετςη και ςτλλογικϋσησα 

 

 

 



 

 

 


