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Ενα Περιφερειακό Πρόγραμμα Δράσης στον Ενεργειακό Τομέα για τις 
χώρες της ευρύτερης περοχής του Εύξεινου Πόντου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ήταν η κατάληξη του Συνεδρίου που οργάνωσε η 17η Γενική Δ/νση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα "Οι Νέες Ενεργειακές 
Πραγματικότητες στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου" στη Χαλκιδική 30 
και 31 Μαϊου 1994.

Την απόφαση αυτή πήραν Υπουργοί και άλλοι Εκπρόσωποι των 11 Χωρών 
της Παρευξείνιας συνεργασίας από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 
Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Κώστας Σημίτης, 
συμμετείχε με την ιδιότητα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Υπουργών Ενέργειας, αλλά και ως Υπουργός της μόνης χώρας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ταυτόχρονα και στην περιοχή του Εύξεινου 
Πόντου.

Οι χώρες που συμμετείχαν, εκτός από την Ελλάδα, ήταν: Αλβανία, 
Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, 
Τουρκία και Ουκρανία.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δράσης συνίσταται, σε πρώτη φάση, σε δύο 
άμεσες ενέργειες:

Πρώτον, τη δημιουργία ενός μόνιμου ενεργειακού Κέντρου στην περιοχή 
για την υποβοήθηση της εφαρμογής μέτρων πολιτικής, από κοινού, από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη της περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Δεύτερον, τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα μέσω 
της δημιουργίας μιάς Ομάδας Ενέργειας, η οποία θα συνέρχεται σε 
ανώτατο επίπεδο ετησίως και σε Υπουργικό Επίπεδο ανά διετία. Η Ομάδα, 
μεταξύ άλλων, θα εξετάζει:

• Το Εμπόριο Ενέργειας και την πρόοδο και την λειτουργεία των δικτύων 
Ενέργειας.

• Την πορεία επέκτασης των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στον 
ενεργειακό τομέα.

• Τα ειδικά περιβαλλοντικά προβλήματα του Ευξείνου Πόντου.

• Προκαταρτική μελέτη μεγάλων επενδυτικών πρωτοβουλιών.



Η θεσμοθέτηση της συνεργασίας στην ενέργεια μεταξύ των χωρών αυτών 
είναι νευραλγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι:

• Η Ένωση εισάγει ολοένα αυξανόμενες ποσότητες φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, οι οποίες διέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου 
Πόντου είτε μέσω αγωγών είτε διά θαλάσσης.

• Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί το ανθηρότερο τμήμα της οικονομίας 
για τους παραγωγούς ενέργειας της περιοχής.

• Η εισαγωγή της οικονομίας της αγοράς οδηγεί σε αναδιαρθρώσεις τόσο 
της παραγωγής όσο και της χρήσης της ενέργειας, τις οποίες η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει είτε με επενδύσεις είτε με παροχή 
τεχνογνωσίας.

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας αλλά και η διπλή ιδιότητά της ως μέλος 
της Ε.Ε και της Οργάνωσης Παρευξείνιας Συνεργασίας καθιστά τα 
πλεονεκτήματα μόνιμων και σταθερών επιχειρηματικών σχέσεων ακόμη 
εντονότερα. Είναι ενδεικτικό ότι το Συνέδριο παρακολούθησαν 
πολλές Ελληνικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
Ενέργειας, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα Δράσης πλαισιώνεται και από κοινά συμπεράσματα που 
δίνουν το περίγραμμα ενεργειακών στρατηγικών και κοινών αρχών η 
εφαρμογή των οποίων θα οδηγούσε σε σταθερές και αμοιβαία επωφελείς 
οικονομικές σχέσεις.

Η Ενεργειακή Πολιτική καταρχήν βασίζεται στους μηχανισμούς της 
αγοράς.

Τα Κράτη πρέπει να καθορίζουν αφενός στρατηγικούς προσανατολισμούς, 
όπως: τον συντονισμό των εξαγωγών και εισαγωγών, τη διαφοροποίηση 
των πηγών προμήθειας. Αφετέρου πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερό 
νομικό και διοικητικό πλαίσιο και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων 
του ενεργειακού τομέα.


