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1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η κατανάλωση ενέργειας στην Τουρκία παρουσίασε ραγδαία αύξηση από το 2003 έως σήμερα, φτάνοντας τα 40 δις 
δολάρια/ετησίως. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Τουρκία εισάγει κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέρι

Η ενεργειακή πολιτική της χώρας επικεντρώνεται στην αδιάλειπτη εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων. Ωστόσο, οι 
τελευταίες εντάσεις με τη Ρωσία και το Ιράν, τους μεγαλύτερους προμηθευτές ενέργειας της Τουρκίας, 
το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα
διαθέτει μόνο λιγνίτη. Η παραγωγή φ/α στην Τουρκία ανήλθε στα 0,393 
bcm, ενώ η κατανάλωση φ/α έφτασε τα 48,7 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

Το 2015, η  πτώση των τιμών του πετρελαίου 
τρέχον έλλειμμά της από 46,5 δις δολ. 
41,4% από 24,90 δις δολάρια τον Ιαν. 2018 σε 35,20 δις δολάρια τον Μάιο 2018,
του πετρελαίου στα 67,33 δολ./βάρελι το 2018 

Στην Τουρκία, εκτός των διακυμάνσεων της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου, 
βιομηχανικά τιμολόγια, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.
Τουρκίας (EPDK) επισήμανε ότι αυτό 
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Η κατανάλωση ενέργειας στην Τουρκία παρουσίασε ραγδαία αύξηση από το 2003 έως σήμερα, φτάνοντας τα 40 δις 
ηλεκτρικής ενέργειας επίσης αυξήθηκε κατά 5% ετησίως τα τελευταία 16 έτη. Η 

Τουρκία εισάγει κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της.

Η ενεργειακή πολιτική της χώρας επικεντρώνεται στην αδιάλειπτη εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων. Ωστόσο, οι 
τελευταίες εντάσεις με τη Ρωσία και το Ιράν, τους μεγαλύτερους προμηθευτές ενέργειας της Τουρκίας, 
το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. 

 

 

ή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα γίνεται κυρίως με τη χρήση εισαγόμενου φυσικού αερίου, καθώς 
Η παραγωγή φ/α στην Τουρκία ανήλθε στα 0,393 bcm (2015), οι καθαρές εισαγωγές 47,6

κατανάλωση φ/α έφτασε τα 48,7 bcm (2014).  

πτώση των τιμών του πετρελαίου (49,49 δολ./βαρέλι) έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να μειώσει το  
τρέχον έλλειμμά της από 46,5 δις δολ. το 2014 σε 28 δις δολ.. Το 2018, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε 
41,4% από 24,90 δις δολάρια τον Ιαν. 2018 σε 35,20 δις δολάρια τον Μάιο 2018, κυρίως λόγω της ανόδου της τιμής 

δολ./βάρελι το 2018 και της υποτίμησης της τ/λίρας. 

Στην Τουρκία, εκτός των διακυμάνσεων της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου,  έγιναν αυξήσεις στα οικιακά και 
βιομηχανικά τιμολόγια, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας. Το Εθνικό Παρατηρητήριο της 

αυτό συνέβη λόγω του αυξημένου διοικητικού κόστους και των απαραίτητων 
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Η κατανάλωση ενέργειας στην Τουρκία παρουσίασε ραγδαία αύξηση από το 2003 έως σήμερα, φτάνοντας τα 40 δις 
επίσης αυξήθηκε κατά 5% ετησίως τα τελευταία 16 έτη. Η 

ο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της. 

Η ενεργειακή πολιτική της χώρας επικεντρώνεται στην αδιάλειπτη εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων. Ωστόσο, οι 
τελευταίες εντάσεις με τη Ρωσία και το Ιράν, τους μεγαλύτερους προμηθευτές ενέργειας της Τουρκίας, επανέφερε 

 

  

γίνεται κυρίως με τη χρήση εισαγόμενου φυσικού αερίου, καθώς 
(2015), οι καθαρές εισαγωγές 47,6 

έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να μειώσει το  
το 2014 σε 28 δις δολ.. Το 2018, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 

κυρίως λόγω της ανόδου της τιμής 

έγιναν αυξήσεις στα οικιακά και 
Το Εθνικό Παρατηρητήριο της 

του αυξημένου διοικητικού κόστους και των απαραίτητων 
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επενδύσεων των εταιρειών διανομής ηλεκτρισμού, την ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων στο σύστημα διανομής και 
τα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη. Το Επιμελητήριο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων 
δικαστήρια την εν λόγω απόφαση του Παρατηρητηρίου, υποστηρίζοντας ότι αντίκειται στον Κώδικα Αγοράς
Ηλεκτρισμού και στον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της Συνόδου των G-20, ο ρώσος Πρόεδρος 
Erdoğan εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην απόφαση της ρωσικής 
ποσότητες πετρελαίου την Τουρκία. 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η Τουρκία δεν διαθέτει μέχρι στιγμής πυρηνικό 
κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στα βόρεια της χώρας 
κόστος κατασκευής υπολογίζεται σε 32 δις δολάρια. Όταν υλοποιηθεί η επένδυση, θα διαθέτει
καθένας από τους οποίους θα παράγει 1.2
Σεπτεμβρίου 2016  η Τουρκία και η Κίνα υπέγραψαν συμφωνίες, οι οποίες αναφέρονται στην α
εγκαταστάσεων και την ενέργεια. Η αρμόδια τουρκική αρχή για την ατομική ενέργεια 
την ασφάλεια πυρηνικών της Κίνας υπέγραψαν κανονισμό σχετικά με την «Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας 
πυρηνικών»1. Τον Μάρτιο 2018, η ΤΑΕΚ εξέδωσε την άδεια στην τουρκ
εταιρεία έλαβε άδεια κατασκευής αντιδραστήρα για την Μονάδα 1. 
διαδικασίες κατασκευής του σταθμού, παρουσία των Προέδρων της Ρωσίας και Τουρκίας, κ.κ. Πούτιν και 
Ερντογκάν. 

                                                           
1 http://www.hurriyetdailynews.com/ Σεπτ. 2016
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επενδύσεων των εταιρειών διανομής ηλεκτρισμού, την ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων στο σύστημα διανομής και 
τα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη. Το Επιμελητήριο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων 

στήρια την εν λόγω απόφαση του Παρατηρητηρίου, υποστηρίζοντας ότι αντίκειται στον Κώδικα Αγοράς
και στον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών. 

 

, ο ρώσος Πρόεδρος Vladimir Putin και ο τούρκος Πρόεδρος 
εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην απόφαση της ρωσικής Rosneft να προμηθεύσει με μεγαλύτερες 

πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού, ωστόσο έχει συμφωνήσει την 
κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στα βόρεια της χώρας (Akkuyu NPP), συνεργαζόμενη με τη
κόστος κατασκευής υπολογίζεται σε 32 δις δολάρια. Όταν υλοποιηθεί η επένδυση, θα διαθέτει

πό τους οποίους θα παράγει 1.2 GW ετησίως  και θα καλύπτουν το 10% των αναγκών της χώρας.
η Τουρκία και η Κίνα υπέγραψαν συμφωνίες, οι οποίες αναφέρονται στην α

έργεια. Η αρμόδια τουρκική αρχή για την ατομική ενέργεια (TAEK)
την ασφάλεια πυρηνικών της Κίνας υπέγραψαν κανονισμό σχετικά με την «Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας 

Τον Μάρτιο 2018, η ΤΑΕΚ εξέδωσε την άδεια στην τουρκική εταιρεία, ενώ στο τέλος Μαρτίου η 
εταιρεία έλαβε άδεια κατασκευής αντιδραστήρα για την Μονάδα 1. Στις 3.4.2018
διαδικασίες κατασκευής του σταθμού, παρουσία των Προέδρων της Ρωσίας και Τουρκίας, κ.κ. Πούτιν και 

Σεπτ. 2016 
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επενδύσεων των εταιρειών διανομής ηλεκτρισμού, την ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων στο σύστημα διανομής και 
τα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη. Το Επιμελητήριο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων (EMO) προσέβαλε στα 

στήρια την εν λόγω απόφαση του Παρατηρητηρίου, υποστηρίζοντας ότι αντίκειται στον Κώδικα Αγοράς 

 

και ο τούρκος Πρόεδρος Recep Tayyip 
να προμηθεύσει με μεγαλύτερες 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού, ωστόσο έχει συμφωνήσει την 
, συνεργαζόμενη με τη ρωσική Rosatom. Το 

κόστος κατασκευής υπολογίζεται σε 32 δις δολάρια. Όταν υλοποιηθεί η επένδυση, θα διαθέτει 4 αντιδραστήρες, ο 
και θα καλύπτουν το 10% των αναγκών της χώρας. Στις 3 

η Τουρκία και η Κίνα υπέγραψαν συμφωνίες, οι οποίες αναφέρονται στην ασφάλεια πυρηνικών 
(TAEK) και η Εθνική Αρχή για 

την ασφάλεια πυρηνικών της Κίνας υπέγραψαν κανονισμό σχετικά με την «Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας 
ική εταιρεία, ενώ στο τέλος Μαρτίου η 
Στις 3.4.2018 ξεκίνησαν πανηγυρικά οι 

διαδικασίες κατασκευής του σταθμού, παρουσία των Προέδρων της Ρωσίας και Τουρκίας, κ.κ. Πούτιν και 
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2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
2.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Οι εισαγωγές φ/α της Τουρκίας ήταν 55,25
9,2 bcm από το Ιράν, τα 6,5 bcm από την Αλγερία
αγορά (υγροποιημένο, που καταλήγει στο
από το Αζερμπαϊτζάν και τα υπόλοιπα από άλλες πηγές.
Η χωρητικότητα του Blue Stream αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια σε 19 
κατασκευής του TurkStream, η Τουρκία αναμένεται να προμηθεύεται για εγχώρια κατανάλωση 1
ωστόσο, θα προμηθεύεται αρχικά άλλα 6 
κατασκευάζει και τερματικό σταθμό LNG
Συνεπώς, η Τουρκία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να εισάγει 41
από τερματικούς σταθμούς LNG) από Ρωσία και άλλες πηγές, καλύπτοντας το ενδεχόμε
η παύση ροής φ/α μέσω Ουκρανίας. 

Αγωγός 

Blue Stream 

Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE)

Tabriz – Dogubayazit 

 

2.2. LNG 

 

 

Πηγή: 
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γωγές φ/α της Τουρκίας ήταν 55,25 bcm (2017), εκ των οποίων τα 28,7 bcm προέρχονταν από τη Ρωσία
από την Αλγερία (συμβόλαιο, το οποίο ανανεώθηκε έως το 2024

(υγροποιημένο, που καταλήγει στους δύο τερματικούς σταθμούς της Σμύρνης και του Μαρμαρά), τα 
από το Αζερμπαϊτζάν και τα υπόλοιπα από άλλες πηγές. 

αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια σε 19 
, η Τουρκία αναμένεται να προμηθεύεται για εγχώρια κατανάλωση 1

ωστόσο, θα προμηθεύεται αρχικά άλλα 6 bcm μέσω του TANAP (Νότιος Διάδρομος 
LNG στον Κόλπο του Σάρου (Ανατολική Θράκη) χωρητικότητας 5

ι τα επόμενα χρόνια να εισάγει 41 bcm (χωρίς να υπολογίζουμε την
από Ρωσία και άλλες πηγές, καλύπτοντας το ενδεχόμε

Προέλευση  Διαχειριστής 

Ρωσία Gazprom 

Erzurum (BTE) Αζερμπαϊτζάν South Caucasus Pipeline Consortium (SCPC)

Ιράν  BOTAS 

: Gas Infrastructure Europe, LNG Maps 2015 
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προέρχονταν από τη Ρωσία, τα 
ο οποίο ανανεώθηκε έως το 2024),  Νιγηρία και spot 

και του Μαρμαρά), τα 6,5 bcm 

αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια σε 19 bcm. Με την ανακοίνωση 
, η Τουρκία αναμένεται να προμηθεύεται για εγχώρια κατανάλωση 16 bcm. Η Τουρκία, 

(Νότιος Διάδρομος – Αζερμπαϊτζάν) και 
στον Κόλπο του Σάρου (Ανατολική Θράκη) χωρητικότητας 5-6 bcm. 

χωρίς να υπολογίζουμε την προμήθεια φ/α 
από Ρωσία και άλλες πηγές, καλύπτοντας το ενδεχόμενο κενό που θα προκαλούσε 

South Caucasus Pipeline Consortium (SCPC) 
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Η Τουρκία διαθέτει δύο σταθμούς LNG
λειτουργία του άρχισε το 1994. Διαθέτει μακροχρόνια συμβόλαια με την αλγερινή 
LNG και την ιρανική NIGC, αλλά αγοράζει και από 
Αυστραλία και Άμπου Ντάμπι. Διαθέτει δύο δεξαμενές και η συνολική
ενώ η αποθηκευτική του δυνατότητα είναι 255.000

Ο δεύτερος σταθμός είναι ο Aliaga LNG 
παραδόθηκε στον εν λόγω σταθμό το 2009. Έκτοτε χρησιμοποιείται ως εφεδρικός σταθμός, προκειμένου να 
καλύπτει έκτακτες ανάγκες κατά τη χειμ
Ρωσία μέσω του Trans-Balkan Pipeline, λόγω ρωσο
EgeGaz LNG. Η αποθηκευτική του δυνατότητα είναι 280.000 
bcm/έτος. Στην περιοχή εγκαταστάθηκε ο πρώτος τερματικός σταθμός 
χωρητικότητας 145.000 cm.  

Η Τουρκία σχεδιάζει πλωτό τερματικό σταθμό 
εξαγγέλθηκε ως ιδέα στις αρχές του 2013 και θα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περί τα 5
σκοπιμότητας του έργου έχουν αναλάβει να εκπονήσουν 
βαθμό ωρίμανσης– ανταγωνίζεται το ελληνικ
της Αλεξανδρούπολης. Στην περιοχή (Dörtyol LNG Iskenderun)
του 2018 το FSRU Challenger, ο μεγαλύτερος πλωτός τερματικός σταθμός παγκοσμίως, με χωρητικότητα 263.000 
cm, το οποίο διαθέτει τριετή χρονοναύλωση με την 
 

2.3. TANAP 

Ο αγωγός φ/α Trans Anatolian Pipeline (TANAP)
κοιτάσματα του Shah Deniz στο Αζερπαϊτζάν με την Ευρώπη
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LNG. Ο πρώτος είναι στην περιοχή Marmara Ereg

λειτουργία του άρχισε το 1994. Διαθέτει μακροχρόνια συμβόλαια με την αλγερινή Sonatrach
, αλλά αγοράζει και από spot αγορά, κυρίως σε περιόδους κρίσεων, από Κατάρ, 

Διαθέτει δύο δεξαμενές και η συνολική του χωρητικότητα ανέρχεται σε 8,2
η αποθηκευτική του δυνατότητα είναι 255.000 cm.  

 Terminal. Βρίσκεται στη Σμύρνη, στο Αιγαίο Πέλαγος. Το πρώτο φορτίο 
στον εν λόγω σταθμό το 2009. Έκτοτε χρησιμοποιείται ως εφεδρικός σταθμός, προκειμένου να 

κες κατά τη χειμερινή περίοδο και κατά τις περιόδους μείωση
, λόγω ρωσο-ουκρανικής κρίσης. Ιδιοκτήτρια εταιρεία του σταθμού είναι η 

. Η αποθηκευτική του δυνατότητα είναι 280.000 cm, ενώ η συνολική του χωρητικότητα ανέρχεται σε 6 
Στην περιοχή εγκαταστάθηκε ο πρώτος τερματικός σταθμός FSRU το 2016, με την χρήση του 

Η Τουρκία σχεδιάζει πλωτό τερματικό σταθμό LNG στον κόλπο του Σάρου (Ανατολική 
εξαγγέλθηκε ως ιδέα στις αρχές του 2013 και θα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περί τα 5
σκοπιμότητας του έργου έχουν αναλάβει να εκπονήσουν εταιρείες από το Κατάρ. Το σχέδιο αυτό 

ελληνικό σχέδιο για κατασκευή πλωτού τερματικού
(Dörtyol LNG Iskenderun), ωστόσο, άρχισε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο 

, ο μεγαλύτερος πλωτός τερματικός σταθμός παγκοσμίως, με χωρητικότητα 263.000 
το οποίο διαθέτει τριετή χρονοναύλωση με την Botas. 

(TANAP) αποτελεί το τουρκικό μέρος του Νοτίου Διαδρόμου που συνδέει τα 
Αζερπαϊτζάν με την Ευρώπη από το 2018. Συνέχεια του 
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Marmara Ereglisi, ιδιοκτησίας BOTAS. Η 
Sonatrach, τη νιγηριανή Nigeria 

αγορά, κυρίως σε περιόδους κρίσεων, από Κατάρ, 
του χωρητικότητα ανέρχεται σε 8,2 bcm/έτος 

 

. Βρίσκεται στη Σμύρνη, στο Αιγαίο Πέλαγος. Το πρώτο φορτίο LNG 
στον εν λόγω σταθμό το 2009. Έκτοτε χρησιμοποιείται ως εφεδρικός σταθμός, προκειμένου να 

μείωσης της προμήθειας φ/α από 
ουκρανικής κρίσης. Ιδιοκτήτρια εταιρεία του σταθμού είναι η 

η συνολική του χωρητικότητα ανέρχεται σε 6 
το 2016, με την χρήση του Neptune, 

 

στον κόλπο του Σάρου (Ανατολική Θράκη), ο οποίος 
εξαγγέλθηκε ως ιδέα στις αρχές του 2013 και θα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περί τα 5-6 bcm. Τη μελέτη 

. Το σχέδιο αυτό –αν και σε μικρό 
ού σταθμού LNG στον κόλπο 

, ωστόσο, άρχισε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο 
, ο μεγαλύτερος πλωτός τερματικός σταθμός παγκοσμίως, με χωρητικότητα 263.000 

αποτελεί το τουρκικό μέρος του Νοτίου Διαδρόμου που συνδέει τα 
. Συνέχεια του TANAP επί ελληνικού και 
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αλβανικού εδάφους αποτελεί ο TAP. Ο 
φ/α και αναμένεται να καλύψει μέρος των αυξημένων ενεργειακών
εταιρείες είναι οι : SOCAR (58%), BOTAŞ (30%)
TANAP στο Εσκίσεχιρ της Τουρκίας. 

 

2.4.    TURKSTREAM 

2.4.1. Ιστορικό 

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2014, ο Ρώσος Πρόεδρος κ. Πούτιν ανακοίνωσε τη ματαίωση του σχεδίου αγωγού 
Stream2, καθώς και τη μεταφορά των προβλεπόμεν
Διευθύνων Σύμβουλος της Gazprom, κ. Μίλερ και ο Πρόεδρος της Bota
Κατανόησης (MoU) για τη δημιουργία του νέου αυτού αγωγού, του λεγόμενου 
τον Σταθμό της Russkaya (επίσης σημείο εκκίνησης του South Stream) και θα διέρχεται
Θάλασσας, στην Τουρκία καταλήγοντας στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο νέος αγωγός θα έχει δυναμικότητα 63 
bcm/έτος προς Τουρκία, από τα οποία 1
υπόλοιπα 47 bcm για την ευρωπαϊκή αγορά. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Gazprom, κατά την πρώτη φάση του έργου, ο αγωγός θα έχει δυνατότητα μεταφοράς 
15,75 bcm ετησίως. Ο TurkStream θα 
συνέχεια θα διανύσει 250 χλμ νέας χάραξης προς την ευρωπαϊκή Τουρκία. 
αγωγού θα είναι 180 χλμ. Το κόστος κατασκευής του μέρους που θα διατρέξει την ηπειρωτική Τουρκ
αναλήφθηκε από κοινού με την Άγκυρα.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις του επικεφαλής της 
υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας θα
                                                           
2 Κύριοι λόγοι ματαίωσης εν λόγω σχεδίου ήταν η ασυ
3 Η Τουρκία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Gazprom, μετά τη Γερμανία. 
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. Ο TANAP (μήκους 1850 χλμ.) θα προμηθεύσει την τουρκι

αναμένεται να καλύψει μέρος των αυξημένων ενεργειακών αναγκών της Τουρκίας. 
BOTAŞ (30%) και BP (12%). Στις 12 Ιουνίου 2018 έγιναν τα εγκαίνια του έργου 

Πηγή: http://www.tanap.com/ 

 

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2014, ο Ρώσος Πρόεδρος κ. Πούτιν ανακοίνωσε τη ματαίωση του σχεδίου αγωγού 
προβλεπόμενων ποσοτήτων φ/α μέσω αγωγού στην Τουρκία

Διευθύνων Σύμβουλος της Gazprom, κ. Μίλερ και ο Πρόεδρος της Botaş, κ. Κονούκ υπέγραψαν Μνημόνιο 
Κατανόησης (MoU) για τη δημιουργία του νέου αυτού αγωγού, του λεγόμενου TurkStream
τον Σταθμό της Russkaya (επίσης σημείο εκκίνησης του South Stream) και θα διέρχεται
Θάλασσας, στην Τουρκία καταλήγοντας στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο νέος αγωγός θα έχει δυναμικότητα 63 
bcm/έτος προς Τουρκία, από τα οποία 15,75 bcm προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας και τα 
υπόλοιπα 47 bcm για την ευρωπαϊκή αγορά.  

, κατά την πρώτη φάση του έργου, ο αγωγός θα έχει δυνατότητα μεταφοράς 
 ακολουθήσει για 660 χλμ την αρχική χάραξη του 

συνέχεια θα διανύσει 250 χλμ νέας χάραξης προς την ευρωπαϊκή Τουρκία. Το μήκος του χερσαίου τμήματος του 
Το κόστος κατασκευής του μέρους που θα διατρέξει την ηπειρωτική Τουρκ

από κοινού με την Άγκυρα.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις του επικεφαλής της 
υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας θα λάμβανε χώρα το δεύτερο τετράμηνο του 2015

Κύριοι λόγοι ματαίωσης εν λόγω σχεδίου ήταν η ασυμβατότητά του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και η οικονομική βιωσιμότητά του  
Η Τουρκία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Gazprom, μετά τη Γερμανία.   
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θα προμηθεύσει την τουρκική αγορά με 6 bcm 
αναγκών της Τουρκίας. Οι διαχειρίστριες 

Στις 12 Ιουνίου 2018 έγιναν τα εγκαίνια του έργου 

 

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2014, ο Ρώσος Πρόεδρος κ. Πούτιν ανακοίνωσε τη ματαίωση του σχεδίου αγωγού South 
α μέσω αγωγού στην Τουρκία3. Μάλιστα, ο 

, κ. Κονούκ υπέγραψαν Μνημόνιο 
Stream, ο οποίος θα ξεκινά από 

τον Σταθμό της Russkaya (επίσης σημείο εκκίνησης του South Stream) και θα διέρχεται, μέσω της Μαύρης 
Θάλασσας, στην Τουρκία καταλήγοντας στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο νέος αγωγός θα έχει δυναμικότητα 63 

bcm προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας και τα 

, κατά την πρώτη φάση του έργου, ο αγωγός θα έχει δυνατότητα μεταφοράς 
ι για 660 χλμ την αρχική χάραξη του South Stream και στη 

Το μήκος του χερσαίου τμήματος του 
Το κόστος κατασκευής του μέρους που θα διατρέξει την ηπειρωτική Τουρκία, 

από κοινού με την Άγκυρα.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις του επικεφαλής της GAZPROM, κ.Α.Μίλερ, η 
το δεύτερο τετράμηνο του 2015, αλλά λόγω επιδείνωσης 

ατότητά του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και η οικονομική βιωσιμότητά του   
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των ρωσο-τουρκικών σχέσεων αναβλήθηκε
αναθερμάνθηκαν. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2016, με ανακοίνωσή της, η 
άδειες από τις τουρκικές αρχές σχετικά με το έργο
της Γραμμής 1, το οποίο διέτρεχε τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο εν λόγω αγωγός προσαιγιαλώνεται στον οικισμό Καγιακέι, σημ
καταναλωτές είναι το Λιουλέ – Μπουργκάς
να κατασκευαστεί στο σημείο Ίψαλα, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο χάρτη. 
υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση φ/α στην περιοχή της Κων/λης. 
αγωγού ενδέχεται να μην είναι μέσω Ελλάδας, αλλά μέσω Βουλγαρίας.

                                                                  Πηγή
 

Επίσης, παραθέτουμε χάρτη του Oxford
του TurkStream και του ματαιωθέντος South

                                                           
4 http://www.hurriyetdailynews.com/ 
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τουρκικών σχέσεων αναβλήθηκε. Τον Σεπτέμβριο του 2016, οι σχέσεις Ρωσίας

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2016, με ανακοίνωσή της, η Gazprom ανέφερε ότι έλαβε ήδη τις πρώτες 
άδειες από τις τουρκικές αρχές σχετικά με το έργο4.  Στις 30 Απριλίου 2018, ολοκληρώθηκε το υποθαλάσσιο μέρος 
της Γραμμής 1, το οποίο διέτρεχε τη Μαύρη Θάλασσα.  

εν λόγω αγωγός προσαιγιαλώνεται στον οικισμό Καγιακέι, σημείο παροχής του αερίου για τους Τούρκους 
Μπουργκάς, ενώ ο συνοριακός κόμβος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

κατασκευαστεί στο σημείο Ίψαλα, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο χάρτη. H σχεδίαση του αγωγού 
η την αυξανόμενη ζήτηση φ/α στην περιοχή της Κων/λης. Το 2018 αναφέρθηκε ότι η ευρωπαϊκή όδευση του 

αγωγού ενδέχεται να μην είναι μέσω Ελλάδας, αλλά μέσω Βουλγαρίας. 

Πηγή: www.gpluseurope.com, February 2015 

Oxford Institute for Energy Studies, στον οποίο απεικονίζονται
South Stream. 
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έμβριο του 2016, οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας 
ανέφερε ότι έλαβε ήδη τις πρώτες 

Στις 30 Απριλίου 2018, ολοκληρώθηκε το υποθαλάσσιο μέρος 

είο παροχής του αερίου για τους Τούρκους 
ενώ ο συνοριακός κόμβος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σχεδιάστηκε 

σχεδίαση του αγωγού λαμβάνει 
Το 2018 αναφέρθηκε ότι η ευρωπαϊκή όδευση του 

 

απεικονίζονται τα σχέδια οδεύσεων 
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Πηγή: Oxford Institute for Energy Studies, January 2015
 

Πηγή: Παρουσίαση Μ. Θωμαδάκη, μέλους ΔΣ ΡΑΕ
 

Σημειώνεται ότι η ΕΕ δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως απέναντι στο εν λόγω σχέδιο αγωγού. Μάλιστα, ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Α. Meshkov, σε συνάντησή του με τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
ΕΕ στη Μόσχα, στις 4.2.2015, ανέφερε ότι η Ρωσία ανα
συμπλήρωσε ότι, ειδικότερα σε σχέση με τον 
όδευσης του αγωγού καθώς και την αγορά ποσοτήτων αερίου.  

Η συνέχεια του αγωγού από τα ελληνο
πραγματοποιήθηκε πενταμερής συνάντηση Υπουργών Εξωτερι
Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας για τη μεταφορά του φ/α από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην 
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: Oxford Institute for Energy Studies, January 2015 

Πηγή: Παρουσίαση Μ. Θωμαδάκη, μέλους ΔΣ ΡΑΕ 

Σημειώνεται ότι η ΕΕ δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως απέναντι στο εν λόγω σχέδιο αγωγού. Μάλιστα, ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Α. Meshkov, σε συνάντησή του με τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
ΕΕ στη Μόσχα, στις 4.2.2015, ανέφερε ότι η Ρωσία αναμένει τις θέσεις της Ευρ. Επιτροπής στα ζητήματα φ/α και 
συμπλήρωσε ότι, ειδικότερα σε σχέση με τον TurkStream, ΕΕ και Ρωσία θα πρέπει να συνεργασ
όδευσης του αγωγού καθώς και την αγορά ποσοτήτων αερίου.   

Η συνέχεια του αγωγού από τα ελληνοτουρκικά σύνορα προς την Ευρώπη είναι υπό σχεδιασμό. Στις 7.4.2015 
πενταμερής συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος, ΠΓΔΜ, Σερβίας, Ουγγαρίας και 

Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας για τη μεταφορά του φ/α από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην 
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Σημειώνεται ότι η ΕΕ δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως απέναντι στο εν λόγω σχέδιο αγωγού. Μάλιστα, ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Α. Meshkov, σε συνάντησή του με τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 

μένει τις θέσεις της Ευρ. Επιτροπής στα ζητήματα φ/α και 
και Ρωσία θα πρέπει να συνεργασθούν στα θέματα 

πό σχεδιασμό. Στις 7.4.2015 
ΓΔΜ, Σερβίας, Ουγγαρίας και 

Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας για τη μεταφορά του φ/α από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην 
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Ευρώπη. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν ως παρατηρητές ο κ. 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στέλεχος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Βουδαπέστη. 
Κατά τη συνάντηση, συμφωνήθηκε ότι θα σ
Υπουργείων Εξωτερικών και Ενέργειας.
κατασκευής του έργου ανέρχεται από 5.396,6 έως 6.423,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μερίδι
αντιστοίχως 1.652,0 έως 1.667,0 εκατ. ευρώ (ανάλογα με τις ποσότητες φ/α που θα διοχετεύονται στο σύστημα
Το όλο έργο δύναται να λάβει χρηματοδότηση από την Ευρ. Ένωση, αν συμπεριληφθεί στα σχέδια Κοινού 
Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest
(CEF). Πρέπει να σημειωθεί ότι σε (Σεπτ.2016
ανέφερε ότι θα κατασκευαστεί ο πρώτος αγωγός που θα καλύπτει τις τουρκ
αγωγός που θα προμηθεύει την ευρωπαϊκή αγορά θα ξεκινήσει, μόλις η Ε.Ε. παράσχει τις απαραίτητες εγγυήσεις. 

Στις 24/2/2016 στη Ρώμη, υπογράφηκε 
μελέτη και εκτίμηση τεχνοοικονομικών δεδομένων, προκειμένου 
Μαύρη Θάλασσα, στην Ελλάδα μέσω τρίτων χωρών (οποίες δεν προσδιορίζονται) και θα καταλήγει στην Ιταλία, 
βάσει του προϋπάρχοντος σχεδίου του υποθαλάσσιου αγωγού Ιονίου 
σχεδιαστεί με πλήρη συμμόρφωση στο τρίτο ενεργειακό πακέτο, ενώ έχει χαρακτηριστεί
Ενδιαφέροντος (PCI). Επιπροσθέτως, ο 
ως υποδομή έτοιμη να υποδεχθεί φ/α από διάφορες πηγές. Το εν λόγω σχέδιο έχει εξασφαλίσει το ενδιαφέρον 
μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών (EDF, Edison
 

2.5.   Διασυνδετήριος αγωγός φ/α Τουρκίας

Ο ΙΤΒ αποτελεί στρατηγικό σχέδιο για την Βουλγαρία, καθώς 
τούτου μπορεί να προμηθεύσει με φ/α τη γειτονική της Βουλγαρία
μήκους 77 km, εκ των οποίων τα 75 km
χωρητικότητά του αναμένεται να φτάσει τα 3 
χρησιμοποιηθεί για μεταφορά φ/α από μελλον
και ενδεχομένως για ρωσικό φ/α. Η Βουλγαρία υπέγραψε με την Τουρκία σχετική διακήρυξη προκειμένου να 
επιταχυνθεί η εν λόγω διασύνδεση (20.3.2010)
της Ε.Ε.  

2.6.   Αποθηκευτικοί χώροι φ/α 

Η Τουρκία διαθέτει δύο αποθηκευτικούς χώρους. Ο πρώτος είναι ο 
πεδίο στην περιοχή Değitörmlöy. Η χωρητικότητά του είναι 2,66 
η αποθηκευτική του δυνατότητα σε 4,3 

Η κατασκευή ετέρου υπόγειου αποθηκευτικού χώρου στη χώρα
το 2017.  

Έως το 2023, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι επιθυμεί ν
10 bcm/ετησίως, φτάνοντας το 20% της ετήσιας κατανάλωσής της σε φ/α προσδίδοντας στη χώρα αυξημένη 
ενεργειακή ασφάλεια. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Ευρώπη. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν ως παρατηρητές ο κ. Jeffery Piper από τη Γενική Δ/νση Ενέργειας 

οπής, καθώς και στέλεχος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Βουδαπέστη. 
ηση, συμφωνήθηκε ότι θα συσταθεί ομάδα εργασίας από τις πέντε χώρες με εκπροσώπους των 

. Σύμφωνα με προκαταρτική μελέτη που εκπονήθηκε
κατασκευής του έργου ανέρχεται από 5.396,6 έως 6.423,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μερίδι
αντιστοίχως 1.652,0 έως 1.667,0 εκατ. ευρώ (ανάλογα με τις ποσότητες φ/α που θα διοχετεύονται στο σύστημα
Το όλο έργο δύναται να λάβει χρηματοδότηση από την Ευρ. Ένωση, αν συμπεριληφθεί στα σχέδια Κοινού 

Interest) και επιλεχθεί για χρηματοδότηση από το 
Σεπτ.2016) ανακοίνωσή του ο ρώσος Υπουργός Ενέργειας, 

ανέφερε ότι θα κατασκευαστεί ο πρώτος αγωγός που θα καλύπτει τις τουρκικές ανάγκες σε φ/α, ενώ ο δεύτερος 
αγωγός που θα προμηθεύει την ευρωπαϊκή αγορά θα ξεκινήσει, μόλις η Ε.Ε. παράσχει τις απαραίτητες εγγυήσεις. 

Στις 24/2/2016 στη Ρώμη, υπογράφηκε Μνημόνιο μεταξύ Gazprom - Edison SpA - ΔΕΠΑ
μελέτη και εκτίμηση τεχνοοικονομικών δεδομένων, προκειμένου να προωθηθεί η μεταφορά ρ
Μαύρη Θάλασσα, στην Ελλάδα μέσω τρίτων χωρών (οποίες δεν προσδιορίζονται) και θα καταλήγει στην Ιταλία, 

ς σχεδίου του υποθαλάσσιου αγωγού Ιονίου – Αδριατικής, 
σχεδιαστεί με πλήρη συμμόρφωση στο τρίτο ενεργειακό πακέτο, ενώ έχει χαρακτηριστεί

). Επιπροσθέτως, ο IGI έχει λάβει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και μπορεί να εκληφθεί 
ως υποδομή έτοιμη να υποδεχθεί φ/α από διάφορες πηγές. Το εν λόγω σχέδιο έχει εξασφαλίσει το ενδιαφέρον 

Edison, Eni, ΔΕΠΑ και IGI Ποσειδών).  

Διασυνδετήριος αγωγός φ/α Τουρκίας-Βουλγαρίας (ITB) 

Ο ΙΤΒ αποτελεί στρατηγικό σχέδιο για την Βουλγαρία, καθώς η Τουρκία διαθέτει έξι σημεία εισόδου φ/α
τούτου μπορεί να προμηθεύσει με φ/α τη γειτονική της Βουλγαρία. Ο εν λόγω αγωγός προβλέπεται ν

km θα βρίσκονται επί βουλγαρικού εδάφους και τα 2 
χωρητικότητά του αναμένεται να φτάσει τα 3 bcm. Ο ΙΤΒ θα μεταφέρει αζέρικο φ/α, αλλά ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθεί για μεταφορά φ/α από μελλοντικούς σταθμούς υγροποίησης της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα 
και ενδεχομένως για ρωσικό φ/α. Η Βουλγαρία υπέγραψε με την Τουρκία σχετική διακήρυξη προκειμένου να 

(20.3.2010). Ο αγωγός ΙΤΒ συμπεριλαμβάνεται στα έργα κοινού ενδ

ούς χώρους. Ο πρώτος είναι ο Silivri Storage Facility
. Η χωρητικότητά του είναι 2,66 bcm/ετησίως. Έως το 2018 αναμένεται να αυξηθεί 

η αποθηκευτική του δυνατότητα σε 4,3 bcm/ετησίως. 

υπόγειου αποθηκευτικού χώρου στη χώρα, από την BOTAŞ, στη λίμνη 

Έως το 2023, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να αυξήσει την χωρητικότητα των αποθηκευτικών της χώρων σε 
ετησίως, φτάνοντας το 20% της ετήσιας κατανάλωσής της σε φ/α προσδίδοντας στη χώρα αυξημένη 
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από τη Γενική Δ/νση Ενέργειας 
οπής, καθώς και στέλεχος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Βουδαπέστη. 

θεί ομάδα εργασίας από τις πέντε χώρες με εκπροσώπους των 
Σύμφωνα με προκαταρτική μελέτη που εκπονήθηκε, το συνολικό κόστος 

κατασκευής του έργου ανέρχεται από 5.396,6 έως 6.423,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μερίδιο της Ελλάδας είναι 
αντιστοίχως 1.652,0 έως 1.667,0 εκατ. ευρώ (ανάλογα με τις ποσότητες φ/α που θα διοχετεύονται στο σύστημα). 
Το όλο έργο δύναται να λάβει χρηματοδότηση από την Ευρ. Ένωση, αν συμπεριληφθεί στα σχέδια Κοινού 

) και επιλεχθεί για χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility 
ανακοίνωσή του ο ρώσος Υπουργός Ενέργειας, Alexander Novak, 

ικές ανάγκες σε φ/α, ενώ ο δεύτερος 
αγωγός που θα προμηθεύει την ευρωπαϊκή αγορά θα ξεκινήσει, μόλις η Ε.Ε. παράσχει τις απαραίτητες εγγυήσεις.  

ΔΕΠΑ με κύριο αντικείμενο την 
προωθηθεί η μεταφορά ρωσικού φ.α. από τη 

Μαύρη Θάλασσα, στην Ελλάδα μέσω τρίτων χωρών (οποίες δεν προσδιορίζονται) και θα καταλήγει στην Ιταλία, 
Αδριατικής, IGI Poseidon. Ο IGI έχει 

σχεδιαστεί με πλήρη συμμόρφωση στο τρίτο ενεργειακό πακέτο, ενώ έχει χαρακτηριστεί και Έργο Κοινού 
οδοτήσεις και μπορεί να εκληφθεί 

ως υποδομή έτοιμη να υποδεχθεί φ/α από διάφορες πηγές. Το εν λόγω σχέδιο έχει εξασφαλίσει το ενδιαφέρον 

διαθέτει έξι σημεία εισόδου φ/α και ως εκ 
. Ο εν λόγω αγωγός προβλέπεται να είναι 

θα βρίσκονται επί βουλγαρικού εδάφους και τα 2 km επί τουρκικού, ενώ η 
. Ο ΙΤΒ θα μεταφέρει αζέρικο φ/α, αλλά ενδέχεται να 

τικούς σταθμούς υγροποίησης της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα 
και ενδεχομένως για ρωσικό φ/α. Η Βουλγαρία υπέγραψε με την Τουρκία σχετική διακήρυξη προκειμένου να 

Ο αγωγός ΙΤΒ συμπεριλαμβάνεται στα έργα κοινού ενδιαφέροντος 

Facility, που βρίσκεται σε παλαιό 
ετησίως. Έως το 2018 αναμένεται να αυξηθεί 

στη λίμνη Tuz Gölü ολοκληρώθηκε 

α αυξήσει την χωρητικότητα των αποθηκευτικών της χώρων σε 
ετησίως, φτάνοντας το 20% της ετήσιας κατανάλωσής της σε φ/α προσδίδοντας στη χώρα αυξημένη 



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

 

3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 
Ο ρόλος της Τουρκίας είναι σημαντικός ως κόμβος διαμετακόμισης ε
Κασπίας και την Μ. Ανατολή, στην Ευρώπη. Κατέχει θέση κλειδί και στην διαμετακόμιση μέσω θαλάσσης (στενά του 
Βοσπόρου) αλλά ο ρόλος της ενισχύεται στις οδεύσεις αγωγών
 
Σημαντικές ποσότητες ρωσικού και κασπιακού πετρελαίου περνούν από τα στενά του Βοσπόρου με 
(περίπου 2,9 εκατ. βαρέλια/ημερησίως αργό πετρέλαιο). Παρόλο που η ροή μέσω Βοσπόρου μειώθηκε όταν η 
Ρωσία άρχισε να εξάγει μέσω Βαλτικής, αυξήθηκε εκ νέου μ
Ο τερματικός σταθμός του Ceyhan εξυπηρετεί τις εξαγωγές του Β. Ιράκ από το 
του τεράστιου -1.770 km- πετρελαιαγωγού 
55% της δυναμικότητάς του (η οποία ανέρχεται σε 1,2 εκατ. βαρέλια/ημερησίως). Τροφοδότης του  
αζέρικο κοίτασμα Azeri-Chirag-Gunashli
Lukoil ξεκίνησε να διοχετεύει πετρέλαιο στον αγωγό, κίνηση που 
με την Ρωσία. 

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η Τουρκία έχει κυρώσει τους κάτωθι νόμους, προκειμένου να απελευθερώσει την αγορά ενέργειας της χώρας και 
να λειτουργήσει προς συμφέρον των καταναλωτών.

Α. Νόμος Ενεργειακής Αποδοτικότητας Νο 5627 του 2007.

Στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τη χρήση των ενεργειακών 
πηγών και της ενέργειας, προκειμένου να αποφεύγεται η σπατάλη τους, να μειωθεί το
προστατευτεί το περιβάλλον. 

Β. Νόμος για την αγορά LPG No 5307 

Αφορά την υποχρέωση σχετικής αδειοδότησης που διέπει τη διανομή, τη μεταφορά, την πώληση και την 
αποθήκευση LPG, καθώς και τη λειτουργία δραστηριοτήτων συναφών με το 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας 

Γ. Νόμος για την Αγορά Φυσικού Αερίου Νο 4646 από 2001

Αφορά στην απελευθέρωση της αγοράς φ/α και τη διασφάλιση της ποιότητας και του χαμη
προς όφελος των καταναλωτών. 

Δ. Νόμος για την Αγορά Πετρελαίου Νο 6491 από 2001

 

Ε. Νόμος για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νο 4628 από 2001

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Ο ρόλος της Τουρκίας είναι σημαντικός ως κόμβος διαμετακόμισης ενέργειας από την Ρωσία, την λεκάνη της 
στην Ευρώπη. Κατέχει θέση κλειδί και στην διαμετακόμιση μέσω θαλάσσης (στενά του 

Βοσπόρου) αλλά ο ρόλος της ενισχύεται στις οδεύσεις αγωγών πετρελαίου.   

Σημαντικές ποσότητες ρωσικού και κασπιακού πετρελαίου περνούν από τα στενά του Βοσπόρου με 
(περίπου 2,9 εκατ. βαρέλια/ημερησίως αργό πετρέλαιο). Παρόλο που η ροή μέσω Βοσπόρου μειώθηκε όταν η 
Ρωσία άρχισε να εξάγει μέσω Βαλτικής, αυξήθηκε εκ νέου με ποσότητες προέλευσης Αζερμπαϊτζάν και Καζακστάν. 

εξυπηρετεί τις εξαγωγές του Β. Ιράκ από το Kirkuk 
πετρελαιαγωγού Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Λειτουργεί από το 2006, αλλά 

55% της δυναμικότητάς του (η οποία ανέρχεται σε 1,2 εκατ. βαρέλια/ημερησίως). Τροφοδότης του  
Gunashli και, δευτερευόντως, το καζαχικό Tengiz. Το Μάιο του 2014, και η ρωσική 

ι πετρέλαιο στον αγωγό, κίνηση που αναβάθμισε την ενεργειακή σχέση της Τουρκίας 

Η Τουρκία έχει κυρώσει τους κάτωθι νόμους, προκειμένου να απελευθερώσει την αγορά ενέργειας της χώρας και 
καταναλωτών. 

Α. Νόμος Ενεργειακής Αποδοτικότητας Νο 5627 του 2007. 

Στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τη χρήση των ενεργειακών 
πηγών και της ενέργειας, προκειμένου να αποφεύγεται η σπατάλη τους, να μειωθεί το

Αφορά την υποχρέωση σχετικής αδειοδότησης που διέπει τη διανομή, τη μεταφορά, την πώληση και την 
, καθώς και τη λειτουργία δραστηριοτήτων συναφών με το LPG. Οι αιτήσεις καταθέτονται στην 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας (Energy Market Regulatory Authority – EMRA) 

Γ. Νόμος για την Αγορά Φυσικού Αερίου Νο 4646 από 2001 

Αφορά στην απελευθέρωση της αγοράς φ/α και τη διασφάλιση της ποιότητας και του χαμη

Δ. Νόμος για την Αγορά Πετρελαίου Νο 6491 από 2001 

Ε. Νόμος για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νο 4628 από 2001 
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νέργειας από την Ρωσία, την λεκάνη της 
στην Ευρώπη. Κατέχει θέση κλειδί και στην διαμετακόμιση μέσω θαλάσσης (στενά του 

Σημαντικές ποσότητες ρωσικού και κασπιακού πετρελαίου περνούν από τα στενά του Βοσπόρου με tankers 
(περίπου 2,9 εκατ. βαρέλια/ημερησίως αργό πετρέλαιο). Παρόλο που η ροή μέσω Βοσπόρου μειώθηκε όταν η 

ε ποσότητες προέλευσης Αζερμπαϊτζάν και Καζακστάν. 
και του  Αζερμπαϊτζάν μέσω 

). Λειτουργεί από το 2006, αλλά σήμερα στο 
55% της δυναμικότητάς του (η οποία ανέρχεται σε 1,2 εκατ. βαρέλια/ημερησίως). Τροφοδότης του  BTC είναι το 

. Το Μάιο του 2014, και η ρωσική 
την ενεργειακή σχέση της Τουρκίας 

Η Τουρκία έχει κυρώσει τους κάτωθι νόμους, προκειμένου να απελευθερώσει την αγορά ενέργειας της χώρας και 

Στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τη χρήση των ενεργειακών 
πηγών και της ενέργειας, προκειμένου να αποφεύγεται η σπατάλη τους, να μειωθεί το κόστος ενέργειας και να 

Αφορά την υποχρέωση σχετικής αδειοδότησης που διέπει τη διανομή, τη μεταφορά, την πώληση και την 
. Οι αιτήσεις καταθέτονται στην 

 

Αφορά στην απελευθέρωση της αγοράς φ/α και τη διασφάλιση της ποιότητας και του χαμηλού κόστους του φ/α 



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

 

Σκοπός του εν λόγω νόμου είναι η διασφάλιση της οικονομικά βιώσιμης
οποία λειτουργεί 
την προμήθεια 
προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.

ΣΤ. Νόμος για την Πυρηνική Ενέργεια Νο 5710

Αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία. 
Βασίζεται σε προϋπάρχοντες κανονισμούς.

Ζ. Κανονισμοί για την ασφάλεια λειτουργίας πυρηνικών εργοστασίων

5. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
 
MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES
Türk Ocağı Street No:2 06100 Çankaya/Ankara
+90 312 212 64 20 
http://www.enerji.gov.tr/en-US/MainpageUS/Mainpage
 
 
 
REPUBLIC OF TURKEY ENERGY REGULATOR
İşçi Blokları, 06530 Çankaya/Ankara 
+90312 201 40 00 , +90312 201 40 01 , +90312
http://www.emra.org.tr 
 

INVESTMENT SUPPORT AND PROMOTION
Kavaklıdere Mahallesi Akay Caddesi No:5 
+90 312 413 89 00 
http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspxUS/Pages/Home.aspx
 

TURKISH ELECTRICITY DISTRIVUTION COMPANY
Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi
bilgi@tedas.gov.tr 
http://www.tedas.gov.tr/ 
 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η Τουρκία διαθέτει τη μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά στην περιοχή
εισάγει  καθώς προμηθεύεται φ/α από 
υγροποίησης LNG), ενώ από τα τέλη του

Σήμερα, σύμφωνα με αναλυτές, θεωρείται 
Από τα τουρκικά λιμάνια εξάγεται 
Αζερμπαϊτζάν και του Ιράκ. Η Τουρκία φαίνεται ότι
καταστεί δηλαδή περιφερειακός ενεργειακός κόμβος

5. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Σκοπός του εν λόγω νόμου είναι η διασφάλιση της οικονομικά βιώσιμης και διαφανούς αγοράς ηλεκτ

με κριτήρια ανταγωνισμού, σεβόμενη το αστικό δίκαιο και 
επαρκούς, καλής ποιότητας, χαμηλού κόστους και φιλικής 

προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. 

ΣΤ. Νόμος για την Πυρηνική Ενέργεια Νο 5710 

φορά την εγκατάσταση και λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία. 
Βασίζεται σε προϋπάρχοντες κανονισμούς. 

Ζ. Κανονισμοί για την ασφάλεια λειτουργίας πυρηνικών εργοστασίων 

RESOURCES 
Çankaya/Ankara 

US/MainpageUS/Mainpage 

REGULATOR 

+90312 201 40 02 

PROMOTION AGENCY 
 Çankaya/Ankara 

US/Pages/Home.aspxUS/Pages/Home.aspx 

COMPANY 
Caddesi No:2 06520 Balgat - Çankaya / Ankara 

ενεργειακή αγορά στην περιοχή όσον αφορά στις ποσότητες φ/α 
προμηθεύεται φ/α από έξι πηγές (οι τέσσερις μέσω αγωγών και οι υπόλοιπες μέσω

α τέλη του 2018 θα προμηθεύεται φ/α μέσω και του TANAP

ναλυτές, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός παίκτης στη διαμετακόμιση
ρκικά λιμάνια εξάγεται και πετρέλαιο από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων

Η Τουρκία φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο στόχο που έχει θέσει
δηλαδή περιφερειακός ενεργειακός κόμβος. Ωστόσο, οι ενεργειακές ανάγκες της χώ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
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και διαφανούς αγοράς ηλεκτρισμού, η 
με κριτήρια ανταγωνισμού, σεβόμενη το αστικό δίκαιο και 
επαρκούς, καλής ποιότητας, χαμηλού κόστους και φιλικής 

φορά την εγκατάσταση και λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία. 

όσον αφορά στις ποσότητες φ/α και LNG που 
οι τέσσερις μέσω αγωγών και οι υπόλοιπες μέσω των σταθμών 

AP .  

αμετακόμιση πετρελαίου και φ/α. 
τικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων του 

βρίσκεται πολύ κοντά στο στόχο που έχει θέσει, για το 2023, να 
Ωστόσο, οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας αυξάνονται με 



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

 

ραγδαίο ρυθμό και θα πρέπει να καλυφθούν με εισαγωγές. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να 
για εξαγωγή προς τρίτες χώρες. Παράλληλα
οποία ενδεχομένως να μην επιθυμεί την ευελιξία, τον ανταγωνισμό και την ελεύθερη αγορά που απαιτείται 
προκειμένου να λειτουργήσει ένας ενεργειακός κόμβος. 
αστάθεια, αλλά και εν γένει η ασφάλεια στην 
εναρμονισθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσ
λειτουργία ενός περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Η Ελλάδα, αντιθέτως, δεν έχει προς το παρόν αρκετά σημεία εισόδου φ
χώρους, με εξαίρεση τον σταθμό υγροποίησης 
ανάγκες της χώρας είναι πολύ μικρότερες 
πλωτού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη, ή/και του 
εδάφους του TurkStream, οι ποσότητες φ/α που θα περνούν από την χώρα θα είναι υπολογίσιμες. Τέλος, η 
ελληνική νομοθεσία περί ενεργειακής αγοράς είναι πλήρως εναρμονισμένη με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως, καθώς η χώρα είναι πλήρες μέλος της Ε.Ε..
ενεργειακός κόμβος στην περιοχή, προβαίνον
δεδομένης και της γεωγραφικής της θέσης.

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
θα πρέπει να καλυφθούν με εισαγωγές. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να 

γωγή προς τρίτες χώρες. Παράλληλα, η ενεργειακή αγορά ελέγχεται από την κρατική εταιρεία 
οποία ενδεχομένως να μην επιθυμεί την ευελιξία, τον ανταγωνισμό και την ελεύθερη αγορά που απαιτείται 

ας ενεργειακός κόμβος. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί 
αστάθεια, αλλά και εν γένει η ασφάλεια στην χώρα. Τέλος, η τουρκική νομοθεσία 

εί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσ
λειτουργία ενός περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. 

Η Ελλάδα, αντιθέτως, δεν έχει προς το παρόν αρκετά σημεία εισόδου φ/α και δεν διαθέτει αποθηκευτικούς
, με εξαίρεση τον σταθμό υγροποίησης LNG που χρησιμοποιείται και ως αποθηκευτικ

ανάγκες της χώρας είναι πολύ μικρότερες (2.6 bcm το 2015), ενώ με την ολοκλήρωση του 
στην Αλεξανδρούπολη, ή/και του EastMed Pipeline, ή/και τη συνέχεια επί ελληνικού 

οσότητες φ/α που θα περνούν από την χώρα θα είναι υπολογίσιμες. Τέλος, η 
ελληνική νομοθεσία περί ενεργειακής αγοράς είναι πλήρως εναρμονισμένη με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως, καθώς η χώρα είναι πλήρες μέλος της Ε.Ε.. Συμπερασματικά, η χώρα μας θα

ιακός κόμβος στην περιοχή, προβαίνοντας εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, 
δεδομένης και της γεωγραφικής της θέσης. 
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θα πρέπει να καλυφθούν με εισαγωγές. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να έχει πλεονάζον φ/α 
, η ενεργειακή αγορά ελέγχεται από την κρατική εταιρεία BOTAŞ, η 

οποία ενδεχομένως να μην επιθυμεί την ευελιξία, τον ανταγωνισμό και την ελεύθερη αγορά που απαιτείται 
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η πολιτική 

χώρα. Τέλος, η τουρκική νομοθεσία για την ενέργεια δεν έχει 
εί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προσκόμματα στην ομαλή 

/α και δεν διαθέτει αποθηκευτικούς 
που χρησιμοποιείται και ως αποθηκευτικός χώρος. Ωστόσο η 

, ενώ με την ολοκλήρωση του TAP και ενδεχομένως του 
, ή/και τη συνέχεια επί ελληνικού 

οσότητες φ/α που θα περνούν από την χώρα θα είναι υπολογίσιμες. Τέλος, η 
ελληνική νομοθεσία περί ενεργειακής αγοράς είναι πλήρως εναρμονισμένη με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής 

Συμπερασματικά, η χώρα μας θα μπορούσε να καταστεί 
τας εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, 


