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Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η «Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου» δέχεται άρθρα, μελέτες και σχολιασμένες 

ή μη δικαστικές αποφάσεις, που είναι πρωτότυπες και δεν έχουν δημοσιευθεί σε 

άλλο έντυπο ή αποστέλλονται ως προδημοσίευση και σχετίζονται με ζητήματα του 

οικονομικού δικαίου με επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Τα άρθρα και οι 

μελέτες παρακαλούμε να μην υπερβαίνουν τις 6.000 λέξεις και οι σχολιασμένες 

δικαστικές αποφάσεις τις 3.000 λέξεις. Κάθε κείμενο προς δημοσίευση παρακαλούμε 

να χωρίζεται σε περισσότερες ενότητες, με τους αντίστοιχους τίτλους και να 

συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, η οποία θα 

δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του περιοδικού.

Τα προς δημοσίευση κείμενα θα αξιολογούνται από την Συντακτική Επιτροπή, η οποία 

έχει την διακριτική ευχέρεια να προχωρήσει στην δημοσίευσή τους ή μη, επιλέγοντας 

ελεύθερα τον χρόνο και την σειρά δημοσίευσής τους.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα κείμενα σας σε ηλεκτρονική μορφή με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση epoid.info@gmail.com

______________________________________

Οι μελέτες της παρούσας έκδοσης έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας.  

Οι απόψεις και θέσεις που περιέχονται σε αυτές είναι προσωπικές και εκφράζουν 

τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της 

Ένωσης Οικονομικού Δικαίου και της Συντακτικής Επιτροπής. Δεν αποτελούν δε, σε 

καμία περίπτωση, παροχή νομικών συμβουλών και η Ένωση Οικονομικού Δικαίου δεν 

φέρει ευθύνη για οιαδήποτε προκληθείσα ζημία εξ αυτών.
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Δίκαιο και Οικονομία ανέκαθεν δύο κλάδοι 

αλληλεπιδρώντες και πάντοτε εξαρτώμενοι άμεσα 

ο ένας από τον άλλο. Η Επισκόπηση Οικονομικού 

Δικαίου, επιχειρεί να αναδείξει τις σύγχρονες εκφάνσεις 

αυτής της σχέσης, με την  παρουσίαση επίκαιρων 

νομικών θεμάτων, ορισμένα εκ των οποίων ενδεχομένως 

να μην έχουν τύχει της απαιτούμενης προσοχής. 

Η παρούσα έκδοση απευθύνεται σε νομικούς και 

δικηγόρους, που πιστεύουν στην σημασία της μελέτης 

και της εμβάθυνσης στην ανωτέρω σχέση για λόγους 

επιστημονικούς και επαγγελματικούς. Έχοντας έναν 

τέτοιο προσανατολισμό, η Συντακτική Επιτροπή θα 

επιμελείται μια νομικά επίκαιρη και ενδιαφέρουσα για 

τον σύγχρονο νομικό και δικηγόρο της πράξης έκδοση.

  

Ευχόμαστε καλή ανάγνωση,

Η Διεύθυνση Έκδοσης,

Σταύρος Κουρμπέτης

Ιωάννης Πετράς

Γεώργιος Σιδηρόπουλος

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2019

Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
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I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η αναγκαστική εκτέλεση, ως μορφή έννομης 

προστασίας για την πραγμάτωση της 

ουσιαστικής αξιώσεως με τη λήψη εξαναγκαστικών 

μέτρων, αποτελεί τη σοβαρότερη επέμβαση στην 

περιουσιακή, ενίοτε δε και στην προσωπική σφαίρα 

του οφειλέτη. Πρέπει συνεπώς να διαθέτει εγγυήσεις 

σύννομης πορείας, οι οποίες εξασφαλίζονται με 

τις αποφάσεις που εκδίδονται μετά από άσκηση 

κυρίως των κατά τα άρθρα 933, 936 και 986 

ανακοπών. Η προθεσμία όμως και η άσκηση 

των ανακοπών αυτών δεν έχουν ανασταλτικό 

αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, υπό το προϊσχύον 

δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, προβλεπόταν 

τρόπος αναστολής της εκτελέσεως, με το σκεπτικό 

ότι τυχόν ευδοκίμηση των ανακοπών αυτών θα 

εστερείτο νοήματος, αφού η εκτέλεση θα είχε πλέον 

συντελεσθεί. Συνεπώς, παρέχονταν στον οφειλέτη 

(ή στον τρίτο κύριο), τα δικαιώματα του οποίου 

προσβάλλονται από την επισπευδόμενη εκτέλεση, 

και προς αποτροπή της βλάβης του, η δυνατότητα 

της αναστολής της διαδικασίας της εκτελέσεως με 

την άσκηση της προβλεπόμενης στο (καταργηθέν) 

άρθρο 938 ΚΠολΔ αιτήσεως1. 

II. Προσωρινή δικαστική προστασία

A. H ανάγκη προσωρινής δικαστικής 
προστασίας

Η παροχή δικαστικής προστασίας σ’ εκείνους, των 

οποίων θίγονται τα δικαιώματα, eivai βασική 

προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους 

δικαίου που κατοχυρώνει το άρθρο 20 § 1 του 

Συντάγματος. Η προστασία αυτή συνίσταται, 

βασικά, στη δεσμευτική διάγνωση των επίδικων 

έννομων σχέσεων, έτσι που να αρθεί η αβεβαιότητα 

ως προς την ισχύ τους (αναγνωριστικές 

αποφάσεις) και, ενδεχομένως, είτε ο αντίδικος να 

εξαναγκαστεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις-

του (καταψηφιστικές αποφάσεις) είτε ο ενάγων να 

αποδεσμευτεί από την ως τότε νομική κατάσταση 

(διαπλαστικές αποφάσεις). Όμως η δικαστική 

προστασία παρέχεται με μεγάλη βραδύτητα. 

Από τη μια μεριά, επειδή πρέπει να τηρηθούν οι 

1 Νικολόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 
2012, σελ. 141 επ.

Προσωρινή δικαστική προστασία ιδίως επί 
κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Καραφωτιάς Ορέστης,           
Ειρηνοδίκης Καβάλας, LL.M. (ΑΠΘ)

Α. Μελέτες
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διαδικαστικές εκείνες διατυπώσεις που συνιστούν 

τις στοιχειώδεις εγγυήσεις για τη σωστή απονομή 

της δικαιοσύνης, και, από την άλλη επειδή, από 

πολλές δεκαετίες, οι κρατικές πιστώσεις στον 

τομέα της δικαιοσύνης είναι ελάχιστες, έτσι 

που τα δικαστήρια να φορτώνονται με πολλές 

υποθέσεις που πρέπει να δικάσουν λίγοι δικαστές, 

με στενότητα χώρου και ανεπάρκεια βοηθητικού 

προσωπικού, η δικαστική προστασία παρέχεται 

με καθυστέρηση πολλών ετών. Αυτή η μεγάλη 

βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης 

δημιουργεί την ανάγκη της παράλληλης παροχής 

μιας άλλης μορφής δικαστικής προστασίας, η 

οποία, από τη μια μεριά, έχει το πλεονέκτημα της 

μεγάλης ταχύτητας (πρβλ. 686 §§ 2 και 3, 687 § 2, 

691Α § 1) και, από την άλλη, έχει το μειονέκτημα 

της έλλειψης αξιόλογων εγγυήσεων σωστής 

κρίσης (πρβλ. 687 § 1, 690, 699). Με αυτά τα 

δεδομένα, «η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων 

ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κυρία 

υπόθεση» (695). Είναι χαρακτηριστικό ότι, όσο 

πιο γρήγορα παρέχεται η δικαστική προστασία, 

τόσο λιγότερες είναι οι εγγυήσεις περιορισμού των 

λαθών, με κορύφωμα την προσωρινή διαταγή (691 

§ 2). Αυτή εκδίδεται αμέσως μόλις υποβληθεί η 

αίτηση και καταχωρίζεται στο ίδιο έγγραφο, κάτω 

από το κείμενο της αίτησης, όμως δίχως καμιά 

αντικειμενική εγγύηση αποφυγής της αυθαιρεσίας. 

Ο νόμος αρκείται στη φρόνιμη κρίση του δικαστή2.

2 Μπέης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Πέμπτο βιβλίο, 
Ασφαλιστικά μέτρα, Εισαγωγή στην προσωρινή δικαστική 
προστασία, αρ. 1.1.

B.1.  Η αναστολή εκτέλεσης 

Η αναστολή εκτέλεσης του άρθρου 937 ΚΠολΔ 

αποτελεί ρυθμιστικό μέτρο της αναγκαστικής 

εκτέλεσης σκοπεί στην απο¬τροπή βλάβης 

του οφειλέτη ή του τρίτου από τη συνέχιση 

της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το χρονικό 

διάστημα που χρειάζεται για να δικαστεί η ανακοπή 

ή το ένδικο μέσο που ασκήθηκε. Αναστολή 

εκτέλεσης προβλέπεται και στα αρθρ. 912, 913 

επί άσκησης ανακοπής ερημοδικίας ή έφεσης, κατ’ 

απόφασης που κηρύχτηκε προσωρινά εκτελε¬στή 

(βλ. αναλυτ. αρθρ. 912, 913). Επίσης, και όταν 

ασκείται αναίρεση κατά τελεσίδικης απόφασης 

(βλ. αρθρ. 565) ή επί ανακοπής κατά διαταγής 

πληρωμής (βλ. αναλυτ. αρθρ. 632 παρ. 2). Με 

τη νέα ρύθμιση του δικαίου της αναγκαστικής 

εκτέλεσης (ν. 4335/2015) δεν προβλέπεται γενικά 

η δυνατότητα αναστολής της έμμεσης εκτέλεσης 

μετά την άσκηση της ανακοπής, όπως υπό το 

προϊσχύσαν άρθρο 938, το οποίο ήδη καταργήθηκε 

με τον ίδιο νόμο. Πλέον προβλέπεται ρητά στην 

παρ. 2 του άρθρου 937, όπως ισχύει μετά το ν. 

4335/2015, ότι «η άσκηση ενδίκου μέσου δεν 

αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης». Στις εν 

λόγω δίκες, ούτε η προθεσμία για την άσκηση 

ενδίκων μέσων, ούτε και η άσκηση τους αναστέλλει 

την εκτέλεση της απόφασης. Δηλαδή η απόφαση 

εκτελείται αμέσως, είτε ασκηθεί έφεση είτε όχι. Για 

το λόγο δε αυτό οι αποφάσεις αυτές δεν υπάρχει 

λόγος να κηρυχθούν προσωρινά εκτελεστές. Υπό το 

νέο καθεστώς, αναστολή της έμμεσης εκτελέσεως 
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μπορεί να χορηγηθεί αν, μετά από αίτηση του 

ασκούντος το ένδικο μέσο, που μπορεί να υποβληθεί 

και αυτοτελώς και δικάζεται κατά τη διαδικασία 

των ασφαλιστικών μέτρων, το δικαστήριο του 

ενδίκου μέσου διατάξει την αναστολή, με παροχή 

ή και χωρίς παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει 

ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα 

προξενήσει ανεπανόρθω¬τη βλάβη στον αιτούντα 

και πιθανολογείται η ευδοκίμηση του ενδίκου αυτού 

μέσου3. 

Β.2.  Οριοθέτηση της κατ’ άρθρο 937 αναστολής 

από άλλες μορφές αναστολών 

Η αναστολή αυτή διακρίνεται από τη χορηγούμενη 

υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 912 και 

913 αναστολή της εκτελεστότητας του τίτλου. 

Πρόκειται για διαφορετικά, κατά τη φύση τους, 

μέσα προστασίας διότι με τις τελευταίες αυτές 

διατάξεις δεν ζητείται η αναστολή λόγω ακυρότητας 

της επισπευδόμενης εκτελέσεως αλλά επιδιώκεται 

η προσωρινή αδρανοποίηση του θεμελίου της, της 

προσωρινώς δηλαδή εκτελεστής αποφάσεως, η 

οποία έχει προσβληθεί με τα τακτικά ένδικα μέσα 

της ανακοπής ερημοδικίας ή της εφέσεως. Αναστολή 

της αναγκαστικής εκτελέσεως, και συγκεκριμένα 

αναστολή του πλειστηριασμού, μπορεί ακόμη 

να επιτευχθεί όχι με δικαστική απόφαση, αλλά 

με συμφωνία των υποκειμένων της εκτελεστικής 

διαδικασίας, του επισπεύδοντος δηλαδή δανειστή 

και του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη. Πρόκειται 

3 Μ. Μαργαρίτη-Αν. Μαργαρίτη, Ερμηνεία Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας,  εκδ. 2η τομ. ΙΙ, σελ. 546-547.

για την καλούμενη «συναινετική αναστολή» του 

πλειστηριασμού (άρθρ. 1019 § 2)4. 

Β.3. Προσωρινή διαταγή και σημείωμα 

αναστολής

Ο αρμόδιος δικαστής για την εκδίκαση της αίτησης 

αναστολής μπορεί να εμποδίσει με προσωρινή 

διαταγή (σημείωμα) του την εκτέλεση, μέχρι να 

εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής. 

Τούτο αποτελεί τη δραστικότερη προστασία του 

καθού η εκτέλεση, στις εκτελέ¬σεις όπου η μετά 

την επιταγή πράξη είναι μία, λ.χ. αποβολή από 

ακίνητο ή όπου η απομένουσα πρά¬ξη είναι ο 

πλειστηριασμός. Η προσωρινή διαταγή δεν έχει 

χαρακτήρα απόφασης που διατάσσει την αναστολή 

της αναγκαστικής εκτέλεσης5, αφού άλλωστε η 

αίτηση αναστολής μπορεί να δικαστεί και όταν 

έχει ήδη ολοκληρωθεί η εκτέλεση. Η παραπομπή 

και των τριών ρυθμίσεων (937 παρ. 1 β εδ. 3 και 

παρ. 1 γ, 1011 Α) στη διαδικασία των άρθρ. 686 

επόμ. περιλαμβάνει και τη διάταξη του άρθρ. 

691 Α για την προσωρινή διαταγή. Επιτελεί εν 

προκειμένω λειτουργία όπως αυτή που επιτελούσε η 

διάταξη του άρθρ. 938 παρ. 2 για το σημείωμα περί 

αναστολής εκτελέσεως, χωρίς η αίτηση αναστολής 

να καθίσταται ασφαλιστικό μέτρο. Βεβαίως, υπό 

το καθεστώς του άρθρ. 938 απαντούσε η αναφορά 

στις διατάξεις των άρθρων 686 επ., ενώ υπήρχε 

και ειδική πρόνοια για το σημείωμα. Η ρύθμιση 

4 Νικολόπουλος, ό.π., σελ. 141 επ.
5 ΕφΑθ 4373/2001 Δ/ΝΗ 2002/201, ΔΙΚΗ 

2003/211.
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αυτή είχε ως αποτέλεσμα, για τις αρρύθμιστες 

περιπτώσεις, να γίνεται αναφορά περισσότερο στο 

άρθρο 938. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι αποκλειόταν 

ή αποκλείεται η ερμηνευτική προσέγγιση προς 

τη διάταξη του άρθρ. 691 Α, ως διατάξεως που 

αποτελεί περιεχόμενο εφαρμοστέας διαδικασίας.

Η προσωρινή διαταγή αποτελεί εκτελεστή πράξη 

της δικαστικής αρχής, πλην όμως για να επέλθουν 

τα έννομα αποτελέσματα αυτού απαιτείται η 

γνωστοποίηση του στα όργανα της αναγκαστικής 

εκτέλεσης (αρθ. 939), άλλως οι πράξεις της 

εκτέλεσης διενεργούνται εγκύρως6. Το σημείωμα 

δεσμεύει και τα όργανα της εκτέλεσης στα οποία 

γνωστοποιήθηκε, ακόμη και αν στη συγκεκριμένη 

περίπτωση δεν συνέτρεχαν οι κατ’ ιδίαν νόμιμοι 

όροι για την έκδοση του σημειώμα¬τος, τη 

συνδρομή των οποίων δεν επιτρέπεται να ελέγχουν 

τα όργανα εκτέλεσης7. Επί κατάσχεσης όμως στα 

χέρια τρίτου που συντελείται κατά το νόμο με μόνη 

την επί¬δοση του κατασχετήριου εγγράφου στον 

τρίτο, το ανασταλτικό αποτέλεσμα υπάρχει από και 

δια της χορήγησης της προσωρινής διαταγής8. 

6 ΑΠ 1246/05 ΧρΙδΔικ 2006.140.
7 ΟλΑΠ 4/2004 ΝοΒ 2004.962.
8 ΕφΑθ 938/2004 ΝοΒ 2005.1792, όπου 

αναφέρεται ότι «επί κατασχέσεως εις χείρας τρίτου η 
οποία συντελείται με μόνη την επίδοση του κατασχετηρίου 
εγγράφου στον τρίτο, ο δικαστικός επιμελητής δεν ενεργεί 
ως όργανο εκτελέσεως όπως στις περιπτώσεις των άρθρων 
954 και 993 ΚΠολΔ, ώστε να απαιτείται η εις αυτόν 
γνωστοποίηση του σημειώματος αναστολής, αλλά ως 
όργανο επιδόσεως εγγράφου και συνεπώς το ανασταλτικό 
της εκτελέσεως αποτέλεσμα υπάρχει από και διά της 
δημοσιεύσεως της αποφάσεως ή του σημειώματος, των 
οποίων μάλιστα στην προκείμενη περίπτωση έχει λάβει 
γνώση η επισπεύδουσα την εκτέλεση.».

III. Η κατάργηση της αιτήσεως 
αναστολής του άρθρου 938 ΚΠολΔ

A. Ο δικαιοπολιτικός λόγος της κατάργησης

Με το ν. 4335/2015 επήλθαν σημαντικές αλλαγές 

στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως, οι οποίες 

αφορούν κυρίως την αναγκαστική εκτέλεση 

προς ικανοποίηση χρη¬ματικών απαιτήσεων. Οι 

αλλαγές αυτές προέκυψαν από τη διαπίστωση 

της ύπαρξης μεγάλων χρονι¬κών καθυστερήσεων 

στην εξέλιξη και περάτωση της εκτελεστικής 

διαδικασίας, η αιτία των οποίων εντοπίσθηκε 

κυρίως στο χρονικό διάστημα που απαιτείτο για 

την εκδίκαση των ανακοπών και την έκδοση 

τελεσιδίκου ή αμετακλήτου αποφά¬σεως επ’ αυτών 

σε συνδυασμό με την αναστολή της εκτελεστικής 

διαδικασίας9. Έτσι, διαπιστώθηκε η ανάγκη 

βελτίωσης και απλοποίησης του συστήματος της 

ανα¬γκαστικής εκτέλεσης και της ταχύτερης 

διεξαγωγής της εκτελεστικής διαδικασί¬ας. Ο 

νομοθέτης θεώρησε ότι ένα σύστημα το οποίο 

προσφέρει τη δυνατότητα λήψεως αναστολής σε 

σχέση με εκάστη ανακοπή που ασκείται κατά των 

διαδο¬χικών πράξεων εκτελέσεως (προϊσχύοντα 

άρθρα 938, 933 ΚΠολΔ) ενέχει -σε συνδυασμό 

με την κατάθεση αιτήσεως για διόρθωση της 

εκθέσεως κατασχέσεως (αρθρ. 954), για αναστολή 

του πλειστηριασμού ακινήτου (αρθρ. 1000) και 

τυχόν συναινετικές αναστολές του πλειστηριασμού 

9 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου 
«Επείγοντα  μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α ́  80), 
σελ. 8.
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(αρθρ. 969 παρ. 3, 1019 παρ. 2)- τον κίνδυνο 

καταστρατηγήσε¬ως του νόμου, παρά το γεγονός 

ότι υπήρχε και συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση του 

αρθρ. 935 ΚΠολΔ.

Η βελτίωση επιδιώχθηκε να επιτευχθεί κυρίως με 

την καθιέρωση ενός συνε¬κτικού και αυστηρού 

από πλευράς προθεσμιών συστήματος το οποίο 

θα διασφα¬λίζει πριν από τη διενέργεια του 

πλειστηριασμού τη δικαστική διευθέτηση 

όλων των αντιρρήσεων κατά του κύρους των 

προηγούμενων πράξεων εκτελέσεως. Με τη 

ρύθμιση του ν. 4335/2015 η πρόοδος της 

εκτελεστικής διαδικασίας δεν ανα¬κόπτεται με την 

άσκηση ανακοπής του αρθρ. 933, σε συνδυασμό 

με υποβαλλό¬μενη αίτηση αναστολής, όμως δε 

λαμβάνει χώρα και πλειστηριασμός κινητών ή 

ακινήτων ως η κρίσιμη πράξη που οδηγεί στη 

συνέχεια στη μεταβίβαση της κυρι¬ότητας του 

εκπλειστηριαζόμενου πράγματος. Παρεμβάλλεται 

χρονικό διάστημα που επαρκεί για τη συζήτηση και 

έκδοση αποφάσεως επί της ανακοπής.

B. Ο χρόνος κατάσχεσης και ο περιορισμός των 
σταδίων προσβολής των πράξεων εκτέλεσης 

Πιο συγκεκριμένα, προς υλοποίηση του παραπάνω 

στόχου τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για το χρόνο 

διεξαγωγής του αναγκαστικού πλειστηριασμού 

μέσω της επιλογής ενός σημαντικά απώτερου 

χρονικού σημείου σε σχέση με την προγενέστερη 

και επί δεκαετίες ισχύσασα ρύθμιση. Έτσι, ενώ 

μέχρι πρότινος ο πλειστηριασμός κινητών 

πραγμάτων δε μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

πριν παρέλθουν δεκαπέντε ημέρες από την ημέρα 

της κα¬τασχέσεως (προϊσχύον αρθρ. 959 παρ. 4 

ΚΠολΔ) και ο πλειστηριασμός ακινήτων σαράντα 

ημέρες από την ημέρα που έγινε η κατάσχεση 

(προϊσχύον αρθρ. 998 παρ. 4 ΚΠολΔ), με τη 

νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι η κατασχετήρια 

έκθεση για τα κινητά πρέπει να περιέχει αναφορά 

της ημέρας του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται 

υποχρεωτικά επτά μήνες από την περάτωση της 

κατάσχεσης και πάντως όχι μετά την παρέ¬λευση 

οκτώ μηνών (αρθρ. 954 παρ. 2 εδ. ε΄ ΚΠολΔ). 

Η ρύθμιση ισχύει και για τα ακίνητα (αρθρ. 993 

παρ. 2 εδ. 1). Παράλληλα, ανακαθορίσθηκαν 

οι προθεσμίες για την επιχείρηση των πράξεων 

προδικασίας του πλειστηριασμού. Σε σχέση με 

τα ακίνητα, οι δημοσιεύσεις του αποσπάσματος 

της κατασχετήριας εκθέσεως γίνο¬νται πλέον 

σε προθεσμία που έχει αφετηρία την κατάσχεση 

(αρθρ. 995 παρ. 4) και δεν καθορίζονται όπως μέχρι 

προ τίνος με βάση την ημέρα του πλειστηριασμού 

(προϊσχύον αρθρ. 999 παρ. 3 ΚΠολΔ). Οι 

δημοσιεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 

τη δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση. 

Πριν από το ν. 4335/2015, η προθεσμία για 

τις δημοσιεύσεις αποσπάσματος περιλήψεως 

της κατασχετήριας εκθέσεως ήταν δεκαπέντε 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό. 

Αντίστοιχη νομοθετική αλλαγή υπήρξε ως προς 

τις προϋποθέσεις δημοσιότητας για τα κινητά. Η 

ισχύουσα ρύθμιση προβλέπει προθεσμία δέκα 
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ημερών από την κατάσχεση (αρθρ. 955 παρ. 

2), ενώ η προγενέστερη προέβλεπε προθεσμία 

δέκα ημερών πριν όμως από την ημέρα του 

πλειστηριασμού (προϊσχύον αρθρ. 960 παρ. 2 

ΚΠολΔ). Επίσης, οι επιδόσεις του αποσπάσματος 

της κατασχετήριας εκθέσεως στους ενυπόθηκους 

και προσημειούχους δανειστές γίνονται εντός δέκα 

πέντε ημερών από την κατάσχεση (αρθρ. 995 

παρ. 4) με εγκατάλειψη της πολυετούς ρυθμίσεως 

κατά την οποία η περίληψη της κατασχετήριας 

εκθέσεως επιδιδόταν μέσα σε είκοσι ημέρες από την 

ημέρα της κατάσχεσης (προϊσχύον αρθρ. 999 παρ. 

3 ΚΠολΔ).

Η παραπάνω μεταβολή συνδυάσθηκε με 

ανακαθορισμό των σταδίων προσβο¬λής των 

πράξεων εκτελέσεως, όπως επίσης με επεμβάσεις 

στην προθεσμία προ¬σβολής των πράξεων 

εκτελέσεως καθώς και στο χρόνο εκδικάσεως 

της ανακοπής του αρθρ. 933 και εκδόσεως της 

δικαστικής αποφάσεως. Τα στάδια προσβολής των 

πράξεων εκτελέσεις ως χρονικά όρια περιορίζονται 

σε σχέση με την έμμεση εκτέλεση σε δύο από τρία 

(αρθρ. 934). Τα μέχρι πρότινος δυο πρώτα στάδια 

ενώ¬νονται και συνθέτουν ένα ενιαίο στάδιο που 

υφίσταται παράλληλα με το τρίτο στάδιο, όπως 

προϋπήρχε, για την προσβολή του κύρους της 

εκθέσεως πλειστηριασμού και κατακυρώσεως. Η 

ανακοπή κατά των πράξεων του πρώτου σταδίου 

ασκείται μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από 

την ημέρα της κατασχέσεως, ώστε να δύναται 

να συζητηθεί εγκαίρως και να εκδοθεί απόφαση 

επ’αυτής (αρθρ. 934 παρ. 1 α). Η σημαντική 

αλλαγή εδώ έγκειται στο σημείο ότι η προθεσμία σε 

σχέση με πλημμέλειες από την κατάσχεση και μετά 

ή σε σχέση με την απαίτηση δεν εκτεί¬νεται πλέον 

έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης 

(προϊσχύον αρθρ. 934 παρ. 1 β ΚΠολΔ). Σημείο 

αναφοράς για την προθεσμία είναι η κατάσχεση 

και όχι η τελευταία πράξη εκτελέσεως, δηλαδή 

ο πλειστηριασμός. Η ανακοπή συζητεί¬ται 

υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα ημέρες από την 

κατάθεση της με προθεσμία κλητεύσεως είκοσι 

ημέρες πριν από τη συζήτηση και η απόφαση 

εκδίδεται υπο¬χρεωτικά μέσα σε εξήντα ημέρες 

από τη συζήτηση (αρθρ. 933 παρ. 2 και 6). Περισ-

σότερες ανακοπές εκδικάζονται υποχρεωτικά στην 

ίδια δικάσιμο (αρθρ. 933 παρ. 1 εδ. 2). Η ρύθμιση 

για την προθεσμία συζητήσεως της ανακοπής και 

εκδόσεως αποφάσεως επ’ αυτής όπως και για τη 

συνεκδίκαση είναι κοινή για τα δύο στά¬δια, όμως 

κατά το σκοπό του νόμου αναφέρεται περισσότερο 

στο πρώτο στάδιο. Μετά τη διενέργεια του 

πλειστηριασμού δεν υφίσταται η ίδια πιεστική 

ανάγκη10.

Γ. Η νέα ρύθμιση για την προσωρινή 
δικαστική προστασία

Με το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ.1 ν. 4335/2015, 

καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 938 

ΚΠολΔ, η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα 

10 Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για 
ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το ν. 
4335/2015, 2017, σελ. 1 επ.
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υποβολής αίτησης, κατά τη διαδικασία των 686 

επ. ΚΠολΔ, για την αναστολή της διαδικασίας 

της αναγκαστικής εκτέλεσης και τη χορήγηση, 

ενόψει της αίτησης αυτής, σχετικού σημειώματος 

(προσωρινής διαταγής) από τον Δικαστή 

του αρμοδίου για την εκδίκαση της ανακοπής 

Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, προέβλεπε ότι “με 

αίτηση του ανακόπτοντος μπορεί να διαταχθεί 

η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης με 

εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, αν ο δικαστής κρίνει 

ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα 

προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα 

και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της ανακοπής”, 

αφορούσε δηλαδή κάθε είδος αναγκαστικής 

εκτέλεσης11. Στη βάση της παραπάνω 

προσεγγίσεως κρίθηκε ότι το ένδικο βοήθημα 

της αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας 

λόγω ασκήσεως ανακοπής κατά του κύρους των 

πράξεων εκτελέσεως (αρθρ. 933) δεν είχε πλέον 

λόγο υπάρξεως. Θεωρήθηκε ότι ο ανακόπτων 

προστατεύεται επαρκώς, αφού πριν από τον 

πλειστηριασμό θα έχει εκδοθεί οριστικής απόφαση 

επί της ανακοπής και ότι η δυνατότητα χορήγησης 

αναστολής έπρεπε να καταργηθεί προκειμένου 

να διασφαλισθεί η απρό¬σκοπτη πρόοδος της 

εκτελεστικής διαδικασίας. Θα έπρεπε να καταστεί 

δυνατή η προβολή όλων των πιθανών αιτιάσεων 

κατά του κύρους της πρώτης και των ενδιάμεσων 

πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας προς το 

σκοπό της εγκαίρου συνεκδικασεώς τους και 

11 ΜΠρΑμαλ 58/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

πληρώσεως του σκοπού του νόμου. Αυτό δεν θα 

ήταν δυνατόν αν υφίστατο δυνατότητα αναστολής. 

Η ισχύουσα ρύθμιση εκκινεί από την παραδοχή ότι 

θα ακολουθήσει μετά την επιταγή προς εκτέλεση 

η επιβολή κατασχέσεως, αν δεν υπάρξει εξόφληση 

εκ μέρους του οφειλέτη. Αυτό επιτρέπει τον 

περιορισμό σε δύο των σταδίων προσβολής των 

πράξεων εκτελέσεως. Ο οφειλέτης θα αναμείνει 

και την επιβολή της αναγκαστικής κατασχέσεως 

προκειμένου να προσβάλει εντός της ίδιας 

προθεσμίας την πρώτη πράξη εκτελέσεως και κατ’ 

επέκτασιν με το ίδιο δικόγραφο και την κατάσχεση 

αν έχει αιτίαση μόνο κατά της πρώτης πράξεως, και 

τις δυο πράξεις αν τυχόν έχει αιτί¬αση και κατά 

των δυο. Βεβαίως δεν αποκλείεται ο οφειλέτης να 

επιλέξει την άσκη¬ση χωριστών ανακοπών. Αυτό 

όμως δεν του εξασφαλίζει κάποιο πλεονέκτημα, 

καθώς δεν υφίσταται πλέον δυνατότητα αναστολής 

και η πρώτη ανακοπή δεν έχει ανασταλτικό 

αποτέλεσμα. 

Με τον ίδιο νόμο τροποποιήθηκε η διάταξη του 

άρθρου 937 ΚΠολΔ, προβλέπεται, δε, πλέον 

μ’ αυτή  (άρθρο 1 περ. β’ ) η δυνατότητα 

υποβολής αίτησης αναστολής της διαδικασίας 

της αναγκαστικής εκτέλεσης ενώπιον του 

δικαστηρίου, το οποίο  θα δικάσει το ένδικο 

μέσο κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της 

ανακοπής του άρθρου 933 ή του άρθρου 936 

ΚΠολΔ, ήτοι της έφεσης, εάν ο εκτελεστός τίτλος 

είναι απόφαση ή διαταγή πληρωμής και της 
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ανακοπής ερημοδικίας, για τους λοιπούς τίτλους, 

ήτοι προβλέπεται η αναστολή μετά την έκδοση 

της οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Με 

το ίδιο άρθρο η δυνατότητα αναστολής πριν τη 

συζήτηση της ανακοπής προβλέπεται, πλέον, μόνο 

στις περιπτώσεις άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, 

αφού το άρθρο 937 παρ. 1 περίπτ. γ’ προβλέπει, 

ότι: « Σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης το 

δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η Ανακοπή, μπορεί 

μετά από αίτηση του ανακόπτοντος, που δικάζει με 

τη διαδικασία των άρθρων 686επ., να διατάξει την 

αναστολή της εκτέλεσης με παροχή ή και χωρίς 

παροχή εγγύησης».

Το πρώτο έτος μετά την ως άνω κατάργηση, η 

κατάθεση αιτήσεων αναστολής και οι σχετικές 

αιτήσεις προσωρινής διαταγής, σε εκτελέσεις που 

επισπεύδονταν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 

4335/2015, ήτοι μετά την 1-1-2016, περιορίσθηκε 

σημαντικά και, όποτε προέκυπτε, κατά κανόνα 

απορριπτόταν χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό 

από τους δικάζοντες τα ασφαλιστικά μέτρα ή τις 

προσωρινές διαταγές δικαστές, είτε ως μη νόμιμες 

είτε ως απαράδεκτες, για το λόγο ότι το κρινόμενο 

ένδικο βοήθημα, ήτοι η αιτούμενη αναστολή δεν 

προβλέπεται πλέον, καλώς ή κακώς, από το Νόμο12.

IV. Η αναστολή εκτέλεσης ειδικά ως προς την 

κατάσχεση εις χείρας τρίτου

12 Σοφία Τσιβούλη, Προσωρινή διαταγή μετά την 
κατάργηση του αρ. 938 ΚΠολΔ, Εισήγηση στα πλαίσια 
επιμορφωτικού σεμιναρίου της ΕΣΔΙ, Σεπτέμβριος 2018.

A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Σε σχέση με την κατάσχεση εις χείρας τρίτου, ο ν. 

4335/2015 επέφερε μια αλλαγή, ήτοι συμπεριέλαβε 

την πράξη αυτή στην προθεσμία ανακο¬πής του 

αρθρ. 934 ΚΠολΔ, καθώς στο προγενέστερο 

δίκαιο δεν υπήρχε σχετική ειδική αναφορά. Πλέον, 

αν υφίσταται ελάττωμα από την σύνταξη της 

επιταγής προς εκτέλεση ή την απαίτηση μέχρι και 

την επίδοση του κατασχε-τηρίου εγγράφου στον 

καθ’ου, η προθεσμία ανακοπής είναι σαράντα πέντε 

(45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης. Με 

την πρώτη ανάγνωση τείνει κάποιος να αποδεχθεί 

τη θέση ότι ο νομοθέτης, με τη συμπερίληψη της 

κατασχέσεως απαιτήσεως εις χείρας τρίτου στο 

αρθρ. 934, ρύθμισε και ως προς αυτή το θέμα της 

αναστολής υπό την έννοια ότι η τελυταία δεν ισχύει 

πλέον. Εξάλλου, δεν προκύπτει από τη διάταξη 

του αρθρ. 934 κάποια διαφοροποίηση μεταξύ της 

περίπτωσης κατάσχεσης χρηματικής απαιτήσεως 

με την κατάσχεση απαιτήσεως για τη μεταβίβαση 

της κυριότητος κινητού (αρθρ. 982 παρ. 1 α), μετά 

τη δήλωση του τρίτου ότι έχει στα χέρια του το 

κατασχεμένο πράγμα (αρθρ. 988 παρ. 2 εδ. 1). 

B. Η προβληματική

Από τη συνδυασμένη ανάγνωση των αρθρ. 933 και 

934 ΚΠολΔ φαίνεται ότι η ratio13 που οδήγησε 

στην κατάργηση της διατάξεως του αρθρ. 938 

ΚΠολΔ δεν μοιάζει να μπορεί να επεκτα¬θεί στην 

κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας 

13 Βλ. ανωτέρω Γ.1.
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τρίτου, καθώς η ρύθμιση είναι προσανατολισμένη 

προς μία τελευταία πράξη εκτελέσεως που απέχει 

χρονικά από την πρώτη ή τις ενδιάμεσες πράξεις 

εκτελέσεως, κάτι που ισχύει μόνο στην κατάσχεση 

κινητών ή ακινήτων πραγμάτων. Υπό το νέο 

καθεστώς, η ανακοπή ασκείται εντός σαράντα 

πέντε ημερών από την ημέρα της κατασχέσεως 

(934 1 α), συζητείται ενός εξήντα ημερών από 

την κατάθεση (αρθρ. 933 παρ. 2) και η απόφαση 

εκ¬δίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών 

από τη συζήτηση (αρθρ. 933 παρ. 6). Είναι 

ενδεικτικό ότι παρά τη συμπερίληψη στο αρθρ. 

934 της κατασχέσεως χρηματικών απαιτήσεων 

εις χείρας τρίτου, ο νομοθετικός ορισμός για την 

έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως 

ως τελευταίας πράξεως εκτελέσεως για την 

ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων παρέμεινε 

ως είχε (αρθρ. 934 παρ. 2), χωρίς να διακρίνει 

την τελευταία πράξη ως προς την κατάσχεση 

απαιτήσεων εις χείρας τρίτου. Σε αντίθεση 

με την κατάσχεση κινητών ή ακινήτων, στην 

κατάσχεση χρημα¬τικών απαιτήσεων εις χείρας 

τρίτου δεν ακολουθεί άλλη πράξη που διενεργείται 

με πρωτοβουλία του δανειστή η οποία να είναι 

κρίσιμη για την ενδεχόμενη ικα-νοποίηση του 

επισπεύδοντος και η κατάσχεση εις χείρας τρίτου 

εξελίσσεται και περατούται ιδιαιτέ¬ρως γρήγορα. 

Δημιουργείται βεβαίως η υποχρέωση του τρίτου να 

δηλώσει αν υφίσταται η αξίωση του καθ’ ου 

εναντίον του, κάτι που αποτελεί τμήμα της όλης 

διαδικασίας, και σε περίπτωση καταφατικής 

δηλώσεως εκ μέρους του επέρχεται η εκ του νόμου 

εκχώρηση της απαιτήσεως από τον καθ’ου στον 

κατασχόντα εντός οκτώ ημερών από την επίδοση 

του κατασχετηρίου σε εκείνον κατά του οποίου 

έγινε η εκτέλεση (αρθρ. 985 παρ. 1 σε συνδ. 

με αρθρ. 988 παρ. 1, 722, παρ. 2). Αυτό που 

για την κατάσχεση κινητών ή ακινήτων είναι ο 

πλειστη¬ριασμός και η κατακύρωση, είναι για την 

κατάσχεση απαιτήσεων η ίδια η πράξη αυτή, καθώς 

ολοκληρώνεται με την επίδοση του κατασχετηρίου 

στον οφειλέτη και στον τρίτο, αδιαφόρως της 

υπάρχουσας διαφωνίας αν η επίδοση στον καθ’ου 

η εκτέλεση αποτελεί προϋπόθεση του υποστατού 

ή απλώς του κύρους της εκτε¬λέσεως. Για το λόγο 

αυτό με τη συρρίκνωση των δύο πρώτων σταδίων 

εκτε¬λέσεως σε ένα από πλευράς προθεσμίας (αρθρ. 

934) υφίσταται εν προκειμένω μια μόνο προθεσμία 

ανακοπής που καλύπτει την εγκυρότητα του τίτλου, 

την προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, το 

κατασχετήριο και την απαίτηση (αρθρ. 934 παρ. 1 

α). 

Η δια¬φορά της κατασχέσεως χρηματικών 

απαιτήσεων από την κατάσχεση κινητών ή 

ακινήτων καθίσταται περισσότερο εμφανής αν 

ήθελε υποτεθεί ότι η κατάσχεση εις χείρας τρίτου 

αφορά αξίωση για μεταβίβαση της κυριότητος 

κινητού. Τότε σε περίπτωση καταφατικής 

δηλώσεως και απόδοση του πράγματος από τον 

τρίτο, δρομολογείται πλειστηριασμός με βάση τις 

γενικές διατάξεις (αρθρ. 988 παρ. 2).
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Πριν από το ν. 4335/2015 λοιπόν, ο καθού η 

εκτέλεση οφειλέτης που ασκεί την ανακοπή του 

άρθρου 933 μπορούσε να ζητήσει και αναστολή 

της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως 

(παλαιό 938), ώστε, π.χ., να μην τρέχει η κατά του 

τρίτου προθεσμία προς πληρωμή (939 § 2), και ο 

τρίτος να μην υποχρεώνεται να καταβάλει (988 

§ 1). Η απόφαση για την αναστολή έπρεπε να 

κοινοποιηθεί στον τρίτο (αναλ. 939 § 1). Το νέο 

άρθρο 937 § 1 αρ. β εδ. γ, μετά την κατάργηση 

του άρθρου 938, επιτρέπει τώρα να μπορεί να 

διατάσσεται ανα¬στολή μόνο από το Εφετείο 

κατά την κρίση εφέσεως κατά της απορριπτικής 

απο¬φάσεως που εκδόθηκε επί της ανακοπής του 

άρθρου 933. Η προθεσμία όμως του άρθρου 988 § 

1, στην οποία υποχρεώνεται ο τρίτος να καταβάλει, 

θα έχει προ πολ¬λού παρέλθει (και άρα θα έχει 

πραγματοποιηθεί η καταβολή από μέρους του 

τρίτου που έχει υποβάλει καταφατική δήλωση), 

όταν η ανακοπή θα εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό. 

Με αυτά τα δεδομένα, υπό την παρούσα μορφή 

του ν. 4335/2015, δεν θα μπορεί, κατά το γράμμα 

του νέου άρθρου 937, να υπάρξει αναστολή 

της προθεσμί¬ας του τρίτου για καταβολή. Το 

αποτέλεσμα όμως αυτό, από δικαιοπολιτική άποψη, 

δεν μπορεί να είναι ανεκτό. 

Γ. Ανάγκη επίλυσης του προβλήματος

Η γενική, για όλα τα μέσα της έμμεσης 

αναγκα¬στικής εκτελέσεως (όπως είναι και η 

κατάσχεση στα χέρια τρίτου των απαιτήσεων) 

κατάργηση της δυνατότητας αναστολής κατά 

το παλαιό άρθρο 938, με υποκατάστα¬το τη 

μεταφορά της στο δεύτερο μόνο βαθμό, συνιστά 

νομοθετική υπεραπλούστευση, που δεν έλαβε 

επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους 

μέσων. Έχει επισημανθεί ήδη η άμεση ανάγκη 

καλύψεως αυτού του κενού, μεταξύ άλλων, και 

στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου, το οποίο κενό 

άφησε αρρύθμιστες όλες τις περιπτώ¬σεις όπου η 

ικανοποίηση του δανειστή «δεν διέρχεται εκ του 

νόμου από τη διενέρ¬γεια πλειστηριασμού». Διότι 

στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου, όταν υπάρξει 

καταφατική δήλωση, είναι πράγματι ανάγκη να 

καθίσταται εφικτή η έκδοση προ¬σωρινής διαταγής 

για την (προσωρινή) απαγόρευση πράξεων 

εκτελέσεως, όπως η παρεμπόδιση της άμεσης 

καταβολής των χρημάτων στον κατασχόντα14.

Η προστασία που παρέχεται στην κατάσχεση 

κινητών ή ακινήτων κατά την επιδίωξη του 

νομοθέτη με τον καθορισμό απωτέρου χρόνου 

διεξαγω¬γής του πλειστηριασμού στον 

ανακόπτοντα οφειλέτη θα πρέπει να παρασχεθεί με 

άλλο τρόπο σε σχέση με την κατάσχεση απαιτήσεων 

και την υποχρέωση του τρίτου να προβεί σε 

δήλωση εντός οκτώ ημερών από την επίδοση του 

κατασχε¬τηρίου στον καθ’ου. Αυτό που επέρχεται 

με τον πλειστηριασμό κινητών ή ακινή¬των 

συντελείται εδώ με τη δήλωση του τρίτου ως 

συνέπεια του κατασχετηρίου με τη σημαντική 

14 Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, 
2η έκδοση, 2018, κεφάλαιο ΙΒ, σελ. 271-272.
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διαφορά ότι τα χρονικά όρια είναι σημαντικώς 

στενότερα στην κατάσχεση απαιτήσεως.

V. Προτεινόμενες λύσεις

Α.1 Ακούσιο κενό νόμου

Στο πλαίσιο ιδίως της θεωρίας ανέκυψε διχογνωμία 

για το κατά πόσον η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης 

περί της αναστολής εκτέλεσης στις μη ρυθμιζόμενες 

ρητά περιπτώσεις έμμεσης ή αναπληρωματικής 

εκτέλεσης υποδηλώνει εκούσιο ή ακούσιο 

νομοθετικό κενό.

Κατ’ αρχήν, η ύπαρξη κενού στο νόμο 

διαπιστώνεται με βάση αυτό που ήθελε να ρυθμίσει 

ο νομοθέτης και το σκοπό που επιδιώχθηκε να 

επιτευχθεί με τη ρύθμιση. Γίνεται λόγος για 

ύπαρξη κενού, όταν υφίσταται μία ατέλεια του 

νόμου με βάση το κανονιστικό πρόγραμμα του 

νομοθέτη, το οποίο εντοπίζεται με την ιστο¬ρική 

και τελολογική ερμηνεία. Με την έννοια αυτή η 

νομολογία κάνει λόγο για ασύγγνωστο, ακούσιο 

κενό15. Ιδίως το κενό νόμου διακρίνεται από την 

εσφαλμένη νομικοπολιτικά επιλογή του νομοθέτη 

15 Σύμφωνα με τις ΟλΑΠ16/2013, ΑΠ 874/2008: 
«κενό συνιστά γενικώς η έλλειψη στη συγκεκριμένη 
περίπτωση σύννομης ρύθμισης, μολονότι η έννομη τάξη 
την αξιώνει λόγω της ομοιότητας της περίπτωσης αυτής 
με άλλες ρυθμισμένες στο νόμο περιπτώσεις. Μάλιστα 
κενό δεν συνιστά μόνο η παντελής έλλειψη ρύθμισης στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και ελλιπής ρύθμιση, όταν 
συνιστά αδικαιολόγητη απόκλιση από τις ρυθμισμένες 
όμοιες περιπτώσεις, οπότε ανακύπτει και πάλι η ανάγκη 
πλήρωσης του κενού μέσω της αναλογίας, η οποία ως 
ειδικότερη έκφραση της τελολογικής μεθόδου ερμηνείας κι 
εφαρμογής του δικαίου στηρίζεται στην ουσιώδη ομοιότητα 
της αρρύθμιστης περίπτωσης με ρυθμισμένης από την 
έννομη τάξη περιπτώσεις».

που δεν είναι δεκτική διορθώσεως ερμηνευτικά. Με 

βάση την αφετηρία αυτή ορθότερη εμφανίζεται η 

άποψη ότι υφίσταται σε σχέση με την κατάσχεση 

χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου (όπως 

και με την ανακοπή του τρίτου και την κατάσχεση 

χρημάτων) ένα ακούσιο κενό, μία αντίθετη προς 

το κανονιστικό πρόγραμμα του νομοθέτη ατέλεια 

του νόμου. Οι προπαρασκευαστι¬κές εργασίες 

του ν. 4335/2015 με τη μορφή της αιτιολογικής 

εκθέσεως είναι σα¬φείς. Ο νομοθέτης, όπως 

προκύπτει από τα παραπάνω αναφερθέντα 

(Δ.2), ήθελε να ρυθμίσει μόνο την περίπτωση της 

κατασχέσεως και πλειστηριασμού κινητών και 

ακινήτων με τρόπο που δεν θα απαιτούσε πλέον 

το ένδικο βοήθημα της δικα¬στικής αναστολής. 

Το κανονιστικό πρόγραμμα του νομοθέτη ήταν 

επίσης σαφές, καθώς επιδιώχθηκε η συγκέντρωση 

όλων των δυνατών παραπόνων κατά της 

εκτελεστι¬κής διαδικασίας σε ένα πρώιμο στάδιο, 

η έγκαιρη εκδίκαση τους και η δημιουργία μίας 

κατά το δυνατόν σαφούς πραγματικής και νομικής 

καταστάσεως πριν από τον πλειστηριασμό. Για 

αυτό και η πράξη τοποθετείται επτά ή οκτώ μήνες 

μετά την επιβολή της κατασχέσεως. Το πρόγραμμα 

του νομοθέτη αφορά μόνο την κατάσχεση και 

πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων16. Δεν αφορά 

και δεν προσήκει στην κατάσχεση απαιτήσε¬ων 

εις χείρας τρίτου και στην κατάσχεση χρημάτων, 

ως προς τις οποίες δεν ακο¬λουθεί πλειστηριασμός 

16 Ορφανίδης, ό.π., σελ. 80επ., Τσικρικάς, Παρέμβαση 
στο 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων 
Δικονομολόγων (2016), στον τόμο των Πρακτικών (2017), 
σ. 237 επ.
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και η κατ’ επέ¬κταση μακρά προθεσμία διενέργειάς 

του με εκδί¬καση στο μεταξύ της ανακοπής και 

έκδοσης πρωτόδι-κης επ’ αυτής απόφασης, πολύ 

περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι στη συντηρητική 

κα¬τάσχεση στα χέρια τρίτου αναστολή παρέχεται 

σύμ¬φωνα με το άρθρο 724 § 2 ΚΠολΔ17.

Α.2. Κριτική θεώρηση

Έχει εκφραστεί βέβαια και αντίθετη γνώμη ως προς 

τον χαρακτήρα του κενού ως ακούσιου, με επίκληση 

του επιχειρήματος ότι η παράλειψη του νομοθέτη 

να ρυθμίσει ρητά το επιτρεπτό της αναστολής 

υπήρξε εν προκειμένω συνειδητή επιλογή, όπως 

συνάγεται από τον συνδυασμό της κατάργησης του 

άρθρου 938 ΚΠολΔ, της παράλειψης θέσπισης 

ειδικής ρύθμισης για τις λοιπές περιπτώσεις και, 

τέλος, την εξάρτηση της αναστολής από την 

άσκηση ενδίκου μέσου στο δεύτερο βαθμό18. Σε 

αρκετές αποφάσεις19 μάλιστα απαντάται το εξής 

σκεπτικό: «Ο νομοθέτης προέβη στην κατάργηση 

της δυνατότητας αναστολής εκτέλεσης της 

έμμεσης εκτέλεσης, έχοντας προφανώς υπόψιν ότι, 

17 Μάζης, Η ρύθμιση με τον ν. 4335/2015 της 
αναστολής εκτελέσεως λόγω ασκήσεως ανακοπής 
κατ` αυτής, Δ/ΝΗ 2017, 1033 επ., 1036, Τσαντίνης, 
Παρέμβαση στο 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως 
Ελλήνων Δικονομολόγων (2016), στον τόμο των 
Πρακτικών (2017), σ. 241.

18 ΜονΠρΗρακλ 762/ΑΣΦ/72/2018 ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ. Καλαβρός, παρατηρήσεις στην ΑΠ 11/2017 
ΕλλΔνη 2017, 415επ., 418-419. Γιαννόπουλος, Ο 
περιορισμός της δικαστικής αναστολής εκτέλεσης κατά 
το άρθρο 937 παρ. 1 στ. γ` ΚΠολΔ υπό το πρίσμα της 
αξίωσης παροχής έννομης προστασίας, ΕΠΟΛΔ 2017, 
320επ., χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά στην περίπτωση 
της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

19 Βλ. ΕφΑθ 1340/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

για το βασικότερο μέσο εκτέλεσης, δηλαδή την 

κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη με επακόλουθο 

πλειστηριασμό, δεν έχει, πλέον, έννοια η ύπαρξη 

αίτησης αναστολής, αφού κατ` άρθ. 933 σε συνδ. 

954 ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκαν με την § 2 

του όγδοου άρθρου του άρθ. 1 Ν 4335/2015), η 

απόφαση επί της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, 

εκδίδεται πριν από τον πλειστηριασμό, ο οποίος 

διενεργείται τον όγδοο μήνα από την κατάσχεση, 

χωρίς η άσκηση ενδίκου μέσου να αναστέλλει την 

εκτέλεσή της (937 §1 περ.β εδ.γ Κ.Πολ.Δ, όπως η 

§1 αντικαταστάθηκε με την § 2 του όγδοου άρθρου 

του άρθ. 1 Ν 4335/2015). Περαιτέρω, σύμφωνα 

με την άποψη, την οποία το παρόν Δικαστήριο 

προκρίνει ως ορθότερη, οι ανωτέρω διατάξεις του 

άρθ. 937 Κ.Πολ.Δ ρυθμίζουν αποκλειστικά τη 

δυνατότητα άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 

εκτελεστικής διαδικασίας, χωρίς να επιδέχονται 

διαφορετική ερμηνεία και χωρίς να παρέχεται 

κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας άλλη 

δυνατότητα αναστολής (βλ. Ευ. Κιουπτσίδου - 

Στρατουδάκη σε Αρμ 2016.5 επ., Σ. Μούζουρα σε 

ΕλλΔ/νη 2016. 987 επ., Α. Πλεύρη σε ΕλλΔ/νη 

2016/158).».

Β.1. Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 731-

732 ΚΠολΔ στην περίπτωση μη τήρησης των 

αποκλειστικών προθεσμιών των παρ.2 και 6 του 

άρθρου 933 ΚΠοΔ 

Ο νομοθέτης προέβη στην κατάργηση έχοντας 

προφανώς υπόψιν ότι, για το βασικότερο μέσο 
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εκτέλεσης, δηλαδή την κατάσχεση στα χέρια 

του οφειλέτη με επακόλουθο πλειστηριασμό, δεν 

έχει πλέον έννοια η ύπαρξη αίτησης αναστολής, 

αφού κατ` άρθ. 933 συνδ. 954 ΚΠολΔ (όπως 

αντικαταστάθηκαν με την §2 του όγδοου άρθρου 

του άρθ. 1 Ν 4335/2015), η απόφαση επί της 

ανακοπής κατά της εκτέλεσης εκδίδεται πριν 

από τον πλειστηριασμό, ο οποίος διενεργείται τον 

όγδοο μήνα από την κατάσχεση, χωρίς η άσκηση 

ενδίκου μέσου να αναστέλλει την εκτέλεση 

της (937§1 περ. β` εδ. γ` ΚΠολΔ, όπως η § 1 

αντικαταστάθηκε με την § 2 του όγδοου άρθρου 

του άρθρο 1 Ν 4335/2015). Περαιτέρω στο 

άρθρο 937§1 ΚΠολΔ, όπως κατά τα άνω ισχύει, 

προβλέπεται ότι: α) σε περίπτωση άσκησης ενδίκου 

μέσου κατά της απόφασης επί της ανακοπής, 

μπορεί το δικαστήριο που θα δικάσει το ένδικο 

μέσο, αν πιθανολογεί την ευδοκίμησή του, να 

διατάξει (με τη διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων) την αναστολή, με παροχή ή και χωρίς 

παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι η διενέργεια 

της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει 

ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα (περ. β` εδ. 

γ`) και β) σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης, το 

δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί ανακοπή, μπορεί 

μετά από αίτηση του ανακόπτοντος που δικάζεται 

με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να 

διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης με παροχή ή 

και χωρίς παροχή εγγύησης (περ. γ`). Για τα λοιπά 

όμως μέσα έμμεσης εκτέλεσης δεν προβλέπεται 

αντίστοιχη καθυστέρηση και είναι δυνατό αυτά 

να επισπευσθούν εντός των χρονικών ορίων του 

άρθ. 926 ΚΠολΔ, δηλαδή από την πάροδο της 

τρίτης εργάσιμης ημέρας από την επίδοση της 

επιταγής προς εκτέλεση και μέχρι την πάροδο 

έτους από αυτή, η δε ολοκλήρωση της εκτέλεσης να 

συντελεστεί εντός μικρού χρονικού διαστήματος.

Στην εξεταζόμενη στην παρούσα εργασία 

περίπτωση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, η οποία 

σαφώς αποτελεί έμμεση εκτέλεση, εάν δεν υπάρξει 

δικονομική επιπλοκή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 985 επ. ΚΠολΔ, η διαδικασία μπορεί 

να ολοκληρωθεί σε χρόνο μικρότερο του ενός 

μηνός. Εάν δε παράλληλα υπολογιστεί ο χρόνος 

κατά τον οποίο ενδεχομένως μπορεί να εκδοθεί 

απόφαση επί της ανακοπής, αυτός πρακτικά (και 

ενόψει των προθεσμιών του άρθ. 933 ΚΠολΔ) 

θα είναι μεγαλύτερος των τριών μηνών - συνήθως 

μάλιστα θα είναι αρκετά μεγαλύτερος20. Τίθεται, 

επομένως, το ερώτημα, εάν στις περιπτώσεις της 

έμμεσης εκτέλεσης, πλην εκείνης της επίσπευσης 

πλειστηριασμού για χρηματική απαίτηση, υπάρχει 

πράγματι απαγόρευση αναστολής της εκτέλεσης. 

Το ενδεχόμενο αυτό θα πρέπει να αποκλειστεί για 

τους εξής λόγους: Α) Η αναγκαστική εκτέλεση 

ανέκαθεν γινόταν αντιληπτή ως δραστική 

παρέμβαση στην προσωπική ή περιουσιακή 

20  ΜΠρΑμαλ 58/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 
6029/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και ΜΠρΛαμ 
221/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, η οποία δέχεται ότι «στις 
περιπτώσεις της έμμεσης εκτέλεσης με την επιβολή 
κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, οπότε δεν προσδιορίζεται 
πλειστηριασμός, (...) δύναται να τύχει εφαρμογής, εφόσον 
συντρέχουν βέβαια και οι κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις λήψης 
ασφαλιστικών μέτρων, η διάταξη του άρθρου 731 ΚΠολΔ, 
υπό την έννοια ότι ο καθ’ ου η εκτέλεση έχει τη δυνατότητα 
να επιδιώξει την αναστολή της εκτέλεσης με βάση το άρθρο 
731 ΚΠολΔ».
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κατάσταση του οφειλέτη και, για τον λόγο αυτόν, 

ο νομοθέτης του ΚΠολΔ παγίως θεωρούσε ότι 

δεν πρέπει να επιτρέπει την έναρξη ή τη συνέχισή 

της, όταν ο οφειλέτης προβάλλει λόγους, οι 

οποίοι, μετά τη διάγνωσή τους ως βάσιμων κατά 

την προσήκουσα διαδικασία, θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στην ακύρωση της εκτέλεσης21. Β) 

Όμως ο εξαναγκασμός του οφειλέτη να υποστεί 

εκτέλεση, χωρίς να μπορεί να αμυνθεί έγκαιρα, 

του στερεί το δικαίωμα της αποτελεσματικής 

δικαστικής προστασίας, που δικαιούται κατ` άρθρ. 

20 Συντ22. Στέρηση που ορισμένες φορές μπορεί 

να λάβει το χαρακτήρα έντονης αδικίας, αν π.χ. ο 

οφειλέτης επικαλείται εξόφληση ή την υπαγωγή 

του σε καθεστώς που ενέχει απαγόρευση λήψης 

διωκτικών μέτρων εναντίον του κλπ23. Γ) Υπό το 

πρίσμα αυτό, δύσκολα θα μπορούσε να ευσταθεί 

συνταγματικά η ανωτέρω εκδοχή, καθόσον 

επιπλέον, ως έχει η γραμματική διατύπωση του 

νόμου, η προσωρινή προστασία του οφειλέτη δεν 

εξαρτάται από το νομικό και ουσιαστικό βάρος 

των αντιρρήσεών του και την έκταση της βλάβης 

που θα υποστεί, αλλά από τυχαίο γεγονός: ποιό 

δηλαδή μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης επισπεύδει 

κάθε φορά ο δανειστής ως πιο πρόσφορο για 

την ικανοποίησή του. Δ) Την ανάγκη ύπαρξης 

σταδίου αναστολής εκτέλεσης, υπό τις ως άνω 

21 ΜΠρΑθ 6029/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
22 Έτσι, και όχι με προσφυγή στην αρχή της 

αναλογικότητας, Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ, Ερμηνευτική 
- Νομολογιακή Ανάλυση υπό άρθρ. 938 αρ. 2. Βλ. και 
ΜΠρΒολ 499/2018 ΕλλΔνη 2018/1099.

23 Η κατάργηση δε του άρθ. 938 ΚΠολΔ 
έχει χαρακτηριστεί αδικαιολόγητη - βλ. Μακρίδου 
- Απαλλαγάκη - Διαμαντόπουλου, Πολιτική Δικονομία - 
Θεωρία υπό το ν. 4335/2015, σ. 39.

νέες διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση, έχει 

ήδη αναγνωρίσει και η αρεοπαγητική νομολογία. 

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Α2 τμήματος του 

Αρείου Πάγου (ως Συμβουλίου)24, που εκδόθηκε 

επί αιτήσεως αvαστoλής για εκτέλεση που ναι μεν 

αφορούσε πλειστηριασμό, αλλά η ανακοπή δεν 

κατέστη δυνατό να εκδικαστεί πριν από αυτόν, 

δέχθηκε τα εξής: “Αν ωστόσο δεν είναι δυνατόν 

να τηρηθούν οι προθεσμίες αυτές, ο καθ` ου η 

εκτέλεση έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την 

αναστολή με τη μορφή της προσωρινής ρυθμίσεως 

καταστάσεως κατά το άρθρο 731 ΚΠολΔ, εφόσον 

βέβαια υπάρχει βάσιμος κατά το άρθρο 933 

ΚΠολΔ λόγος ανακοπής κατά της επιχειρούμενης 

εκτέλεσης και πιθανολογείται έτσι η ευδοκίμηση 

της ανακοπής και η ανατροπή του εκτελεστού 

τίτλου. Τα ίδια ισχύουν και επί κατασχέσεως στα 

χέρια τρίτου (άρθρα 982 επ. ΚΠολΔ), η οποία 

συνιστά είδος έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης και 

επομένως για τη δυνατότητα αναστολής μετά από 

ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ εφαρμόζονται 

οι ανωτέρω διατάξεις”25. Στο σκεπτικό της 

προρρηθείσας απόφασης ορίζεται ότι παρά τη 

νομοθετική κατάργηση από τον Ν. 4335/2015 

της δυνατότητας αναστολής της αναγκαστικής 

εκτελέσεως επί χρηματικών απαιτήσεων, είναι 

δυνατόν, στην περίπτωση μη τήρησης των 

αποκλειστικών προθεσμιών των παρ.2 και 6 του 

24 Συμβ. ΑΠ 11/2017 ΔΕΕ 2017/1063, ΤΝΠ 
Ισοκράτης του ΔΣΑ και εκεί περαιτέρω παραπομπή σε 
Συμβ. ΑΠ 142/2016.

25 Όμοια δε λύση προτείνεται και σε Μακρίδου - 
Απαλλαγάκη - Διαμαντόπουλου, ό.π., όπου και εξηγείται 
ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης έχει εκφραστεί εν 
προκειμένω εσφαλμένα.
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άρθρου 933 ΚΠοΔ για την ημερομηνία συζήτησης 

και έκδοσης αποφάσεως αντίστοιχα επί της 

ανακοπής, ο καθ’ου η εκτέλεση να ζητήσει την 

αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως με τη 

μορφή της προσωρινής ρύθμισης της καταστάσεως 

κατά το άρθρο 731 του ΚΠολΔ. Τα ίδια ισχύουν 

με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού 

και επί κατασχέσεως στα χέρια τρίτου (άρθρα 

982 επ. ΚΠολΔ), η οποία συνιστά είδος έμμεσης 

αναγκαστικής εκτέλεσης και επομένως για τη 

δυνατότητα αναστολής μετά από ανακοπή του 

άρθρου 933 ΚΠολΔ εφαρμόζονται οι ανωτέρω 

διατάξεις. 

Ο Άρειος Πάγος με τις ως άνω αποφάσεις του 

έδειξε εμφανή διάθεση διαμόρφωσης ομοιόμορφης 

νομολογίας στο εν λόγω ζήτημα και με αυτή 

την έννοια ενίσχυσε την άποψη περί ακούσιου 

νομοθετικού κενού μετά από την κατάργηση του 

άρθρου 938 ΚΠολΔ. Με τις ως άνω αποφάσεις 

ο Άρειος Πάγος προέκρινε γενικό δικαίωμα 

αίτηση αναστολής του καθ’ ου σε κάθε περίπτωση 

που δεν προβλέπεται επαρκής, εμπρόθεσμη και 

αποτελεσματική οριστική δικαστική προστασία, 

επιφέροντας τομή σε ένα νομικό ζήτημα ως προς την 

προστασία των οφειλετών έναντι των δανειστών 

που απασχολεί μετά από την εισαγωγή του Ν. 

4335/2015 και τις τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ. 

Επιχειρώντας την προσέγγιση της διάταξης του 

άρθρου 937§ 1 γ’ ΚΠολΔ υπό το πρίσμα της 

προηγηθείσας ανάλυσης, μπορεί να συναχθεί 

το συμπέρασμα ότι επιτρέπεται η χορήγηση 

αναστολής εκτέλεσης κατά το άρθρο αυτό και 

σε κάθε άλλη περί¬πτωση επίσπευσης πράξεων 

εκτελεστικής διαδικασίας, υπό τις προϋποθέσεις 

που μέχρι πρότινος έτασσε το άρθρο 938 ΚΠολΔ, 

ήτοι: α) ότι η διενέργεια της αναγκαστικής 

εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη 

βλάβη στον αιτούντα και β) πιθανολόγηση της 

ευδοκίμησης της ανακοπής. Ήδη το άρθ. 937 §1 

ΚΠολΔ στη μεν περ. β`, όταν δηλαδή η αίτηση 

αναστολής κρίνεται από το δικαστήριο του ενδίκου 

μέσου, έχει  επαναλάβει τις ίδιες προϋποθέσεις, 

στη δε περ. γ`, δηλαδή τις αιτήσεις αναστολής 

που αναφέρονται στην προηγούμενη σκέψη, δεν 

γίνεται αναφορά προϋποθέσεων. Πρέπει όμως 

να γίνει δεκτό, για την ταυτότητα του νομικού 

λόγου, ότι ισχύουν αμφότερες, καθόσον υπάρχει 

νοηματική συνέχεια μεταξύ των δύο διατάξεων. 

Εξάλλου η αναγκαιότητα των προϋποθέσεων αυτών 

έχει παγιωθεί νομολογιακά σε όλο το δίκαιο της 

αναστολής, είτε αφορά αναγκαστική εκτέλεση είτε 

διαταγή πληρωμής, όπου και εκεί δεν υπάρχει ρητή 

διατύπωση26.

Β.2. Κριτική θεώρηση

Η ανωτέρω θέση της νομολογίας, εντοπίζοντας το 

νομοθετικό λόγο που οδήγησε στην κατάργηση του 

άρθρου 938 ΚΠολΔ στο γεγονός της απουσίας 

δικονομικής ανάγκης για τη διατήρησή του, αφού 

η απόφαση επί της ανακοπής του άρθρου 933 

26 ΜΠρΑμαλ 58/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
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θα πρέπει κατά ρητή νομοθετική επιταγή να έχει 

εκδοθεί πριν από τον πλειστηριασμό, υποστηρίζει 

ότι αν τελικά δε συμβεί αυτό, ο καθ’ου η εκτέλεση 

μπορεί να επιδιώξει την αναστολή με τη μορφή 

της προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως (731 

ΚΠολΔ). Η λύση όμως αυτή έχει αποδοκιμασθεί 

από μεθοδολογικής απόψεως από μερίδα της 

θεωρίας, ως παραβλέπουσα την κρατούσα άποψη 

περί νομικής φύσης της αναστολής ως μορφής 

προσωρινής έννομης προστασίας και ρυθμιστικό 

μέτρο27 της εκτέλεσης, που δε συνιστά όμως 

ασφαλιστικό μέτρο αφού δεν προϋποθέτει 

ασφαλιστέο δικαίωμα του ουσιαστικού δικαίου28. 

Από μερίδα δε της νομολογίας υποστηρίζεται ότι 

«οι διατάξεις του άρθ. 937 Κ.Πολ.Δ ρυθμίζουν 

αποκλειστικά τη δυνατότητα άσκησης αίτησης 

αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, 

χωρίς να επιδέχονται διαφορετική ερμηνεία και 

χωρίς να παρέχεται κατά τον Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας άλλη δυνατότητα αναστολής. Η 

άποψη με την οποία υποστηρίζεται ότι είναι 

δυνατή η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, 

βάσει άλλων διατάξεων, όπως των άρθ. 731 και 

27 Μαργαρίτης, ό.π., άρθρο 937 ΚΠολΔ, σελ. 546, 
551. Νικολόπουλος, ό.π. σελ. 143.

28 Γέσιου-Φαλτσή, ό.π., σελ. 274. Ορφανίδης, ό.π., 
σ. 80 επ, όπου και αποκλείει τόσο την ευθεία όσο και την 
ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 731-732 ΚΠολΔ. Βλέπε 
όμως Ρεντούλης, Παρέμβαση στο 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων (2016), στον τόμο 
των Πρακτικών (2017), σ. 239-240, όπου υποστηρίζει 
ότι «το ασφαλιστικό μέτρο προστατεύει ακριβώς το ίδιο 
το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και ακροάσεως του 
διαδίκου επί της κύριας δίκης.». Κατηφόρης, Παρέμβαση 
στο 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων 
Δικονομολόγων (2016), στον τόμο των Πρακτικών (2017), 
σελ. 113 επ., όπου υποστηρίζει ότι «θα μπορούσε να 
λεχθεί ότι με την αναστολή εκτελέσεως τίθεται σε κίνηση 
προσωρινά, δηλαδή ρυθμίζεται, η δικονομική έννομη σχέση 
της αναγκαστικής εκτελέσεως».

732 Κ.Πολ.Δ (ΑΠ 11/2017 και 142/2016 

σε Συμβούλιο), έστω και υπό τη μορφή της 

απαγόρευσης της ενέργειας συγκεκριμένης πράξης, 

δεν ευσταθεί, καθόσον οι εν λόγω διατάξεις δεν 

δύνανται να αντικαταστήσουν τις αποκλειστικές 

ρυθμίσεις του άρθ. 937 Κ.Πολ.Δ (…), οι οποίες 

κατισχύουν, ως ειδικότερες. Αντίθετη ερμηνεία θα 

ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το γράμμα του νόμου, 

θα ήταν αντίθετη στο σκοπό του Νομοθέτη και θα 

καθιστούσε τις προβλέψεις του άρθ. 937 Κ.Πολ.Δ 

άνευ αντικειμένου, αφού, σε κάθε περίπτωση, 

θα ήταν δυνατή η αναστολή της εκτελεστικής 

διαδικασίας, μέσω της προσφυγής του αιτούντος 

αυτήν, στις διατάξεις των άρθρων 731 και 732 

Κ.Πολ.Δ.29. 

Γ. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 937§1 περ. γ` και 1011 Α παρ. 2 εδ. 3 
ΚΠολΔ, όταν δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη 
εκδίκαση της ανακοπής του άρθ. 933 ΚΠολΔ

Παραλλαγή της άποψης αυτής, που πηγάζει ομοίως 

από την πεποίθηση περί ύπαρξης ακούσιου 

κενού νόμου που πρέπει να πληρωθεί, και η οποία 

υιοθετείται από μερίδα της νομολογίας30 υποστηρίζει 

ότι δεν χρειάζεται καν η προσφυγή στο θεσμό της 

προσωρινής ρύθμισης κατάστασης διότι, πέραν των 

δογματικών προβλημάτων περί τον χαρακτηρισμό 

29 ΕφΑθ 1340/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 
706/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Δ/ΝΗ 2018.168.

30 ΜΠρΖακυνθ 81/2018 ΕΦΑΔ 2019/230, η 
οποία κρίνει υπόθεση περί κατάσχεσης εις χείρας τράπεζας 
για οφειλόμενο ποσό Δήμου. Βλ. και ΜΠρΑθ 7766/2017 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, που αφορά υπόθεση όπου επίκειται 
πλειστηριασμός.
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της αναστολής εκτέλεσης ως γνήσιου ασφαλιστικού 

μέτρου και της δυνατότητας εφαρμογής του άρθ. 

731 ΚΠολΔ, ενόψει όσων προαναφέρθηκαν, 

καθίσταται αναγκαία η συστηματική - τελολογική 

ερμηνεία του άρθ. 937§1 περ. γ` ΚΠολΔ, ώστε να 

ισχύει αυτό σε κάθε περίπτωση κύριας εκτέλεσης, 

δηλαδή τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση, υπό 

τον περιορισμό ότι, επί επικειμένου πλειστηριασμού, 

η αίτηση ασκείται μόνο όταν δεν είναι δυνατή η 

εμπρόθεσμη εκδίκαση της ανακοπής του άρθ. 933 

ΚΠολΔ31. Ειδικά δε επί υποθέσεως κατάσχεσης 

εις χείρας τρίτου με οφειλέτη το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., 

υποστηρίζεται συγκεκριμένα ότι στις περιπτώσεις 

επίσπευσης διαδικασίας εκτέλεσης που δεν 

περιλαμβάνει στάδιο πλειστηριασμού, όπως είναι 

η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, που επιβάλλεται 

για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων 

κατά του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. και η οποία 

θεωρείται, επίσης, ως πράξη έμμεσης εκτέλεσης, 

η διαδικασία κατάσχεσης ολοκληρώνεται σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η 

αποστέρηση του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., σε βάρος του 

οποίου επισπεύδεται, από τη δυνατότητα άσκησης 

αίτησης αναστολής μετά από ανακοπή του άρθρου 

933 ΚΠολΔ, να ισοδυναμεί με κατάλυση του 

δικαιώματός του για δικαστική προστασία, η 

οποία περιλαμβάνει και την προσωρινή δικαστική 

προστασία. Ενόψει των ανωτέρω, κατά την 

τελεολογική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 

937 παρ. 1 περ. γ`, που είναι σύμφωνη προς το 

31 Τσαντίνης, Η αναστολή εκτέλεσης μετά το ν. 
4335/2015, ΝοΒ 2017, 265 επ., Μαργαρίτης-Μαργαρίτη, 
ό.π., αρθρο 937 ΚΠολΔ, παρ. 33, σελ. 549-550.

άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, πρέπει να 

γίνει δεκτό ότι μεταξύ των περιπτώσεων «άμεσης 

εκτέλεσης», στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση 

αίτησης αναστολής μετά από ανακοπή του άρθρου 

933 ΚΠολΔ, περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις 

επιβολής κατάσχεσης σε βάρος του Δημοσίου ή 

ν.π.δ.δ. χωρίς επακόλουθο πλειστηριασμό32. 

Περαιτέρω, προτείνεται η ανάλογη εφαρμογή και 

της διάταξης του άρθρου 1011 Α παρ. 2 εδ. 3 

ΚΠολΔ για τη δυνατότητα δικαστικής αναστολής 

σε σχέση με την κατάσχεση και πλειστηριασμό 

πλοίου. Η ανάγκη αποφυγής του πλειστηριασμού 

πλοίου, ως ρυθμισμένης περιπτώσεως διεκδικεί, ως 

αξιολογική προσέγγιση του νομοθέτη εφαρμογή, 

και μάλιστα με αμεσότερο τρόπο, στις αρρύθμιστες 

περιπτώσεις33.

Δ. Αντίθεση της διάταξης του 937 ΚΠολΔ 
στα άρθρα 20 § 1 Συντ. και 6 § 1 και 
13 ΕΣΔΑ

Με αφετηρία τις ανωτέρω σκέψεις, σε συνδυασμό 

και με τη γενικώς αποδεκτή θέση34 ότι η αξίωση 

έννομης προστασίας περιλαμβάνει και την 

32 ΔΠρΠειρ 227/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
33 Ορφανίδης, ό.π., σελ. 83-85.
34 Βλ. Ολ ΣτΕ 35/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, που 

αναφέρει ως προς την εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 1 
του Συντάγματος ότι: «ο κοινός νομοθέτης υποχρεούται 
να εξασφαλίζει στους πολίτες την δυνατότητα έννομης 
προστασίας από τα δικαστήρια, η προστασία δε αυτή, κατά 
την έννοια της εν λόγω διατάξεως, δεν αφορά μόνο την 
οριστική επίλυση της ένδικης διαφοράς, δηλαδή την έκδοση 
οριστικής αποφάσεως επί του κυρίου ενοίκου βοηθήματος, 
αλλά περιλαμβάνει και την προσωρινή δικαστική 
προστασία».
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προσωρινή έννομη προστασία, γινόταν ήδη 

πριν τον ν. 4335/2015 αποδεκτό ότι η αίτηση 

αναστολής εκτέλεσης διαθέτει συνταγματικά και 

υπερνομοθετικά ερείσματα αφενός στα άρθρα 20 

§ 1 Συντ. και αφετέρου στα άρθρα 6 § 1 και 13 

ΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο αυτό το ΣτΕ αξιολόγησε ως 

αντισυνταγματική τη ρύθμιση του τελευταίου 

εδαφίου του άρθρου 16Α του ν. 1730/1987 (φ. 

135 Α), που προστέ¬θηκε με το άρθρο 27 του 

ν, 1941/1991 (φ. 41 Α), η οποία προβλέπει, 

μεταξύ άλλων, ότι οι πράξεις της Διοίκησης με 

τις οποίες λαμβάνονται μέτρα που αφορούν στις 

άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών δεν 

υπόκεινται σε αναστολή από διοικητική ή 

δικαστική αρχή35. Κατά την απολύτως κρατούσα 

άποψη, «το Σύνταγμα κατοχυρώνει και την 

αξίωση προς έκδοση αποφάσεως που διατάσσει την 

λήψη επείγουσας φύσεως προσωρινών μέτρων»36  

ειδικά έναντι κινδύνου βλάβης από αναγκαστική 

εκτέλεση. Αποτελεσματική δικαστική προστασία 

35 Γιαννόπουλος, ό.π., 324-325.
36 ΔΕφΑθ 75/2011 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, που 

αναφέρει ότι «στο άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος 
καθιερώνεται το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας 
(…) στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (…) ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο έχει 
το δικαίωμα η υπόθεσή του να δικασθεί δίκαια από 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο (άρθρο 6 παρ.1) 
με πραγματική (αποτελεσματική) προσφυγή (άρθρο 
13) (…) κατοχυρώνεται το δικαίωμα του προσώπου για 
δικαστική προστασία, έκφανση του οποίου αποτελεί και 
η αξίωση αυτού για αποτελεσματική - προσωρινή έννομη 
προστασία (πρβλ Ε.Α. του ΣτΕ 178/2006), ήτοι για 
λήψη του κατάλληλου μέτρου, προκειμένου να αποτραπεί η 
ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη που κατά 
περίπτωση συνδέεται με την άμεση εκτέλεση ... δικαστικής 
απόφασης». Έτσι και Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 
I, σελ. 25 με παραπομπή σε Κλαμαρή, Το δικαίωμα 
δικαστικής προστασίας, σελ. 155-159. Χρυσόγονος, 
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, σελ. 414 επ.

χωρίς αντίστοιχη αποτελεσματική προσωρινή 

δικαστική προστασία δεν νοείται, με αποτέλεσμα 

κάθε περιορισμός που θέτει ο νομοθέτης στην 

αξίωση προσωρινής δικαστικής προστασίας 

αξιολογείται ως αντισυνταγματικός37, θίγοντας τον 

ίδιον τον πυρήνα της δικαστικής προστασίας εκ 

των άρθρων 20, 8 και 87 του Συντάγματος38. Αυτό 

ισχύει ιδιαιτέρως βάσει του επιχειρήματος ότι πριν 

την έκδοση οριστικής απόφασης εκ της ανακοπής 

έχουν δημιουργηθεί «τελελεσμένα γεγονότα» ή 

τουλάχιστον μη (ευκόλως) αναστρέψιμα. Προς 

την ίδια κατεύθυνση σημειώνεται ότι περιορισμός 

των προληπτικών μέτρων αντιμετωπίζεται και 

ως παραβίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ περί 

αποτελεσματικής προσφυγής στην δικαιοσύνη, αν 

37 Βλ. Μπέη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Πέμπτο βιβλίο, 
Ασφαλιστικά μέτρα, Εισαγωγή στην προσωρινή δικαστική 
προστασία, αρ. 8.1 επ. Εκεί αναφέρει ότι: «αν η αξίωση 
δικαστικής ακρόασης και προστασίας πρόκειται να βρει 
δικαστική ανταπόκριση μόνο στο απώτερο μέλλον, όταν πια 
θα είναι πολύ αργά, τότε, στο πλαίσιο τελολογικής ερμηνείας 
των κρίσιμων συνταγματικών διατάξεων, γίνεται φανερή 
η ανάγκη, η αξίωση (οριστικής) δικαστικής ακρόασης 
και προστασίας να συνοδευτεί παράλληλα και από την 
αξίωση προσωρινής δικαστικής ακρόασης και προστασίας. 
Εξάλλου, η δυνατότητα του κοινού νομοθέτη να καταργήσει 
τα υφιστάμενα ενοχικά δικαιώματα είναι αμφίβολη. Όσο 
λοιπόν το κράτος δεν καταργεί κάποιο ενοχικό δικαίωμα, 
η φαλκίδευση του δημόσιου δικαιώματος δικαστικής 
ακρόασης και προστασίας, ως προς τις υφιστάμενες ενοχικές 
αξιώσεις, συνιστά απροκάλυπτη προσβολή των αρχών του 
κράτους δικαίου. Για όλους αυτούς τους λόγους η δεσμευτική 
δικαστική διάγνωση του κρίσιμου δικαιώματος, ως 
συνταγματικώς κατοχυρωμένη μορφή έννομης προστασίας, 
δεν μπορεί να σταθεί, αν δε συνοδεύεται από την 
αναγκαστική πραγμάτωση, καθώς και από την προσωρινή 
εξασφάλιση του εριζόμενου δικαιώματος. Άρα ο κοινός 
νομοθέτης δεν έχει εξουσία να απαγορέψει ασφαλιστικό 
μέτρα για κάποιες έννομες σχέσεις ή να τα αφαιρέσει από 
τη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων... 
Πολύ περισσότερο είναι αντισυνταγματικοί και, γι` αυτό, 
ανεφάρμοστοι (Σ 93 παρ. 4) οι ειδικοί εκείνοι νόμοι που 
απαγορεύουν την προσωρινή δικαστική προστασία, με 
ασφαλιστικά μέτρα, σε ορισμένες περιπτώσεις».

38 ΜΠρΑθ 6029/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ που 
παραπέμπει σε Κράνη, σε Κεραμέα/Κονδύλη/ Νίκα 
Ερμηνεία ΚΠολΔ, Εισαγωγή άρθρων 682-738 αρ. 6 με 
παραπομπές σε Κεραμέα/Πολυζωγόπουλο, σελ. 251.
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μέχρι την οριστική κρίση δεν χορηγηθεί προσωρινή 

δικαστική προστασία. 

Αντισυνταγματικοί κρίθηκαν ακόμη οι περιορισμοί 

της αναστολής εκτέλεσης των άρθρων 8 και 9 ν. 

3869/2010 και 9 ν. 4332/1929 (περιο¬ρισμοί 

στην αναστολή εκτέλεσης που επισπεύδεται από 

την ΑΤΕ). Στο πλαίσιο του συστήματος της 

ΕΣΔΑ, εξ άλλου, όπου η νομολογία του ΕΔΔΑ έχει 

κατ’ επανάληψη αναγνωρίσει ότι η αναγκαστική 

εκτέλεση αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος 

παροχής έννομης προστασίας και ως εκ τού¬του 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις εγγυήσεις του 

δικαιώματος, το υπερνομοθετικό έρεισμα των 

ενδίκων βοηθημάτων που κατατείνουν στην 

αναστολή της εκτέλεσης προσλαμβάνει ακόμη 

ασφαλέστερα ερμηνευτικό έρεισμα39. Αντίστοιχη 

θέση έχει λάβει και το ΔΕΚ κρίνοντας, ότι η πλήρως 

αποτελεσματική δικαστική προστασία εκ του 

κοινοτικού δικαίου θίγεται, αν ένας κανόνας εθνικού 

δικαίου μπορούσε να εμποδίσει το κρίνον την κύρια 

διαφορά δικαστήριο να διατάξει προσωρινά μέτρα. 

Για αυτό ήδη άλλες περιπτώσεις κατάργησης 

της δυνατότητας λήψης ασφαλιστικών μέτρων 

αναστολής έχουν κριθεί ως αντισυνταγματικές και 

αντικείμενες στην ΕΣΔΑ40.

Ε. Η ειδική περίπτωση της επίδοσης μόνο 
επιταγής προς πληρωμή

39 Γιαννόπουλος, ό.π., 324.
40 Βλ. ΜΠρΑθ 6029/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, με τις 

εκεί παραπομπές σε αποφάσεις ΜΠρΚαβαλ.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση 

καθ’ ην προσβάλλε-ται μόνον η επιταγή προς 

πληρωμή, χωρίς ο επισπεύ¬δων δανειστής να 

έχει προλάβει να επιβάλει κατάσχεση ή άλλο 

μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης. Στην περίπτωση 

αυτή δεν είναι ακόμη γνωστό κατά τον χρόνο 

άσκησης της αίτησης αναστολής εκτέλεσης και της 

ανακοπής ποιά διαδικαστική πορεία θα προσλάβει 

η εκτελεστική διαδικασία και μέσω ποιών μέσων 

θα επιδιώξει την ικανοποίηση του ο δανειστής. 

Αποκλει¬σμοί της δυνατότητας αναστολής χωρίς 

περαιτέρω διακρίσεις θα πρέπει στην περίπτωση 

αυτή να αποφευχθεί, καθώς θα περιήγαγε τον 

καθ’ ου η εκτέλεση που διαθέ¬τει περιουσιακά 

στοιχεία περισσοτέρων κατηγοριών (π.χ. ακίνητα 

και τραπεζικούς λογοριασμούς) σε αδικαιολόγητα 

μειονεκτική θέση. Μια πιθανή λύση θα ήταν η 

χορήγηση μερικής αναστολής της εκτέλεσης μόνον 

ως προς τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποίο δεν 

πρό¬κειται να επακολουθήσει πλειστηριασμός (π.χ. 

ως προς τις τραπεζικές καταθέσεις), ενώ ανάλογα θα 

πρέπει να διαρθρωθεί το βάρος της επίκλησης του 

αιτούντος. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει 

ο αιτών να επικαλεσθεί την ύπαρξη και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία είναι δεκτικά 

κατάσχεσης κατά τα άρθρα 982 επ, 1022 επ ή 

δεκτικά δέσμευσης με αναγκαστική διαχείριση ως 

και κίνδυνο βλάβης που να αφορά τα συγκεκριμένα 

περιου¬σιακά στοιχεία και μόνον41. 

41 Γιαννόπουλος, ό.π., 325-326.
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Συμπέρασμα

Το αίτημα αναστολής της διαδικασίας της έμμεσης 

αναγκαστικής εκτέλεσης και χορήγησης σχετικής 

προσωρινής διαταγής σκόπιμο είναι να ερευνάται σε 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και να γίνεται κατ’ 

εξαίρεση δεκτό ως νόμιμο, όταν  ειδικές περιστάσεις 

της υπό κρίση υπόθεσης καθιστούν επιβεβλημένη 

την προσωρινή δικαστική προστασία του καθ’ ου η 

έμμεση αναγκαστική εκτέλεση και υπάρχει άμεσος, 

ανυπέρβλητος και μη οφειλόμενος σε «υπαιτιότητά 

του» κίνδυνος να δημιουργηθούν ιδιαίτερα 

ανεπιεικείς και μη αναστρέψιμες ή δυσχερώς 

αναστρέψιμες  καταστάσεις.   

Ειδικά όσον αφορά στην περίπτωση της 

κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η διάταξη του αρθρ. 

20 Συντ. και των άρθρων 6 παρ. 1 και 13 της 

ΕΣΔΑ διασφαλίζουσες και την παροχή προσωρινής 

προστασίας επιβάλλουν την αναγνώριση μιας 

νομικής δυνατότητας αποτροπής της αναγκαστικής 

εκτελέσεως σε περιπτώσεις όπως αυτή, που οδηγεί 

σε ενδεχόμενα ανεπανόρθωτη κατάσταση, στην 

οποία μπορεί να υπάρξει αναγκαστική εκχώρηση 

της κατασχεθείσας απαίτησης42. 

Όπως εξ άλλου σε όλα τα θέματα, η ερμηνευτικώς 

προκύπτουσα λύση δεν παρέχει την ίδια βεβαιότητα 

όπως αν υφίσταται σαφής νομοθετική ρύθμιση. Το 

θέμα της επαναφοράς του δικαιώματος του καθού 

η εκτέλεση οφειλέτη να επιδιώκει την αναστολή 

42 Ορφανίδης, ό.π., σελ. 82.

του παλαιού άρθρου 938 στην αναγκαστική 

κατάσχεση απαιτήσεως στα χέρια τρίτου, αμέσως 

μετά την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933, 

είναι ανάγκη να αντιμετωπισθεί το ταχύτερο με 

νομοθετική παρέμβαση, για λόγους ασφάλειας 

δικαίου43. Παρά τη θέση του ΑΠ για το επιτρεπτό 

της εφαρ¬μογής του ασφαλιστικού μέτρου της 

προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως και τις 

προτάσεις της θεωρίας που ακολουθεί και μερίδα 

της νομολογίας για την αναλογική εφαρμογή του 

άρθρου 937 § 1 αρ. γ ή το επιτρεπτό της χορήγησης 

αναστολής λόγω αντίθεσης της διάταξης του 

άρθρου 937 ΚΠολΔ στις διατάξεις του άρθρου 20 

παρ. 1 του Συντάγματος και των άρθρων 6 παρ. 1 

και 13 της ΕΣΔΑ, οι προοπτικές να προκληθούν 

συνεχιζόμενες νομολογιακές διακυμάνσεις απαιτούν 

νομοθετική διευθέτηση. Πρέπει δηλαδή να 

ρυθμισθεί νομοθετικά η δυνατότητα χορηγήσεως 

αναστολής κατά κύριο λόγο στην κατάσχεση στα 

χέρια τρίτου. 

43 Γέσιου-Φαλτσή, ό.π., σελ. 275.
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μετά το ν. 4335/2015, ΝοΒ 2017, 265 επ.

• Χρυσόγονος Κώστας, Ατομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα, 4η έκδοση, 2017

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

• Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου 

«Επείγοντα  μέτρα εφαρμογής του ν. 

4334/2015 (Α’  80)

• Κατηφόρης Νικόλαος, Παρέμβαση στο 41ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων 

Δικονομολόγων (2016), στον τόμο των 

Πρακτικών (2017), σελ. 113 επ.

• Ρεντούλης Παντελεήμων, Παρέμβαση στο 41ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων 

Δικονομολόγων (2016), στον τόμο των 

Πρακτικών (2017), σ. 239-240

• Τσαντίνης Σπυρίδων, Παρέμβαση στο 41ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων 

Δικονομολόγων (2016), στον τόμο των 

Πρακτικών (2017), σελ 241

• Τσιβούλη Σοφία, Προσωρινή διαταγή μετά την 

κατάργηση του αρ. 938 ΚΠολΔ, Εισήγηση 

στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου της 

ΕΣΔΙ, Σεπτέμβριος 2018

• Τσικρικάς Δημήτριος, Παρέμβαση στο 41ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων 



modern magazine

ΕπΟιΔ  27

Δικονομολόγων (2016), στον τόμο των 

Πρακτικών (2017), σ. 237 επ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• ΟλΑΠ 16/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΧΡΙΔ 

2013/596, ΕΕΜΠΔ 2013/578, ΔΕΕ 

2014/167

• ΟλΑΠ 4/2004 ΝοΒ 2004.962

• Π 874/2008 ΧΡΙΔ 2009/139

• ΑΠ 1246/05 ΧρΙδΔικ 2006.140

• Συμβ. ΑΠ 11/2017 ΤΝΠ Ισοκράτης του 

ΔΣΑ 

• Ολ ΣτΕ 35/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

• ΕφΑθ 4373/2001 Δ/ΝΗ 2002/201, ΔΙΚΗ 

2003/211

• ΕφΑθ 938/2004 ΝοΒ 2005.1792

• ΕφΑθ 1340/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

• ΔΕφΑθ 75/2011 ΤΝΠ Ισοκράτης του ΔΣΑ 

• ΜΠρΑμαλ 58/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

• ΜΠρΑθ 6029/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

• ΜΠρΑθ 706/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Δ/ΝΗ 

2018.168

• ΜΠρΑθ 7766/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

• ΜΠρΛαμ 221/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

• ΜΠρΖακυνθ 81/2018 ΕΦΑΔ 2019/230

• ΜΠρΒολ 499/2018 ΕλλΔνη 2018/1099

• ΜονΠρΗρακλ 762/ΑΣΦ/72/2018 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ

• ΔΠρΠειρ 227/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στον 

ιδιαιτέρως σημαντικό, από άποψη οικονομικής 

δραστηριότητας των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων εκδόθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ οι 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Σκοπός 

των ανωτέρω οδηγιών είναι η αναθεώρηση και ο 

εκσυγχρονισμός των κανόνων και διαδικασιών που 

διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν 

τα κράτη-μέλη, τα ΝΠΔΔ και οι φορείς του 

Δημοσίου που δραστηριοποιούνται στην 

ένωση προς επίτευξη περισσότερης διαφάνειας, 

ανάπτυξης υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού 

και εφαρμογής των αρχών της ίσης μεταχείρισης 

και της αναλογικότητας. Περαιτέρω, επιδιώκεται 

η μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου σε ένα 

κομβικό τομέα για την εξυπηρέτηση των κοινών 

ευρωπαϊκών στόχων, μέσω της νομοθετικής 

ενσωμάτωσης της μέχρι πρότινος πάγιας 

νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων 

και την ενσωμάτωση των προειρημένων οδηγιών 

εκδόθηκε ο νόμος 4412/2016.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις του νόμου 

αυτού αποτελεί αναμφίβολα η κατ’ άρθρα 31 και 

268 ν. 4412/20161 «Σύμπραξη Καινοτομίας». 

Η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 

σε καινοτόμα έργα, αγαθά και υπηρεσίες μπορεί 

να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και 

της αποτελεσματικότητας των αναθετουσών 

αρχών. Ωστόσο, ελάχιστες δημόσιες συμβάσεις 

είχαν ως αντικείμενο την καινοτομία υπό το 

καθεστώς των προηγούμενων οδηγιών για την 

ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων. Γι’ αυτό, με 

τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ - 2014/25/ΕΕ και τον ν. 

4412/2016, καθιερώνεται η νέα και πρωτοπόρα 

διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο 

«Σύμπραξη Καινοτομίας».

1 Τα άρθρα 31 και 268 του ν. 4412/2016 
περιλαμβάνουν πανομοιότυπες ρυθμίσεις στα πλαίσια 
των Βιβλίων Ι και ΙΙ (το Βιβλίο ΙΙ εφαρμόζεται ειδικά από 
αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
του ύδατος, της ενέργειας και των μεταφορών) του ως 
άνω νόμου, συνεπώς για πρακτικούς λόγους ο γράφων θα 
εξετάσει το ζήτημα στα πλαίσια του άρθρου 31, ενώ τα 
όσα γράφονται ισχύουν mutatis mutandis και για τους 
αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ

Η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω 
«Σύμπραξης Καινοτομίας» (Άρθρα 31 και 268 Ν. 
4412/2016)

Ρουβάς Γρηγόριος,                                                                                                             
α. Δικηγόρος
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ΙΙ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η RATIO ΤΗΣ 
«ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Χρήσιμη για την κατανόηση του προορισμού και 

της λειτουργίας των συμπράξεων καινοτομίας 

είναι οι αιτιολογικές σκέψεις 47-49 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα με αυτές, η έρευνα και 

η καινοτομία, ιδίως στους τομείς της οικολογίας 

και της κοινωνικής ζωής, συγκαταλέγονται στους 

βασικούς μοχλούς της μελλοντικής αναπτυξιακής 

πολιτικής της ΕΕ. Έχουν δε τοποθετηθεί στο 

επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 

έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Έτσι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει, 

εφαρμόζοντας το νέο νομοθετικό καθεστώς για τις 

δημόσιες συμβάσεις, να κάνουν τη βέλτιστη χρήση 

των δημοσίων προμηθειών για την ενθάρρυνση της 

καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων αγαθών, έργων 

και υπηρεσιών συμβάλλει αποφασιστικά στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας 

των δημοσίων υπηρεσιών, στη βέλτιστη οικονομική 

απόδοση για το δημόσιο χρήμα. Αντιμετωπίζει δε 

ταυτόχρονα σημαντικές προκλήσεις σε κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό επίπεδο μέσω της δημιουργίας 

νέων ιδεών, της μετουσίωσης τους σε καινοτόμα 

προϊόντα και υπηρεσίες, έχοντας έτσι ως αυτόθροη 

συνέπεια την προώθηση της αειφόρου οικονομικής 

ανάπτυξης2. 

Στη βάση των ανωτέρω, οι αναθέτουσες αρχές θα 

πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ειδική διαδικασία 

2 βλ. αιτιολογική σκέψη 47 Οδηγίας 014/24/ΕΕ

προμηθειών για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, όταν η ανάγκη για 

την ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας 

ή έργου και η επακόλουθη απόκτηση των αγαθών, 

υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν δεν μπορεί 

να καλυφθεί με λύσεις ήδη διαθέσιμες στην 

αγορά. Η ειδική αυτή διαδικασία θα πρέπει να 

επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να συγκροτούν 

μια μακροπρόθεσμη σύμπραξη καινοτομίας για 

τη δημιουργία και την επακόλουθη απόκτηση 

νέων, καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων, 

εφόσον τα εν λόγω καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες 

ή έργα μπορούν να παραδοθούν στα συμφωνηθέντα 

επίπεδα επιδόσεων και το συμφωνηθέν κόστος, 

χωρίς ανάγκη χωριστής διαδικασίας προμήθειας 

για την αγορά του τελικού προϊόντος3. Η 

σύμπραξη καινοτομίας πρέπει να βασίζεται στους 

διαδικαστικούς κανόνες που εφαρμόζονται στην 

ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση 

και οι σχετικές συμβάσεις ανατίθενται με βάση 

αποκλειστικά την καλύτερη αναλογία τιμής-

ποιότητας, καθώς αποτελεί το ασφαλέστερο 

κριτήριο σύγκρισης προσφορών για καινοτόμες 

λύσεις4. 

Έτσι, λοιπόν, στα άρθρα 31 και 268 ν. 4412/2016, 

καθιερώνεται η νέα αυτή διαδικασία της σύμπραξης 

καινοτομίας, που επιτρέπει μια μακροχρόνια σχέση 

συνεργασίας μεταξύ, αφενός αναθετουσών αρχών 

και αφετέρου οικονομικών φορέων, στο πλαίσιο της 

3 βλ. και Α. Γέροντα «Διοικητικό Δίκαιο», 2015, 
σελ. 296

4 βλ. αιτιολογική  σκέψη 49 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
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οποίας συνδυάζεται η αγορά υπηρεσιών έρευνας και 

ανάπτυξης με την επακόλουθη αγορά των σχετικών 

προϊόντων/υπηρεσιών που τυχόν προκύπτουν, σε 

εμπορικές ποσότητες. 

Στα ανωτέρω διακριτά στοιχεία μπορεί, εξάλλου, να 

αποδοθεί και η έννοια «σύμπραξη καινοτομίας». 

Η αναθέτουσα αρχή δεν αναθέτει απλώς μία 

σύμβαση, αλλά «συμπράττει» με τον οικονομικό 

φορέα για την ανάπτυξη του καινοτόμου προϊόντος 

και είναι από κοινού με τον τελευταίο «εταίρος» 

στη σύμπραξη αυτή. Μόνο μετά την ανάπτυξη της 

καινοτομίας η αναθέτουσα αρχή αγοράζει (αποκτά) 

τα νέα, καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή έργα, που 

δεν θα υπήρχαν χωρίς τη σύμπραξή της.

Επιτυχημένο παράδειγμα σύμβασης καινοτομίας5  

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το νοσοκομείο 

Niguarda, της περιφέρειας της Λομβαρδίας και την  

περιφερειακή αρχή  αγορών (ARCA), με την οποία 

αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα των μακρών χρόνων 

μεταφοράς, των συχνών τραυματισμών και των 

λειτουργικών περιορισμών για τους εργαζόμενους 

που ήταν  επιφορτισμένοι με την χειροκίνητη 

μετακίνηση  των  κρεβατιών των νοσοκομείων. 

Τα νοσοκομειακά κρεβάτια της αγοράς,  που 

διέθεταν οι προμηθευτές του είδους, δεν μπορούσαν 

να καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου σε 

προσιτή τιμή. Ως εκ τούτου, η εν λόγω διαδικασία 

καινοτομίας άρχισε το 2012, προκειμένου  να 

αναπτυχθεί μια νέα και οικονομικά συμφέρουσα 

5 βλ. ΕΑΑΔΗΣΥ τεχνική οδηγία 2/2018

ιατρική συσκευή μετακίνησης νοσοκομειακών 

κρεβατιών, η οποία να  ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου. Μια κινητή 

συσκευή που  θα είναι φθηνότερη και μικρότερη 

σε μέγεθος, πιο φιλική προς το περιβάλλον,  

εύκολα μετακινούμενη  από έναν μόνο μεταφορέα, 

εξοπλισμένη με όλα τα συστήματα ασφάλειας κατά 

της σύγκρουσης, η οποία να μην  χρειάζεται τροχιά 

ή οδηγό και να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

σε μη ευθύγραμμες διαδρομές και σε όλους τους 

νοσοκομειακούς χώρους (δωμάτια, ανελκυστήρες 

και διαγνωστικούς χώρους). Από τους 6 

ανταγωνιστικούς προμηθευτές που ξεκίνησαν 

αρχικά τη διαγωνιστική διαδικασία, 4 πέρασαν 

την αρχική φάση και 2 δοκιμάστηκαν με επιτυχία 

στο  τελικό τους προϊόν, σε ένα πραγματικό 

επιχειρησιακό πλαίσιο. Κατά τα επόμενα χρόνια, 

όταν θα χρησιμοποιηθούν ευρέως τα νέα προϊόντα, 

αναμένεται εξοικονόμηση τουλάχιστον 40% 

λόγω της αυξημένης αποτελεσματικότητας των 

νοσοκομειακών επιχειρήσεων, της μείωσης των 

ατυχημάτων, του  χαμηλότερου κόστους και  της 

μεγαλύτερης βιωσιμότητας των προϊόντων. 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 

«ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Οι βασικές προϋποθέσεις της σύμπραξης 

καινοτομίας καθορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 1 εδ. 
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β’ του ν. 4412/20166. Δύο είναι, κατά το γράμμα 

του νόμου, οι υποχρεωτικές περιστάσεις που πρέπει 

να συντρέχουν για να προσφύγει μια αναθέτουσα 

αρχή στην εν λόγω διαδικασία7: 

(α) Η πρόθεσή της να αναπτύξει και να αποκτήσει 

προϊόντα, έργα, υπηρεσίες που δεν είναι ακόμα 

διαθέσιμα στην αγορά, αλλά θα προκύψουν μέσω 

της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης 

(β) Ο καινοτόμος χαρακτήρας αυτών 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση 24 του ν. 

4412/2016 ως «καινοτομία νοείται η υλοποίηση 

νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος, 

υπηρεσίας ή διαδικασίας, που περιλαμβάνει -αλλά 

δεν περιορίζεται στις διαδικασίες παραγωγής, 

ανοικοδόμησης ή κατασκευής- νέα μέθοδο εμπορίας 

ή νέα μέθοδο οργάνωσης στις επιχειρηματικές 

πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας ή των 

εξωτερικών σχέσεων μεταξύ άλλων, με σκοπό τη 

συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προκλήσεων ή την υποστήριξη της στρατηγικής 

Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Επομένως, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να 

αποδεικνύει ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία 

6 Το άρθρο 31 παρ. 1β προβλέπει: «Στα έγγραφα 
της σύμβασης ο αναθέτων φορέας προσδιορίζει την ανάγκη 
για καινοτόμο προϊόν, υπηρεσία ή έργο, στην οποία δεν 
ανταποκρίνεται η αγορά προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων, που 
διατίθενται ήδη στην αγορά και αναγράφει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.»

7 βλ. Δ. Ράικου/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, «Δημόσιες 
Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ’ άρθρο», τόμ. 1, 
2018, σελ. 301)

εξυπηρέτησης των σχετικών αναγκών της από 

την αγορά και ότι προκειμένου να καλύψει αυτές 

τις ανάγκες της πρέπει να προσφύγει στη λύση –

πρώτα- της ανάπτυξης και –έπειτα- της αγοράς 

των σχετικών καινοτόμων έργων ή αγαθών ή 

υπηρεσιών8. 

IV. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 

«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Από το περιεχόμενο του άρθρου 31 του ν. 

4412/2016 προκύπτει η αλληλουχία των βημάτων 

που μπορεί να ακολουθήσει κάθε αναθέτουσα αρχή 

και κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας για τη 

σύναψη σύμπραξης καινοτομίας. Ειδικότερα:

(i) Στάδιο Προεπιλογής: Η διαδικασία αρχίζει με 

τη δημοσίευση σχετικής διακήρυξης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) 

ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως 

συμβαίνει και στην ανοικτή ή κλειστή διαδικασία. 

Και στις συμβάσεις αυτές γίνεται χρήση του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για όλες τις απαραίτητες 

διαδικαστικές ενέργειες (π.χ. δημοσίευση 

διακήρυξης, υποβολή προσφορών, επικοινωνία 

υποψηφίων και αναθέτουσας, αποσφράγιση, κλπ). 

8 βλ. και Αθ. Καρακόιδα, Είδη διαδικασιών ανάθεσης 
- Οι νέες διαδικασίες, σε Ε. Κουλουμπίνη, Η. Μάζου, Ι. 
Κίτσου (επιμ.) «Δημόσιες συμβάσεις - Ν 4412/2016 
Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή», 
2019, σελ. 154 επ.
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Εν συνεχεία, οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς καταθέτουν αιτήσεις, εκδηλώνοντας 

έτσι το ενδιαφέρον τους και παρουσιάζοντας 

τις δυνατότητές τους να υλοποιήσουν την 

προκηρυχθείσα από την αναθέτουσα αρχή 

καινοτομία. Δεν απαιτείται να προηγηθεί έρευνα 

αγοράς για την επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού 

οικονομικών φορέων προς επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων. Αξίζει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι η 

προσφυγή σε προκαταρκτικές διαβουλεύσεις στην 

αγορά ενόψει προκήρυξης δημόσιας σύμβασης 

καινοτομίας είναι κομβικής σημασίας, διότι μέσω 

αυτής οι αναθέτουσες αποκτούν επαρκή αντίληψη 

και γνώση των υφιστάμενων δυνατοτήτων των 

οικονομικών φορέων όσον αφορά στην κάλυψη των 

αναγκών τους. Η νομική βάση για την προσφυγή 

σε προκαταρκτικές διαβουλεύσεις στην αγορά 

(καθώς και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων 

αυτές διενεργούνται) εντοπίζεται στις γενικές 

αρχές του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου (ΣΕΕ, 

ΣΛΕΕ), καθώς και στα άρθρα 58-59 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ (άρθρα 278-280 ν. 4412/2016).

Με τη διακήρυξη πρέπει να παρέχονται στους 

οικείους οικονομικούς φορείς επαρκείς πληροφορίες, 

ώστε να μπορούν να αντιληφθούν τη φύση, το 

αντικείμενο και το εύρος της απαιτούμενης 

«καινοτόμου» λύσης και να αποφασίσουν αν θα 

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. 

Επίσης, πρέπει να προσδιορίζεται η ανάγκη 

αγοράς του αντίστοιχου καινοτόμου έργου ή των 

καινοτόμων αγαθών ή υπηρεσιών, που δεν μπορεί 

να ικανοποιηθεί από την υφιστάμενη προσφορά 

στην αγορά, αλλά και να αναφέρονται οι ελάχιστες 

απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει 

να πληρούν οι σχετικές προσφορές, καθώς τα 

στοιχεία αυτά αποτελούν τον μη διαπραγματεύσιμο 

πυρήνα της διαδικασίας9. Δοθείσης δε της ρητής 

απαγόρευσης οιασδήποτε διαπραγμάτευσης επί 

των στοιχείων αυτών, καθίσταται σαφές ότι η 

αναθέτουσα αρχή κατά τον καθορισμό τους στα 

έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να είναι σίγουρη ότι 

έχει συμπεριλάβει αποκλειστικά εκείνα που κρίνει 

απολύτως ουσιώδη και για τα οποία είναι βέβαιο 

ότι δεν θα επιθυμήσει την αλλαγή τους. Μάλιστα, 

η αναθέτουσα αρχή πρέπει να ορίσει στη διακήρυξη 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων 

αναδόχων, σχετιζόμενα με την ικανότητα τους 

στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης (άρθρο 

31 παρ. 6). Επίσης, στη διακήρυξη πρέπει να 

περιλαμβάνονται όροι σχετικοί με τα όποια 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανακύψουν, 

καθώς η κατανομή τους επί των παραγόμενων 

πρωτότυπων έργων ή αγαθών ή υπηρεσιών 

είναι εξαιρετικά σημαντική για αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη10.

9 (βλ. Δ. Ράικου/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, ό.π., σελ. 
304)

10 Για τα θέματα αυτά η αναθέτουσα αρχή, κατά 
τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης μπορεί να ζητά 
τη συνδρομή του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
(Ο.Π.Ι.), του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(Ο.Β.Ι.), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους, συμφώνως 
προς τα οριζόμενα στο άρθρο 31 ν. 4412/2016
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Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων 

συμμετοχής στη σύμπραξη καινοτομίας ανέρχεται 

σε 30 ημέρες. Σε αντίθεση με την ανοικτή, την 

κλειστή διαδικασία και την ανταγωνιστική 

διαδικασία με διαπραγμάτευση, στη διαδικασία 

της σύμπραξης καινοτομίας, δεν προβλέπεται 

η δυνατότητα επισπευσμένης διαδικασίας για 

επείγοντες λόγους. Η ελάχιστη προθεσμία είναι 

υποχρεωτική, υπό την έννοια ότι, ακόμα και αν 

υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις θα αρκούσε 

και μικρότερη από την ελάχιστη προθεσμία για 

τη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να θέσει την  

οριζόμενη στο νόμο 30ήμερη προθεσμία. Από όλους 

όσοι κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής, η αναθέτουσα 

επιλέγει να προσκαλέσει στο δεύτερο στάδιο της 

διαδικασίας -αυτό της διαπραγμάτευσης- μόνο 

όσους πληρούν τα τεθέντα στη διακήρυξη κριτήρια 

(προ)επιλογής. (άρθρο 31 παρ. 1). Παρέχεται 

δε η δυνατότητα περιορισμού του αριθμού των 

κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να 

συμμετάσχουν στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, 

υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σχετικός όρος 

στη διακήρυξη. 

(ii) Στάδιο της διαπραγμάτευσης: Στην εφεξής 

διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνον οι 

οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης 

των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί, ήτοι των 

πληροφοριών για την ποιοτική επιλογή που είχαν 

ζητηθεί. 

Στους διαγωνιζόμενους που προεπιλέχθηκαν 

αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση υποβολής 

των αρχικών προσφορών τους, που πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα σχετικά σχέδια έρευνας και 

καινοτομίας για την κάλυψη των αναγκών που 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή. 

Τα σχέδια αυτά θα αποτελέσουν και τη βάση 

των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν 

(άρθρο 31 παρ. 1). Κατά τις διαπραγματεύσεις, η 

αναθέτουσα αρχή συζητά με τους προσφέροντες 

τις αρχικές και όλες τις επόμενες προσφορές που 

αυτοί υποβάλλουν, με σκοπό την βελτίωση του 

περιεχομένου τους και την προσαρμογή τους στις 

ανάγκες και απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, 

που τέθηκαν με τη διακήρυξη (άρθρο 31 παρ. 3). 

Κατά τις διαπραγματεύσεις πρέπει να τηρείται η 

αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων 

(άρθρο 31 παρ. 4). Οι διαπραγματεύσεις, μπορούν 

να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, με δυνατότητα 

σταδιακής μείωσης του αριθμού των προς 

διαπραγμάτευση προσφορών, υπό την προϋπόθεση 

βέβαια ότι η αναθέτουσα αρχή έχει περιλάβει 

σχετικό όρο στη διακήρυξη και η μείωση γίνεται επί 

τη βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων ανάθεσης11 

(άρθρο 31 παρ. 5).

(iii) Στάδιο ανάθεσης-ολοκλήρωσης της 

σύμπραξης: Η σχετική δημόσια σύμβαση 

11 (βλ. Αθ. Καρακόιδα, ό.π., σελ. 155)
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ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου 

της βέλτιστης κατά σχέση τιμής - ποιότητας 

προσφοράς, μη επιτρεπόμενης της ανάθεσης 

με κριτήριο μόνο την προσφερόμενη τιμή, ήτοι 

της μειοδοσίας12. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη 

δυνατότητα να συγκροτήσει τη σχετική σύμπραξη 

καινοτομίας, είτε με έναν, είτε με περισσότερους 

εταίρους, που θα εκτελούν ξεχωριστές 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 31 

παρ. 1). Η εκτέλεση της σύμβασης διαρθρώνεται 

σε διαδοχικές φάσεις έρευνας και καινοτομίας, οι 

οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την κατασκευή 

των σχετικών αγαθών, την παροχή των σχετικών 

υπηρεσιών ή την ολοκλήρωση των σχετικών έργων. 

Πρέπει, επίσης, η αναθέτουσα να ορίζει ενδιάμεσους 

στόχους προς επίτευξη από τους εταίρους και να 

προβλέπει την καταβολή της σχετικής αμοιβής σε 

κατάλληλες δόσεις, συνδεόμενες με τους ανωτέρω 

στόχους (άρθρο 31 παρ. 2). Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να αποφασίσει, μετά από κάθε επιμέρους 

φάση, να λύσει τη σύμβαση-σύμπραξη καινοτομίας 

ή, σε περίπτωση σύμπραξης με περισσότερους 

από έναν εταίρους, να περιορίσει τον αριθμό 

τους, καταγγέλλοντας τις επιμέρους αντίστοιχες 

συμβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναφέρει 

στα έγγραφα της σύμβασης τη δυνατότητα αυτή 

και τους όρους χρήσης της. Η αναθέτουσα αρχή 

οφείλει να εξασφαλίσει ότι η δομή, η διάρκεια 

και η αξία των φάσεων της σχετικής σύμβασης 

12 βλ. Δ. Ράικου/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, ό.π., σελ. 
312

ανταποκρίνονται στον βαθμό καινοτομίας της 

προτεινόμενης λύσης που δεν διατίθεται ακόμη 

στην αγορά (άρθρο 31 παρ. 7).

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι, κατ’ εφαρμογή της 

αρχής της εχεμύθειας, σε περίπτωση σύμβασης-

σύμπραξης καινοτομίας με περισσότερους του 

ενός εταίρους, η αναθέτουσα αρχή απαγορεύεται 

να αποκαλύπτει στους λοιπούς εταίρους λύσεις 

που προτείνονται από έναν εξ αυτών ή άλλες 

εμπιστευτικές πληροφορίες που διαβιβάζονται από 

αυτόν στο πλαίσιο της σύμπραξης, χωρίς σχετική 

έγγραφη συναίνεση του. Η σχετική συναίνεση 

δε δύναται να είναι γενική, αλλά παρέχεται μόνο 

σε σχέση με την προτιθέμενη γνωστοποίηση 

συγκεκριμένων πληροφοριών (άρθρο 31 παρ. 613).

V. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΑΠΟ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κάποιες φορές οι προκλήσεις μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με καινοτόμα προϊόντα/

υπηρεσίες που βρίσκονται στο στάδιο της 

ολοκλήρωσης ή έχουν ολοκληρωθεί, αλλά 

διατίθενται στην αγορά σε περιορισμένες ποσότητες, 

οπότε  δεν ενδείκνυται η προσφυγή στις διαδικασίες 

13 Σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του ν. 2121/1993 
για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
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που αφορούν σε νέα Έρευνα & Ανάπτυξη – E&A 

(Research and Development). Οι περιπτώσεις 

αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά  

μέσω  της προσφυγής σε διαδικασίες  ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων καινοτόμων λύσεων (Public 

Procurement in Innovation - PPI) Σε άλλες 

περιπτώσεις, δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα ή 

υπηρεσίες διαθέσιμα στην αγορά, οπότε απαιτείται 

η προσφυγή σε διαδικασίες που αφορούν σε νέα 

Ε&Α. Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαδικασίες 

των  προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων (Pre-

commercial procurement – PCP) μπορούν 

να ενεργοποιηθούν με ζητούμενο τη στάθμιση 

των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων 

πιθανών εναλλακτικών ανταγωνιστικών λύσεων. 

Πιο συγκεκριμένα:

(i) Δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων 

(PPI)14: Είναι οι δημόσιες συμβάσεις μέσω των 

οποίων οι αναθέτουσες αρχές κινητοποιούν την 

επένδυση οικονομικών φορέων σε  καινοτόμα 

αγαθά/υπηρεσίες τα οποία, εάν και διατίθενται 

στην αγορά με επιτυχία, διατίθενται σε πολύ 

περιορισμένες ποσότητες (κυρίως λόγω του 

πιθανότητας να μην ανταποκριθεί η αγορά 

θετικά, εξαιτίας της σχέσης  κόστους/οφέλους του 

προϊόντος). 

Οι PPI είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος προκήρυξης για 

την προμήθεια καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών, 

κατά την οποία οι αναθέτουσες αρχές, στις 

14 Β. ΕΑΑΔΗΣΥ Τ.Ο. 2/2018, σελ. 3

περιπτώσεις που δεν έχουν πραγματοποιήσει 

προηγουμένως διαδικασίες  PCP, ανακοινώνουν 

εκ των προτέρων την πρόθεση τους να αγοράσουν 

έναν μεγάλο όγκο των καινοτόμων προϊόντων/

υπηρεσιών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η 

αγορά να επενδύσει στη δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρεσιών με καλή σχέση ποιότητας/

τιμής σε συγκεκριμένο χρόνο. 

Οι PPI ενδείκνυνται επίσης, σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχει ήδη διαθέσιμη στην αγορά η κρίσιμη 

τεχνολογία, ωστόσο μέσω των PPI μπορεί αυτή να 

χρησιμοποιηθεί με νέο, καινοτόμο τρόπο. Τέλος, οι 

διαδικασίες PPI μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

περιπτώσεις όπου, καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και δεν 

διατίθενται ακόμα στην αγορά.  

(ii) Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις (PCP)15: 

Οι PCP είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος προκήρυξης για 

την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών 

έρευνας και ανάπτυξης που περιλαμβάνει και την 

κατανομή κινδύνου - οφέλους υπό συνθήκες αγοράς 

και εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στο στάδιο 

της  Ε&Α, κατά τρόπο που να διαχωρίζεται σαφώς 

από το ενδεχόμενο αγοράς μεγάλης ποσότητας 

των τελικών προϊόντων/υπηρεσιών, που ίσως 

προκύψουν. Στο πλαίσιο αυτό, υφίσταται σαφής 

διαχωρισμός μεταξύ της διαδικασίας PCP και της 

ανάπτυξης τελικών προϊόντων σε εμπορεύσιμες 

15 βλ. ΕΑΑΔΗΣΥ Τ.Ο. 2/2018, σελ. 2
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ποσότητες (με τη δυνατότητα  να συνοδευτεί από 

PPI σε μεταγενέστερο στάδιο). 

Μέσω PCP μπορεί να προκύψουν οι πιο  

ενδεδειγμένες δυνατές λύσεις που μπορεί να 

αναπτύξει η αγορά, συγκρίνοντας, ταυτοχρόνως, 

διαφορετικές προσεγγίσεις/λύσεις από 

διαφορετικούς συμμετέχοντες. Ακριβώς, διότι η 

εστίαση εντοπίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων 

λύσεων προκειμένου να ικανοποιηθούν 

συγκεκριμένες ανάγκες  του δημόσιου τομέα, οι 

PCP λειτουργούν ως μέσο για την  ενεργοποίηση 

της αγορά στην Ε&Α, με αποτέλεσμα να 

προκύπτουν και  λύσεις πέραν των αρχικών 

προσδοκιών. Μέσω των διαδικασιών PCP, οι 

αναθέτουσες αρχές αναζητούν συμμετέχοντες οι 

οποίοι θα επινοήσουν και θα αναπτύξουν καινοτόμες 

λύσεις, και οι οποίοι μετά την PCP, ενδεχομένως 

να ανακηρυχτούν ανάδοχοι μέσω διαδικασιών 

PPI16. Συνεπώς, θα λέγαμε ότι οι διαδικασίες 

PCP αφορούν στη φάση  Ε&Α πριν από την 

εμπορευματοποίηση, ενώ αντιθέτως οι διαδικασίες 

PPI αφορούν στην εμπορευματοποίηση/διάθεση 

στην αγορά των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών 

που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση του PCP.

Από τα προειρημένα προκύπτει ότι οι διαδικασίες 

PCP/PPI διαφέρουν από τη «Σύμπραξη 

Καινοτομίας» (κατ’ άρθρο άρθρο 31 Οδηγίας 

16 Η διεξαγωγή διαδικασιών PPI αμέσως μετά από 
PCP, ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου το προϊόν είναι 
ακόμα αντικείμενο Ε&Α, και χρειάζεται καθοδήγηση από 
την πλευρά της αναθέτουσας αρχής, κατά την ανάπτυξη του,  
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι σύμφωνο με το σύνολο 
των απαιτήσεων  της

2014/24/ΕΕ και άρθρο 49 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ). Η σύμπραξη καινοτομίας συνιστά 

μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας μεταξύ 

αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων, 

στο πλαίσιο της οποίας συνδυάζεται η αγορά 

υπηρεσιών Ε&Α με την επακόλουθη αγορά 

των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών που τυχόν 

προκύπτουν, σε εμπορικές ποσότητες. Αντιθέτως, 

οι διαδικασίες PCP και PPI είναι σαφώς διακριτές 

και άρα μπορούν να ενεργοποιούνται αυτοτελώς17. 

Σε κάθε περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές, κατά 

τον εντοπισμό των αναγκών τους και τον σχετικό 

σχεδιασμό των προμηθειών τους, καλούνται να 

επιλέξουν τις διαδικασίες που ικανοποιούν με το 

βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες αυτές. 

Το νομικό πλαίσιο που αφορά στις δημόσιες 

συμβάσεις καινοτομίας μπορεί να αποτυπωθεί 

στη βάση μιας βασικής τομής: οι διαδικασίες 

PCP δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ, ενώ αντιθέτως οι διαδικασίες 

PPI και η «Σύμπραξη Καινοτομίας» υπόκεινται 

στο ρυθμιστικό τους πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, οι 

διαδικασίες PCP εξαιρούνται από το κανονιστικό 

πλαίσιο των Οδηγιών, ρητώς, σύμφωνα με τα άρθρα 

14 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 32 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ.  Υπόκεινται, όμως, στις γενικές αρχές 

της Συνθήκης, και ιδίως στις αρχές του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, τις διαφάνειας και της ισότιμης 

μεταχείρισης των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα 

και στο πλαίσιο αυτό να προκρίνεται η προσφυγή 

17 βλ. ΕΑΑΔΗΣΥ Τ.Ο. 2/2018, σελ. 7
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σε μια οιονεί ανοικτή διαδικασία18.  Οι διαδικασίες 

PPI και η «Σύμπραξη Καινοτομίας» εμπίπτουν 

στις διατάξεις των Οδηγιών και του ν. 4412/2016, 

όπως αυτές εφαρμόζονται σε όλες τις φάσεις της 

ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας, και 

δη α) στην προετοιμασία της προκήρυξης, β) στην 

δημοσίευση της προκήρυξης, στα δικαιολογητικά 

που συνοδεύουν τις υποβληθείσες προσφορές και 

στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές 

της διαφάνειας, γ) στην επιλογή των οικονομικών 

φορέων και στην κατάρτιση της σύμβασης και 

δ) στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της 

σύμβασης, στην περίπτωση τροποποίησης της 

σύμβασης κατά την εκτέλεσή της, καθώς και σε 

θέματα υπεργολαβίας.

VΙ. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Από τη διαδικασία που προπαρατέθηκε και 

ακολουθείται για τη σύναψη σύμπραξης 

καινοτομίας αναδεικνύονται εναργώς οι 

ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις που τίθενται για 

τις συναφείς προκηρύξεις από το νέο αυτό είδος 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Οι ιδιαιτερότητες 

αυτές δεν επιτρέπουν τη χρήση κάποιου διαθέσιμου 

προτύπου διακήρυξης (πχ αυτών που αναρτά κατά 

καιρούς η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων), αλλά συνίσταται, να δημιουργείται 

18 Περαιτέρω, ένα γενικό πλαίσιο ως προς τη 
διεξαγωγή PCP εμπεριέχεται και στην Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Προ-εμπορικών Δημοσίων 
Συμβάσεων του 2007,  αλλά και στην Ανακοίνωση της 
Επιτροπής ως προς το Πλαίσιο σχετικά με τις Κρατικές 
Ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία 
του 2014

από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή ad hoc 

κείμενο διακήρυξης που θα ανταποκρίνεται στις 

εξειδικευμένες απαιτήσεις της εν λόγω διαδικασίας.

   Εν κατακλείδι, η σύμπραξη καινοτομίας συνιστά 

ένα νέο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων 

ανάπτυξης και καινοτομίας, το οποίο – ενόψει της 

μη ευρείας εφαρμογής του στην πράξη- προκαλεί 

ενδοιασμούς. Αποτέλεσμα, να επιλέγονται οι ήδη 

καθιερωμένες διαδικασίες ανοικτού/κλειστού 

διαγωνισμού, αγνοώντας όμως ότι η σύμπραξη 

καινοτομίας, αν εφαρμοστεί και προκηρυχθεί σωστά 

παρέχει πολλαπλά οφέλη, τόσο στην ποιότητα όσο 

και στην ταχύτητα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών 

σε κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.
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Εισαγωγή

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 

2020, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 

(ΕΧΕ) θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία1 και η 

Ελλάδα θα έχει κάνει ίσως το πιο σημαντικό βήμα 

για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και 

για τη συμμετοχή της στην ενιαία εσωτερική αγορά 

ενέργειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η ένταξη της χώρας στην ενιαία 

ενεργειακή αγορά θα πραγματοποιηθεί  μέσω 

της σύζευξης με τις γειτονικές αγορές ενέργειας 

συγκεκριμένα της Ιταλίας, και στη συνέχεια 

της Βουλγαρίας. Η σύζευξη των αγορών (mar-

ket coupling) αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα 

επιτρέψουν την ενοποίηση των αγορών ενέργειας 

στην Ευρώπη, με στόχο τη μεγιστοποίηση του 

οφέλους όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

1 Θ. Παπαγγελής, Φιλίππου: Τον Ιούνιο του 2020 
η πλήρης λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας 
– Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, Energypress, https://
energ yress.gr/news/filippoy-ton-ioynio-toy-2020-i-
pliris-leitoyrgia-toy-hrimatistirioy-energeias-analytiko.,  
τ.π. 28.06.2019

Στη διαμόρφωση της ενιαίας ενεργειακής αγοράς, 

καθίσταται απαραίτητη η δημιουργία θεσμικού 

πλαισίου για χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας, 

καθώς μέσω της ιδιότητάς τους ως φορέων της 

αγοράς, συγκεντρώνουν δεδομένα από τις 

προσφορές αγοράς και πώλησης. Τα δεδομένα 

αυτά συμβάλλουν στην  ευχερέστερη  κατανομή  

της δυναμικότητας (capacity allocation) και τη 

διαχείριση της συμφόρησης (congestion manage-

ment) στα δίκτυα μεταφοράς2, διευκολύνοντας 

τη διαδικασία της διασυνοριακής σύζευξης των 

αγορών ενέργειας3.

Πέρα όμως από το ρόλο τους στη διαμόρφωση της 

ενιαίας ενεργειακής αγοράς, τα χρηματιστήρια 

ενέργειας διευκολύνουν τις συναλλαγές σε 

2 Ο διαχειριστής σύζευξης των αγορών υπολογίζει 
τη διαθέσιμη διασυνοριακή δυναμικότητα, με βάση όλες οι 
προσφορές αγοράς και πώλησης στην ΕΕ που συλλέγονται 
από τα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας και προχωρά 
στην αντιστοίχιση των προσφορών με τον βέλτιστο τρόπο. 
Με τη σύζευξη μεταξύ διαφορετικών αγορών ενέργειας 
που επιτυγχάνεται, διασφαλίζεται ότι η ροή ισχύος 
μετατοπίζεται συνήθως από τις περιοχές χαμηλών τιμών 
προς τις περιοχές υψηλών τιμών, εξισορροπώντας εν τέλει 
το κόστος  προς όφελος του καταναλωτή (Βλ. Κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/1222 Προοίμιο σκέψεις 4 και 5 )

3 Πρόκειται για το ευρωπαϊκής εμβέλειας μοντέλο 
στόχο (EU-wide target model), μέσω της εφαρμογής 
των κανόνων του Κανονισμού (ΕΕ) 714/2009 και του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, Βλ. σχετικά Χ. Ταρνανίδου, 
Σύγχρονες ενεργειακές αγορές, Νομική Βιβλιοθήκη 2016, 
σελ. 37.

Απαιτήσεις συμμετοχής στο χρηματιστήριο ενέργειας

Στρατάκος Δημήτριος,                                                                                                             
Δικηγόρος, LL.M. (ΕΚΠΑ, University of Paris I: Panthéon-Sorbonne) 
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ενέργεια, ως εμπόρευμα, σε σχέση με το οποίο είναι 

δυνατόν να διεξάγονται και χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές, αντισταθμίζοντας ή καλύπτοντας 

τον κίνδυνο από τις αγοραίες ενεργειακές τιμές, 

εισάγοντας παράλληλα ένα νέο πεδίο επενδυτικής 

δραστηριότητας4. Το χρηματιστήριο ενέργειας, ως 

υποδομή αγοράς που επιτρέπει την αποτελεσματική 

λειτουργία της, αποτελεί χώρο περιορισμού της 

μονοπωλιακής ισχύος αλλά και ανάπτυξης του 

ανταγωνισμού στην παραγωγή και την προμήθεια 

ενέργειας5. Με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω 

χρηματιστηριακής αγοράς, διευκολύνεται η 

δίκαιη διαμόρφωση τιμών της ενέργειας, σε ένα 

περιβάλλον οργανωμένης διαπραγμάτευσης, με 

συνθήκες διαφάνειας6, όπως αυτές εξασφαλίζονται 

μέσω των απρόσωπων συναλλαγών και της 

ισότιμης συμμετοχής των συναλλασσομένων7.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), 

στην ισχύουσα μορφή του, αποτελεί προϊόν της 

τροποποίησης του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ Α 

185/30.9.2016)  από το νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ 

Α’ 5/17.01.2018), η οποία εισήγαγε το νομικό 

πλαίσιο για τη διαμόρφωση των κατάλληλων 

συνθηκών  ενεργειακής χρηματιστηριακής 

αγοράς στη χώρα, και τη μεταμόρφωσή της 

4 Χ. Ταρνανίδου, Σύγχρονες ενεργειακές αγορές, 
Νομική Βιβλιοθήκη 2016, σελ. 41.

5 Γ. Ψαρουδάκης, Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
μεταξύ μονοπωλίου ρύθμισης και χρηματιστηρίου: σκέψεις 
για το Ν.4425/2016, ΔΕΕ, Τεύχος 3/2017, σελ. 337.

6 Χ. Ταρνανίδου, Σύγχρονες ενεργειακές αγορές 
Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 153.

7 Γ. Ψαρουδάκης, Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
μεταξύ μονοπωλίου ρύθμισης και χρηματιστηρίου: σκέψεις 
για το Ν.4425/2016, ΔΕΕ, Τεύχος 3/2017, σελ. 337.

από αγορά του ΛΑΓΗΕ του νόμου 4001/2011 

σε αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας8.  Το 

ΕΧΕ θα λειτουργεί ως διαχειριστής των Αγορών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αγορά Επόμενης 

Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά)9, στις οποίες θα  

διενεργούνται οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας 

με υποχρέωση φυσικής παράδοσης καθώς και 

ενεργειακών χρηματοπιστωτικών αγορών10.

Ειδικότερα, με τις τροποποιήσεις του 

Ν.4512/2018 εισάγονται μεταξύ άλλων καινοτόμες 

εναλλακτικές συμμετοχής και διαμεσολάβησης 

στην αγορά, επηρεάζοντας δραστικά τον τρόπο 

παροχής των ενεργειακών υπηρεσιών στη χώρα 

μας11. Υπό το νέο πλαίσιο, στο ΕΧΕ είναι δυνατόν 

να έχουν πρόσβαση τόσο οι επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν στη χονδρική αγορά ενέργειας όσο 

και χρηματοπιστωτικές  επιχειρήσεις12. Αν και στον 

ορισμό13 που δίνει για τους Συμμετέχοντες στην 

Αγορά Ενέργειας, ο Ν.4425/2016 αναφέρεται 

σε «κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με δικαίωμα 

διενέργειας συναλλαγών σε αγορές», χωρίς να 

πραγματοποιεί ρητή παράθεση των οντοτήτων, 

προκύπτει από άλλες διατάξεις του14 ότι πέραν των 

ενεργειακών επιχειρήσεων, δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις 

8 Χ. Ταρνανίδου, Συμμετοχή και διαμεσολάβηση 
στη νέα ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά, Ενέργεια και 
Δίκαιο Τεύχος 28, Σάκκουλας, 2018, σελ.37 .

9 Ν.4425/2016, Άρθρο 9 .
10 Ν.4425/2016, Άρθρο 5 περ. α) , β) , γ) και Άρθρο 

7.
11 Χ. Ταρνανίδου, Σύγχρονες ενεργειακές αγορές, 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 69.
12 Ν.4425/2016, Άρθρο 6 παρ.6 .
13 Άρθρο 5 περ. ιε).
14 Άρθρο 6 παρ.6 .
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επενδύσεων (ΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ). Η συμμετοχή 

αυτή, διακρίνεται, στην παροχή πρόσβασης 

στα συστήματα της αγοράς προς διενέργεια 

συναλλαγών, η οποία αφορά κυρίως παραγωγούς, 

προμηθευτές και λοιπούς χονδρεμπόρους καθώς 

και στην πρόσβαση προς εκκαθάριση των εν λόγω 

συναλλαγών, η οποία απευθύνεται ουσιαστικά στις 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο νομοθέτης δεν θέτει περιορισμούς ως 

προς τη συμμετοχή ενεργειακών και 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στις αγορές 

χονδρικής ενέργειας και στις αγορές ενεργειακών 

χρηματοπιστωτικών μέσων, αφήνοντας ουσιαστικά 

ελεύθερο το πεδίο στις εποπτικές αρχές ή ακόμα και 

στο διαχειριστή των αγορών να καθορίσουν τους 

ειδικότερους όρους συμμετοχής, χάριν ευελιξίας 

και προσαρμοστικότητας στις ανάγκες της αγοράς. 

Έτσι οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, αν και δεν 

αποτελούν κατ’ εξοχήν συμμετέχοντες στην αγορά 

ενέργειας δύνανται να συμμετέχουν στην αγορά 

χονδρικής του ΕΧΕ. Ομοίως, περιορισμοί δεν 

παρατηρούνται στη συμμετοχή των ενεργειακών 

επιχειρήσεων στη χρηματοπιστωτική ενεργειακή 

αγορά, η οποία αποτελεί έκφανση της ρυθμιζόμενης 

αγοράς της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II) 

και του Ν.4514/2018, καθώς λειτουργούν σε 

περιορισμένο βαθμό διαμεσολαβητικά ώστε να 

παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στους πελάτες 

τους15.

15 Χ. Ταρνανίδου, Συμμετοχή και διαμεσολάβηση 
στη νέα ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά, Ενέργεια και 
Δίκαιο Τεύχος 29, Σάκκουλας, 2018, σελ.42.

Σε κάθε περίπτωση, οι μορφές αυτές πρόσβασης 

στην αγορά χονδρικής και στη χρηματοπιστωτική 

αγορά του ΕΧΕ, καθώς και στην εκκαθάριση των 

διενεργούμενων σε αυτές συναλλαγών, διέπονται 

από διαφορετικούς περιορισμούς και απαιτήσεις 

(κεφαλαιακές, οργανωτικές, λειτουργικές), οι 

οποίες πέρα από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, 

καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τους κανόνες 

λειτουργίας του διαχειριστή της κάθε αγοράς, του 

Φορέα Εκκαθάρισης των ενεργειακών συναλλαγών 

καθώς και του Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου, 

αναλόγως την περίπτωση. Στη παρούσα μελέτη 

αναλύονται οι απαιτήσεις συμμετοχής, τόσο στις 

αγορές χονδρικής όσο και στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές του ΕΧΕ καθώς και στην εκκαθάριση των 

συναλλαγών σε αυτές, με βάση τα προβλεπόμενα 

στη σχετική νομοθεσία και στους κανόνες των 

αντίστοιχων διαχειριστών αγορών και φορέων 

εκκαθάρισης. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι 

οντότητες, οι οποίες δύνανται να συμμετέχουν 

στη φυσική αγορά του ΕΧΕ (Κεφ.Α) και στις 

εργασίες εκκαθάρισης (Κεφ.Β) τα χαρακτηριστικά 

των οποίων διαμορφώνουν ουσιαστικά και τις 

αντίστοιχες ειδικότερες απαιτήσεις επάρκειας, ενώ 

αναλύεται ειδικότερα το πλαίσιο για τη συμμετοχή 

που θέτουν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές (Κεφ.Δ). 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα χαρακτηριστικά 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όσον αφορά 

τις οντότητες με δυνατότητα συμμετοχής σε 

συναλλαγές σε ενεργειακά χρηματοπιστωτικά μέσα, 

τόσο στη διαπραγμάτευση (Κεφ.Δ) όσο και στην 

εκκαθάριση (Κεφ. Ε).
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I. Ορίζοντας του Συμμετέχοντες στην 
αγορά ενέργειας

Δεδομένου του σημαντικού ρόλου των 

συμμετεχόντων στη λειτουργία της 

χρηματιστηριακής αγοράς ενέργειας, χονδρικής 

και χρηματοπιστωτικής, οι απαιτήσεις συμμετοχής 

διαμορφώνονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες αυτής, ήτοι τη ρευστότητα, τη διαφάνεια 

και την ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία 

του επενδυτή την κάλυψη πτωχευτικών ή άλλων 

κινδύνων και εν γένει την αποτελεσματικότητα 

της αγοράς. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων αλλά και ο ρόλος  τους 

στη διαμόρφωση των τιμών των ενεργειακών 

προϊόντων, καθορίζουν τη ρύθμιση διαφορετικών 

προϋποθέσεων πρόσβασης, καθιστώντας 

σημαντική, την ανάλυση ορισμένων γενικών 

χαρακτηριστικών αυτών. 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, οι συμμετέχοντες 

περιλαμβάνουν τόσο ενεργειακές επιχειρήσεις όσο 

και χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (πιστωτικά 

ιδρύματα και ΕΠΕΥ/ΑΕΠΕΥ). Οι  ενεργειακές 

επιχειρήσεις αποτελούν αναμφισβήτητα τους 

κύριους πρωταγωνιστές της ενεργειακής 

αγοράς. Αυτό φαίνεται στην ενότητα 3.2 του 

Κεφαλαίου 3 του Κανονισμού του ΕΧΕ16, στην 

οποία ως πρόσωπα που θα μπορούσαν να λάβουν 

16 Απόφαση ΡΑΕ υπ’αριθμ.1116/2018 (ΦΕΚ Β’ 
5914/31.12.2018)

άδεια πρόσβασης στις ενεργειακές αγορές του 

ΕΧΕ  παρατίθενται μόνο επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, 

ήτοι:

1) Παραγωγοί, κάτοχοι Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ή σχετικής εξαίρεσης από 

την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής,

2) Προμηθευτές, κάτοχοι Άδειας Προμήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας,

3) Έμποροι, κάτοχοι Άδειας Εμπορίας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας,

4) Παραγωγοί Α.Π.Ε.& ΣΗΘΥΑ, κάτοχοι 

Άδειας Παραγωγής Α.Π.Ε.& ΣΗΘΥΑ ή 

σχετικής Εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης 

άδειας παραγωγής,

5) Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Α.Π.Ε., 

κάτοχοι Άδειας Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

Α.Π.Ε., και

6) Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες.

Η ανάδειξη των ως άνω προσώπων ως επιλέξιμων 

για συμμετοχή στις αγορές του ΕΧΕ, θέτει στο 

προσκήνιο  κυρίως τις επιχειρήσεις με ενεργειακή 

δραστηριότητα17, που δραστηριοποιούνται στο 

ανώτατο επίπεδο μεταφοράς ενέργειας18, δηλαδή 

παραγωγούς, προμηθευτές και εμπόρους19. Ωστόσο 

17 Ν.4001/2011 Άρθρο 2 παρ.1 περ. η) .
18 Βασικό γνώρισμα της αγοράς είναι η λειτουργία 

της ως αγορά προϊόντων υψηλής τάσης ισχύος (high volt-
age transmission). καθώς σε αυτή, η μεταφορά ενέργειας 
λόγω ακριβώς της υψηλής τάσης, γίνεται με τις λιγότερες 
συγκριτικά απώλειες σε σχέση με τη μεσαία και χαμηλή 
τάση.

19 Χ. Ταρνανίδου, Σύγχρονες ενεργειακές αγορές, 
Νομική Βιβλιοθήκη 2016, σελ. 69.
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ως συμμετέχοντες χαρακτηρίζονται και οι τελικοί 

καταναλωτές, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει 

ο ACER20 στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1227/2011 (REMIT), καθώς ο Κανονισμός 

συμπεριλαμβάνει στον ορισμό του συμμετέχοντα 

στην αγορά (ενέργειας) και κάθε πρόσωπο -φυσικό 

ή νομικό- που πραγματοποιεί συναλλαγές, «μέσω 

εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε 

μία ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας». 

Η ως άνω διάκριση σε παραγωγούς, προμηθευτές 

και εμπόρους είναι το αποτέλεσμα του διαχωρισμού 

των σχετικών υπηρεσιών μεταφοράς, διανομής, 

παραγωγής και προμήθειας που επήλθε στην 

Ευρώπη σταδιακά μέσω των Οδηγιών 96/92/

ΕΚ, 2003/54/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ.  Ειδικότερα, 

οι παραγωγοί, δηλαδή οι μονάδες παραγωγής, 

αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους μέσω 

της παραγωγής και της παροχής συναφών 

παρεπόμενων υπηρεσιών (πχ προμηθευτικών 

υπηρεσιών) ενώ οι προμηθευτές είναι τα πρόσωπα 

που πωλούν (περιλαμβανόμενης της μεταπώλησης) 

ενέργεια σε πελάτες21. Είναι σύνηθες οι παραγωγοί 

ενέργειας να λειτουργούν και ως προμηθευτές, οι 

δε προμηθευτές ενέργειας να λειτουργούν τόσο ως 

έμποροι χονδρικής όσο και ως έμποροι λιανικής. 

Στην πράξη, μάλιστα, παραγωγοί λειτουργούν 

ως ολοκληρωμένες επιχειρήσεις και προμηθεύουν 

ενέργεια απευθείας τους τελικούς καταναλωτές, 

20 Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators (ACER) - Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας. Ιδρύθηκε με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 713/2009.

21 Ν.4001/2011 Άρθρο 2 παρ.1 περ. (κα) και (κβ).

ή προμηθευτές εντάσσουν στην επιχείρησή 

τους μονάδες παραγωγής και επιλέγουν μορφές 

καθετοποιημένης ολοκλήρωσης, για λόγους 

ορθολογικοποίησης του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών22. 

Ο Κανονισμός του ΕΧΕ, σε συμφωνία με τον 

ορισμό για τους “Συμμετέχοντες” που δίνει ο 

Ν.4425/201623, εντάσσει στα επιλέξιμα πρόσωπα 

τους αυτοπρομηθευόμενους πελάτες και τους 

φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης (ΦοΣΕ- aggre-

gators), οι οποίοι αποτελούν πρόσωπα που 

συγκεντρώνουν στοιχεία τόσο παραγωγής και 

προμήθειας όσο και κατανάλωσης ενέργειας. Οι 

αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες, ως περιπτώσεις 

μεγάλων καταναλωτών, προμηθεύονται απευθείας 

ενέργεια από τις Αγορές Ενέργειας αλλά προς ίδια 

αποκλειστική χρήση ενώ οι ΦοΣΕ λειτουργούν 

ως εκπρόσωποι –βάσει σημείων σύνδεσης- 

περισσότερων παραγωγών, προμηθευτών 

(μικρότερης κλίμακας) ή και καταναλωτών 

στη φυσική αγορά, συγκεντρώνοντας φορτία 

ή παραγόμενη ενέργεια προς πώληση, αγορά ή 

δημοπρασία αυτής, προκειμένου να διευκολύνουν  

τη διόδευση της προσφοράς και της ζήτησης24. 

Η δε ένταξη των τελευταίων προσώπων στην 

έννοια των συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας, 

υποστηρίζεται και από το πρόσφατο πακέτο 

22 Χ. Ταρνανίδου, Σύγχρονες ενεργειακές αγορές, 
Νομική Βιβλιοθήκη 2016, σελ. 71.

23 Ν.4425/2016 Άρθρο 5 περ. ιε).
24 Χ. Ταρνανίδου, Συμμετοχή και διαμεσολάβηση 

στη νέα ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά, Ενέργεια και 
Δίκαιο Τεύχος 29, Σάκκουλας, 2018, σελ.47.



modern magazine

ΕπΟιΔ  43

ενωσιακών κανόνων25 για την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας26, στο πλαίσιο του σχεδίου 

για καθαρή ενέργεια για τους Ευρωπαίους πολίτες, 

σχετικά με την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής 

των καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας27.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω ο Κανονισμός του 

ΕΧΕ δεν συμπεριλαμβάνει τα πιστωτικά ιδρύματα 

και τις ΕΠΕΥ/ΑΕΠΕΥ στα επιλέξιμα πρόσωπα 

με δικαίωμα πρόσβασης στη φυσική αγορά του, 

παρά το γεγονός ότι ο Ν.4425/2016 δεν θέτει 

εμπόδια για τη συμμετοχή τους. Η επιλογή του 

νομοθέτη ακολουθεί την ερμηνεία του ACER  
28για τους Συμμετέχοντες καθώς και όσα ισχύουν 

σε λοιπές ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές29 και 

αντιμετωπίζει τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 

ως Συμμετέχοντες με διαμεσολαβητικό ρόλο και 

για λόγους παροχής ρευστότητας στις ενεργειακές 

αγορές. Η ένταξη αυτή των χρηματοπιστωτικών 

επιχειρήσεων στη φυσική αγορά ενέργειας 

συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των συνθηκών 

προσφοράς και ζήτησης, καθώς η προηγμένη 

εξειδίκευσή τους σε θέματα διαπραγμάτευσης  

25 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943  σχετικά με την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, Οδηγία (ΕΕ) 
2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2012/27/ΕΕ

26 Clean energy for all Europeans package (https://
ec.europa.eu/energ y/en/topics/energ y-strateg y-and-
energy-union/clean-energy-all-europeans )

27 Σκέψεις (3), (5) και (10) – Προοίμιο, Άρθρα 
10 -29, Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ

28 ACER, Guidance on the application of REMIT, 
2016, σελ. 17.

29 EPEX SPOT (Γαλλία), EEX (Γερμανία)

τίθεται προς αξιοποίηση από τους χονδρέμπορους 

οι οποίοι αλληλεπιδρούν υπό συνθήκες αγοράς. 

Δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια, μετά από 

σχετική τροποποίηση του Κανονισμού ,η φυσική 

αγορά του ΕΧΕ να γίνει προσβάσιμη και για 

τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εφόσον οι 

συνθήκες στην αγορά για μια τέτοια εξέλιξη έχουν 

ωριμάσει. 

A. Ειδικότερες απαιτήσεις συμμετοχής στις 
Αγορές του ΕΧΕ 

Δεδομένου ότι οι συναλλασσόμενοι στις αγορές 

χονδρικής φέρουν την ευθύνη για τη διενέργεια 

μεγάλου όγκου συναλλαγών, είναι ευνόητο 

πως πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες 

οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις, 

που λειτουργούν ως εχέγγυα για την ομαλή 

διεξαγωγή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης 

και εν τέλει για τη διαμόρφωση της τιμής των 

ενεργειακών προϊόντων.

Ακολουθώντας το πρότυπο του Κανονισμού του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Κανονισμός του ΕΧΕ 

θέτει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της 

ιδιότητας του Συμμετέχοντα στις Αγορές του, στο 

πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας30. Ειδικότερα 

αναφέρεται πως ο Συμμετέχων πρέπει να διαθέτει: 

30 Κανονισμός ΕΧΕ, Κεφάλαιο 3, παρ. 3.4.2 
Οργανωτικές απαιτήσεις και επαγγελματική επάρκεια για 
την απόκτηση ιδιότητας Συμμετέχοντα.
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1) Κατάλληλη οργανωτική, λειτουργική και 

τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια

2) Κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και 

ασφάλειας στον τομέα της ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας  δεδομένων και εσωτερικού ελέγχου 

όσον αφορά τη συμμετοχή του 

Οι ως άνω προϋποθέσεις είναι απαραίτητες 

προκειμένου κάθε Συμμετέχων να επιτυγχάνει31: 

1) την αποτελεσματική διαχείριση των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων κατά τη διενέργεια 

των συναλλαγών, 

2) την παρακολούθηση της ομαλής 

εκκαθάρισης των καταρτιζόμενων συναλλαγών 

καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

προκύπτουν, όπου συντρέχει περίπτωση,

3) τον περιορισμό του κινδύνου εμπλοκής σε 

κάθε συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

βλάβη ή κατάχρηση της Αγοράς ,

4) την αποτελεσματική παρακολούθηση, 

διαχείριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του προς τις Αρμόδιες Αρχές, το ΕΧΕ, το Φορέα 

Εκκαθάρισης  καθώς και τα  συστήματα και τους 

φορείς που συνδέονται με τις Αγορές του EXE.

Στο πλαίσιο της οργανωτικής επάρκειας του 

Συμμετέχοντα, προβλέπεται, επιπλέον, ο 

διορισμός τουλάχιστον ενός Πιστοποιημένου 

Διαπραγματευτή, φυσικού προσώπου με 

επαγγελματική επάρκεια ως προς την άσκηση 

καθηκόντων διεξαγωγής συναλλαγών  στις 

31 Κανονισμός ΕΧΕ παρ. 3.4.2  παρ.2 περ. α) – δ).

Αγορές του ΕΧΕ και σε κάθε περίπτωση η 

απασχόληση επαρκούς αριθμού Πιστοποιημένων 

Διαπραγματευτών, βάσει του φάσματος των 

συναλλαγών του Συμμετέχοντα32.

Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, η απουσία 

απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας για τους 

Συμμετέχοντες στο ΕΧΕ. Η απουσία αυτή 

μπορεί να ερμηνευθεί ουσιαστικά ως εκτίμηση 

του Διαχειριστή της Αγοράς, για την επάρκεια 

των σχετικών προϋποθέσεων που συνοδεύουν 

τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε κάθε μια 

από τις κατηγορίες των οντοτήτων (παραγωγοί, 

προμηθευτές, έμποροι κ.ο.κ) που περιγράφονται 

ανωτέρω ως επιλέξιμα πρόσωπα, από τις αρμόδιες 

εποπτικές αρχές33.

II. Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής 
στην εκκαθάριση συναλλαγών του ΕΧΕ 

Καμία συναλλαγή δεν μπορεί να νοηθεί ως 

ολοκληρωμένη, με μόνη τη συμφωνία ως 

αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης ή άλλου τύπου 

διαμόρφωσης της τιμής του συναλλασσόμενου 

όγκου ενέργειας (trading). Η εκκαθάριση ως 

διαδικασία με βάση την οποία προσδιορίζονται, 

ιδίως κατ’ είδος, ποσότητα, τιμή και ημερομηνία 

συναλλαγής, οι υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα 

32 Κανονισμός ΕΧΕ παρ. 3.4.2  παρ.4.
33 Όσον αφορά τις ενεργειακές επιχειρήσεις με 

έδρα την Ελλάδα, η ΡΑΕ διαθέτει Κανονισμούς Αδειών, 
όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των απαιτήσεων για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρ. 135 
Ν.4001/2011. Βλ. ιστοσελίδα  ΡΑΕ: http://www.rae.gr/
site/categories_new/global_regulation/codes.csp.
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δικαιώματα που προκύπτουν από τις συναλλαγές, 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες 

των αγορών. Είναι σύνηθες μάλιστα η εκκαθάριση 

να περιλαμβάνει και τη λειτουργία της 

διαχείρισης κινδύνου (risk management)34 και 

να συνοδεύεται αντιστοίχως από τις απαραίτητες 

«εγγυήσεις»35 ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή 

εκπλήρωση των συναλλαγών στις περιπτώσεις 

υπερημεριών (defaults)36.  Οι ως άνω λειτουργίες 

της εκκαθάρισης των συναλλαγών, όπως έχουν 

διαμορφωθεί στην αγορά των χρηματοπιστωτικών 

μέσων, αποτυπώνονται και στον ορισμό της 

εκκαθάρισης των συναλλαγών στις Αγορές 

Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς διακρίνονται37:

1) Στον υπολογισμό με διαφανή τρόπο των 

ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέργειας και 

ισχύος των αντίστοιχων θέσεων για τις ποσότητες 

αυτές 

2) Τον υπολογισμό της χρηματικής αξίας των 

χρεώσεων και πιστώσεων των Συμμετεχόντων στις 

Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας 

34 Βλ σε Ν. Ρόκα/ Χ. Ταρνανίδου, Έννοια της 
«εκκαθάρισης» στην αγορά ενέργειας και ευθύνη του 
«εκκαθαριστή» ως εγγυητή (Γνωμ.), ΔΕΕ, Τεύχος  7, 
Ιούλιος 2018, σελ. 817: “Ο φορέας εκκαθάρισης  μπορεί να 
προβαίνει και σε αποτίμηση των θέσεων (mark-to-market), 
σε υπολογισμό δηλαδή της αξίας των θέσεων στις τρέχουσες 
τιμές (market prices) και με τους σχετικούς υπολογισμούς 
να υπολογίζει το κόστος για την ικανοποίηση του 
αντισυμβαλλομένου στη σχετική συναλλαγή σε περίπτωση 
αθέτησης της συναλλαγής”.

35 Οι εγγυήσεις αυτές λαμβάνονται μέσω παροχής 
εξασφαλίσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη (εκκαθαριστικά 
μέλη)υπό τη μορφή ασφάλειας (πχ ενεχύρου)  παρεχόμενης 
σε μετρητά  ή κατ’ είδος (πχ τίτλους) ή εγγυητικής 
επιστολής.

36 Ν. Ρόκας / Χ. Ταρνανίδου, Έννοια της 
«εκκαθάρισης» στην αγορά ενέργειας και ευθύνη του 
«εκκαθαριστή» ως εγγυητή (Γνωμ.), ΔΕΕ, Τεύχος  7, 
Ιούλιος 2018, σελ. 817.

37 Ν.4425/2016,  Άρθρο 12 παρ.2.

3) Την ανάληψη και διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου των συναλλαγών στο πλαίσιο της 

λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

και τη διευθέτηση τυχόν ελλείμματος των 

συναλλαγών αυτών.

Στις εργασίες του Φορέα Εκκαθάρισης 

(EnexClear), περιλαμβάνεται, επιπλέον, και 

ο -χρηματικός- διακανονισμός των συναλλαγών 

στις Αγορές του ΕΧΕ, δηλαδή η διευθέτηση του 

οικονομικού αποτελέσματος της εκκαθάρισης 

των συναλλαγών και η εκτέλεση των τραπεζικών 

πράξεων των χρεοπιστώσεων στους λογαριασμούς 

των Συμμετεχόντων και κάθε άλλη συναφής 

εργασία38. Σημειώνεται, πως παρά το γεγονός ότι η 

νομοθεσία χαρακτηρίζει την οικονομική διευθέτηση 

ως πράξη διακανονισμού, σε  καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση ότι 

ο συναλλακτικός κίνδυνος δεν συνέχεται με 

την εκκαθάριση  και δεν ανήκει στον φορέα 

εκκαθάρισης39. Σημειώνεται δε πως, δεδομένου ότι 

ένας φορέας εκκαθάρισης  διεκπεραιώνει απλώς 

την εκκαθάριση χωρίς να αναλαμβάνει κάποια 

εγγυητική («del credere») ευθύνη ως προς την 

εκπλήρωση των συναλλαγών και κατά συνέπεια 

τους αντίστοιχους πιστωτικούς κινδύνους, δεν φέρει 

καμία ευθύνη ως προς οποιαδήποτε προσγενόμενη 

ζημία από υπερημερία, που δεν καλύπτεται από τις 

παρασχεθείσες εξασφαλίσεις.

38 Ν.4425/2016, Άρθρο 12 πα.3 .
39 Δ. Λιάπης, Ηλεκτρική Ενέργεια και Δίκαιο των 

Συμβάσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018, σελ 215.
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Με βάση τις ως άνω ειδικότερες λειτουργίες της 

εκκαθάρισης, διαμορφώνονται αντιστοίχως 

οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορούν 

να λειτουργούν ως Εκκαθαριστικά Μέλη, 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη έναντι του 

Φορέα Εκκαθάρισης για την εκπλήρωση των 

χρηματικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τους στο σύστημα εκκαθάρισης των 

συναλλαγών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

αλλά και τους κανόνες λειτουργίας του Φορέα 

Εκκαθάρισης40. Ειδικότερα τα Εκκαθαριστικά 

Μέλη του Φορέα Εκκαθάρισης, υποχρεούνται να 

πληρούν απαιτήσεις κεφαλαιακές, οργανωτικές 

και λειτουργικές προκειμένου να είναι σε θέση 

να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους  

έναντι του Φορέα Εκκαθάρισης. Οι όροι αυτοί 

πρόσβασης καθορίζονται στον Κανονισμό της 

Φορέα Εκκαθάρισης και σύμφωνα με το νόμο 

πρέπει να είναι επαρκείς, αποτελεσματικοί και να 

διασφαλίζουν της άνευ διακρίσεων συμμετοχή 

των Μελών στην εκκαθάριση41. Διευκρινίζεται 

ωστόσο, πως οι απαιτήσεις συμμετοχής διαφέρουν 

ανάλογα με τον τύπο/τη μορφή συμμετοχής των 

Εκκαθαριστικών Μελών, καθώς αυτά διακρίνονται 

σε Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά 

Εκκαθαριστικά Μέλη, χωρίς αυτή η διάκριση να 

γίνεται στο νόμο αλλά στους κανόνες του Φορέα 

Εκκαθάρισης42:

40 Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επόμενης 
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Σχέδιο υπό 
διαβούλευση) Μέρος 1 Ορισμοί, περ.12.

41 Ν.4425/2016Άρθρο 13 παρ.1 περ. β) .
42 ό.π. Μέρος 4 Άρθρο 2.8 .

1) Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη  (ΑΕΜ) 

αναλαμβάνουν την εκκαθάριση των συναλλαγών 

που διενεργούν τα ίδια στις Αγορές Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, δεν μπορούν ωστόσο να εκκαθαρίζουν 

τις συναλλαγές άλλων Συμμετεχόντων

2) Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη (ΓΕΜ) 

εκκαθαρίζουν συναλλαγές που καταρτίζουν οι 

Συμμετέχοντες στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Ουσιαστικά, τα ΓΕΜ αναλαμβάνουν την 

εκκαθάριση των συναλλαγών που πραγματοποιούν 

οι Συμμετέχοντες στις Αγορές του ΕΧΕ, οι 

οποίοι όμως δεν μετέχουν στην εκκαθάριση και 

αποτελούν Μη Εκκαθαριστικά Μέλη43. Δεν 

αποκλείεται, ωστόσο η συνεργασία των ΓΕΜ με 

τα ΑΕΜ, προκειμένου τα ΓΕΜ να αναλάβουν την 

εκκαθάριση των συναλλαγών για λογαριασμό των 

τελευταίων44.

Από τους ως άνω ορισμούς προκύπτει πως την 

ιδιότητα του ΑΕΜ μπορούν να λάβουν οι 

ενεργειακές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη 

διενέργεια συναλλαγών στις αγορές του EXE και 

παρατέθηκαν ανωτέρω45. Το γεγονός ότι η ευθύνη 

εκκαθάρισης αφορά  μόνο τις ίδιες συναλλαγές, 

καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 

πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ  (500.000€)46. Τα 

απαιτούμενα κεφάλαια αποτελούν ελάχιστη μορφή 

43 ό.π. Μέρος 4 Άρθρο 2.9.
44 ό.π. Μέρος 4 Άρθρο 2.8 παρ.5
45 ό.π. Μέρος 4 παρ. 2.10.2 εσ.παρ.2
46 ό.π. Μέρος 4 Άρθρο 2.10.4 εσ. παρ. 2.
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εγγύησης για τη ρευστότητα της επιχείρησης και 

τη δυνατότητα αντιμετώπισης τυχόν κινδύνων 

υπερημερίας του αντισυμβαλλόμενου κατά την 

εκκαθάριση των συναλλαγών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι 

σημαντικά μεγαλύτεροι όταν διενεργείται η 

εκκαθάριση συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων, 

είναι εύλογο όχι μόνο οι αντίστοιχες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις να είναι αυστηρότερες, αλλά να 

απαιτούνται συγκεκριμένες οργανωτικές και 

λειτουργικές υποδομές, εμπειρία στη διαχείριση 

των κινδύνων της αγοράς και πρόσβαση σε αγορές 

κεφαλαίων. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνουν τα 

πιστωτικά ιδρύματα και οι ΕΠΕΥ/ΑΕΠΕΥ, ο 

ορισμός των οποίων ως ΓΕΜ αντικατοπτρίζει 

και τη βούληση του νομοθέτη για ενίσχυση 

της φυσικής αγοράς από το χρηματοπιστωτικό 

τομέα47, σε ρευστότητα αλλά και αξιοπιστία. 

Κατά συνέπεια, ο Φορέας Εκκαθάρισης ορίζει 

τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια των ΓΕΜ στα τρία 

εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€), ενώ όσον αφορά 

τα εχέγγυα της οργανωτικής επάρκειας των εν 

λόγω χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, αυτά 

καθορίζονται ήδη στους νόμους 4261/201448 

και 4514/201849 ως κείμενα που περιλαμβάνουν 

47 Χ. Ταρνανίδου, Συμμετοχή και διαμεσολάβηση 
στη νέα ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά, Ενέργεια και 
Δίκαιο Τεύχος 29, Σάκκουλας, 2018, σελ.37.

48 Νόμος που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 
2013/36 (CRD) Άρθρα  68 επ. Και 98 επ..

49 Νόμος που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 
2014/65 (MiFID II) Άρθρο 16. Βλ σχετικά και Κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, 
της 25ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 
2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και 

διατάξεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 

πιστωτικών ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ/ΑΕΠΕΥ 

αντιστοίχως, στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας Εκκαθάρισης θέτει 

στους κανόνες του ειδικές απαιτήσεις οργανωτικής 

επάρκειας των Εκκαθαριστικών Μελών50. Στις 

ρυθμίσεις αυτές διακρίνονται οι απαιτήσεις για 

διαρκή παρακολούθηση και ομαλή εκπλήρωση της 

εκκαθάρισης των συναλλαγών και διευθέτησης 

τυχόν υπερημεριών, της συμμόρφωσής τους έναντι 

των αρμόδιων εποπτικών αρχών και του διορισμού 

επαρκούς αριθμού Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών, 

με την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια, για τη 

συμμετοχή τους στις διαδικασίες εκκαθάρισης51.

Πρόσβαση στην εκκαθάριση μπορούν να έχουν και 

οι αλλοδαπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ήτοι 

πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικές επιχειρήσεις  

με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη 

χώρα μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα ή 

και εξ‘ αποστάσεως, κατά τα προβλεπόμενα 

στις Οδηγίες 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ 

αντιστοίχως. Προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση 

αποτελεί, το δίκαιο της χώρας της έδρας της 

χρηματοπιστωτικής επιχείρησης να επιτρέπει την 

πρόσβαση αυτής στην εκκαθάριση των σχετικών 

τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, 
καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της 
εν λόγω οδηγίας.

50 Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επόμενης 
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Σχέδιο υπό 
διαβούλευση) Μέρος 4 Άρθρο 2.10.5.

51 ό.π. Μέρος 4 Άρθρο 2.10.7.
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συναλλαγών, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις 

του Ν.4425/201652. 

Γ. Ειδικά κριτήρια επάρκειας για τους 
συμμετέχοντες από τις εποπτικές αρχές 

Ο νομοθέτης ωστόσο, στη διαμόρφωση του 

πλαισίου για την πρόσβαση των 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με έδρα την 

Ελλάδα στην εκκαθάριση των συναλλαγών, δεν 

αρκέστηκε μόνο στις απαιτήσεις που τίθενται σε 

επίπεδο νόμων και ενωσιακών κειμένων στο πλαίσιο 

αδειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών, ούτε και 

στους ειδικότερους όρους πρόσβασης των κανόνων 

λειτουργίας του διαχειριστή των αγορών ενέργειας 

και του Φορέα Εκκαθάρισης αντιστοίχως. Στο 

άρθρο 13 παρ. 1 (β) εδ. β’-γ’ του Ν.4425/2016, 

θεσπίζει τη δυνατότητα για τις εποπτικές αρχές, 

δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος για τα πιστωτικά 

ιδρύματα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις 

ΑΕΠΕΥ, να καθορίζουν με αντίστοιχες αποφάσεις  

ειδικά κριτήρια για την επάρκεια συμμετοχής των 

εποπτευόμενων από αυτές προσώπων καθώς και 

την ακολουθούμενη διαδικασία εγκρίσεως της 

συμμετοχής. 

Η επιπλέον αυτή δικλείδα ασφαλείας για την 

προληπτική προστασία της αγοράς ενέργειας, 

φαντάζει ενδεχομένως περιττή, καθώς οι ως άνω 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις υπάγονται 

ούτως ή άλλως σε ειδικές ρυθμίσεις επάρκειας 

52 Άρθρο 13 παρ.1 περ. β) .

και εποπτείας ως προς την άσκηση των 

δραστηριοτήτων τους (ιδίως των ν.4261/2014, 

ν. 4514/2018, Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013) 

που δεν αφήνουν περιθώρια εκ νέου ρύθμισης53. 

Πράγματι, ο Ευρωπαίος νομοθέτης, ήδη με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 εκφράζει την ανάγκη 

για διαμόρφωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για 

τους «διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων 

και ειδικότερα για τις δραστηριοποιούμενες 

στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις»54, οι οποίες σε 

κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να θέτουν εμπόδια 

στον βασικό στόχο της Ένωσης για απελευθέρωση 

των αγορών αυτών. Στο κείμενο του Κανονισμού, 

δεδομένου ότι προβλέπεται  η δυνατότητα των 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων να λαμβάνουν 

θέσεις και σε ενεργειακά προϊόντα55, θεσπίζονται 

μέθοδοι υπολογισμού ιδίων κεφαλαίων βάσει των 

σχετικών συναλλακτικών κινδύνων56. Η επάρκεια 

δε, των κριτηρίων του Κανονισμού επιβεβαιώνεται 

και από το γεγονός ότι σε αλλοδαπές έννομες τάξεις 

53 Βλ. Σχετικά Αιτιολογική Έκθεση 
Ν.4610/2019,ΦΕΚ Α 70/7.5.2019, ο οποίος τροποποίησε 
τα άρθρα 6 και 13 του Ν.4425/2016.

54 Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013, Προοίμιο – Σκέψεις 
(62) και (63).

55 Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013 Άρθρο 1 περ. 86) ως 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών νοείται “το σύνολο των θέσεων 
ενός ιδρύματος σε χρηματοπιστωτικά μέσα και βασικά 
εμπορεύματα”.

56 Για την ακρίβεια ο Κανονισμός αναφέρεται σε 
«βασικά εμπορεύματα» (commodities), στα οποία 
εντάσσονται  τα ενεργειακά προϊόντα. Βλ. σχετικά άρθρα 
274 και 361 του Κανονισμού. Επίσης σχετική Έκθεση της 
Επιτροπής της Βασιλείας για τις ελάχιστες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις  προς αντιμετώπιση του συναλλακτικού 
κινδύνου αναφέρει συγκεκριμένα πως στα βασικά 
εμπορεύματα εντάσσονται και τα μη υλικά φυσικά αγαθά 
όπως η ενέργεια από φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια. 
(Bank for International Settlements , “Basel Committee 
on Banking Supervision -Minimum capital requirements 
for market risk”, January 2019).
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δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικές αποφάσεις των 

αρμόδιων εποπτικών αρχών57. 

IV. Απαιτήσεις συμμετοχής στις 
ενεργειακές χρηματοπιστωτικές αγορές 

Οι αγορές χονδρικής ενέργειας του ΕΧΕ (αγορά 

Επόμενης Ημέρας και η Ενδοημερήσια Αγοράς) 

δεν είναι οι μόνες αγορές, στις οποίες το ΕΧΕ 

λειτουργεί ως διαχειριστής. Η εισαγωγή του 

θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία ενεργειακών 

χρηματοπιστωτικών αγορών είναι μια από τις 

σπουδαιότερες καινοτομίες του νέου ενεργειακού 

τοπίου58. Ειδικότερα, ο Ν.4425/2016 προβλέπει 

στο άρθρο 15 τη δυνατότητα για το ΕΧΕ 

να λειτουργεί ως διαχειριστής Ενεργειακών 

Χρηματοπιστωτικών Αγορών, δηλαδή αγορών στις 

οποίες αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτελούν 

Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα, ήτοι τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα που περιγράφονται 

στις περιπτώσεις 5 έως 11 του Τμήματος Γ του 

Παραρτήματος Ι του Ν.4514/2018 , που 

σχετίζονται με εμπορεύματα ενέργειας και ιδίως 

ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου ή και 

δικαιώματα εκπομπής ρύπων. Αυτές οι αγορές 

μπορούν να έχουν τη μορφή ρυθμιζόμενης αγοράς, 

Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης 

(ΠΜΔ) ή Μηχανισμός Οργανωμένης 

57 Γαλλία (Code monétaire et financier και General 
Regulation of the Autorité Des Marchés Financiers) 
και Ιταλία (Legislative Decree no. 58 of 24 February 
1998 - Consolidated Law on Financial Intermediation), 
Γερμανία (Banking Act - Kreditwesengesetz, KWG).

58 Δ. Λιάπης, Ηλεκτρική Ενέργεια και Δίκαιο των 
Συμβάσεων , Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018, σελ 235

Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), συνεπώς απαιτείται 

το ΕΧΕ, ως διαχειριστής, να έχει λάβει την 

αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του Ν.4514/201859. Δεδομένου, ωστόσο, ότι 

το ΕΧΕ δεν έχει λάβει ακόμα τη σχετική άδεια, 

δεν μπορεί να γίνει ανάλυση του πλαισίου για τη 

λειτουργία του ως διαχειριστή των αγορών σε 

ενεργειακά χρηματοπιστωτικά μέσα, παρά μόνο 

μια σκιαγράφηση βάσει του ισχύοντος -ενωσιακού 

κατά κύριο λόγο- θεσμικού πλαισίου.

Στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 

(ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ) δύνανται 

να έχουν πρόσβαση οι χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις, ήτοι πιστωτικά ιδρύματα και ΕΠΕΥ-

ΑΕΠΕΥ, που έχουν λάβει άδειας λειτουργίας 

από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, εφόσον βέβαια πληρούν τους 

κανόνες πρόσβασης του διαχειριστή των αγορών 

αυτών60. Ζήτημα αποτελεί, αν αντίστοιχη 

πρόσβαση μπορούν να έχουν οι ενεργειακές 

επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη, μάλιστα, ότι το 

πιθανότερο είναι να συμμετέχουν ήδη στις αγορές 

χονδρικής ενέργειας, και άρα να έχουν επιπλέον 

κίνητρα για τοποθετήσεις σε ενεργειακά παράγωγα, 

τουλάχιστον για λόγους αντιστάθμισης του 

κινδύνου στις αγορές ενέργειας. 

59 Προβλέπεται ωστόσο εξαίρεση στην υποχρέωση 
για χορήγηση άδειας στην περίπτωση που το ΕΧΕ 
αναλαμβάνει να ενεργήσει αποκλειστικά και μόνο ως 
μηχανισμός οργανωμένης αγοράς διαπραγμάτευσης 
επί παραγώγων που διακανονίζονται με φυσικό τρόπο 
(Ν.4425/2016 Άρθρο 15 παρ.2).

60 Ν.4514/2018  Άρθρα 19, 20 και 53.
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Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Κανονισμού 

(ΕΕ) 600/201461, και του Ν.4514/2018 οι 

ενεργειακές επιχειρήσεις μπορούν να είναι μέλη 

αγορών ενεργειακών παραγώγων, χωρίς να 

απαιτείται να έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως 

ΕΠΕΥ/ΑΕΠΕΥ, εφόσον διενεργούν συναλλαγές 

είτε ως ειδικοί διαπραγματευτές για ίδιο λογαριασμό 

είτε στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολών πελατών62. 

Κατά τη διάταξη, η παροχή της επενδυτικής 

υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών από την 

ενεργειακή επιχείρηση γίνεται προς τους πελάτες 

ή τους προμηθευτές της κύριας δραστηριότητάς 

της ως χονδρεμπόρου. Προϋπόθεση για την 

παροχή αυτή των επενδυτικών υπηρεσιών, είναι ο 

παρεπόμενος χαρακτήρας της δραστηριότητας ως 

προς την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, 

η οποία σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι 

επενδυτική και να μην αφορά αλγοριθμική 

κατάρτιση συναλλαγών (algorithmic trading)63. Ο 

Κανονισμός (ΕΕ)2017/59264 (RTS 20) εξειδικεύει 

τις πληροφορίες για τον παρεπόμενο χαρακτήρα της 

δραστηριότητας με την εισαγωγή συγκεκριμένων 

61 Άρθρο 2 παρ.1 περ. ι) i) και II).
62 Συγκεκριμένα το Άρθρο 3 του νόμου (και 

αντίστοιχα άρθρο 2 της Οδηγίας MiFID II) προβλέπει 
τη δυνατότητα παροχής όλων των επενδυτικών υπηρεσιών 
–άρα και της εκτέλεσης εντολών- πλην της διενέργειας 
συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, από επιχείρηση που δεν 
είναι ΕΠΕΥ.

63 Βλ. Σχετικά Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 
2017/592 (RTS 20).

64 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/592 
της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2016, για τη 
συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα για τα κριτήρια βάσει των οποίων 
μια δραστηριότητα θεωρείται παρεπόμενη της κύριας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

κριτηρίων ως προς το πότε η επενδυτική δράση 

ενός προσώπου, εν προκειμένω της ενεργειακής 

επιχείρησης μπορεί να είναι πράγματι παρεπόμενης 

της κύριας, ενεργειακής δράσης του65.  Ειδικότερα, 

το μέγεθος της επενδυτικής δραστηριότητας δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 6% της δραστηριότητας 

διαπραγμάτευσης που ασκείται στη συνολική 

αγορά, ενώ σε περίπτωση που η ενεργειακή 

επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, η δραστηριότητα 

της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό ή η 

διενέργεια αλγοριθμικών συναλλαγών, δεν πρέπει 

να είναι μεγάλης εκτάσεως σε σχέση με την κύρια 

δράση του ομίλου , ήτοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

το 10%. Οι περιορισμοί αυτοί λειτουργούν ως 

μέτρο προστασίας τόσο της ίδιας της επιχείρησης 

ώστε η επενδυτική δραστηριότητά να μην είναι 

δυσανάλογη σε σχέση με την κύρια δραστηριότητά  

της, όσο και της αγοράς καθώς με τη θέση των 

ορίων αποφεύγονται τυχόν συστημικοί κίνδυνοι.  

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει 

να πληρούν τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις που 

μπορεί να θέσουν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές καθώς 

και τους ειδικότερους όρους πρόσβασης, που θέτει 

ο διαχειριστής των αγορών. Σημειώνεται, ωστόσο, 

πως οι εν λόγω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται  όταν 

η ενεργειακή επιχείρηση λειτουργεί αμιγώς  ως 

χρήστης ενεργειακών παραγώγων, όταν ενεργεί 

δηλαδή αμιγώς πελατειακά, ως αποδέκτης των 

65 Χ. Ταρνανίδου, Συμμετοχή και διαμεσολάβηση 
στη νέα ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά, Ενέργεια και 
Δίκαιο Τεύχος 28, Σάκκουλας, 2018, σελ.57
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σχετικών επενδυτικών υπηρεσιών παρεχόμενων 

από άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

V. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην 
εκκαθάριση συναλλαγών επί 
χρηματοπιστωτικών μέσων 

Η σημασία της εκκαθάρισης στην ολοκλήρωση 

μιας συναλλαγής, διαδραματίζει ακόμα 

σημαντικότερο ρόλο όταν η συναλλαγή αφορά 

παράγωγα και εν γένει χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο φορέας εκκαθάρισης 

αναλαμβάνει στο πλαίσιο της λειτουργίας της 

εκκαθάρισης, την εγγυητική ευθύνη για την 

εκπλήρωση των συναλλαγών καθώς και τη 

διαχείριση κινδύνου που προκύπτει από αυτές66. 

Η ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και σε πιο προηγμένη μορφή, 

όταν ο φορέας εκκαθάρισης λειτουργεί ως κεντρικός 

αντισυμβαλλόμενος67. Ο θεσμός του κεντρικού 

αντισυμβαλλομένου (Central Counterparty- 

CCP) αποτελεί βασικό ρυθμιστικό εργαλείο 

του Κανονισμού (ΕΕ) 648/201268 (EMIR) και 

ορίζεται ως το νομικό πρόσωπο που παρεμβάλλεται 

μεταξύ αντισυμβαλλομένων σε συμβάσεις που 

66 Ρόκας / Χ. Ταρνανίδου, Έννοια της «εκκαθάρισης» 
στην αγορά ενέργειας και ευθύνη του «εκκαθαριστή» ως 
εγγυητή (Γνωμ.), ΔΕΕ, Τεύχος  7, Ιούλιος 2018, σελ. 817 .

67 Ρόκας / Χ. Ταρνανίδου, Έννοια της «εκκαθάρισης» 
στην αγορά ενέργειας και ευθύνη του «εκκαθαριστή» ως 
εγγυητή (Γνωμ.), ΔΕΕ, Τεύχος  7, Ιούλιος 2018, σελ. 817.

68 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 
2012 , για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών

αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 

μία ή περισσότερες χρηματοπιστωτικές αγορές, 

αναλαμβάνοντας το ρόλου του αγοραστή έναντι 

κάθε πωλητή και του πωλητή έναντι κάθε 

αγοραστή69. Τη λειτουργία δε, της εκκαθάρισης 

αναλαμβάνουν τα εκκαθαριστικά μέλη, τα οποία 

συμβάλλονται με τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο 

ώστε να εκκαθαρίσουν τις συναλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο διαπραγμάτευσης70.

Από τη στιγμή που ο Ν.4425/2016, όσον αφορά 

την εκκαθάριση ενεργειακών παραγώγων 

αναφέρεται μόνο στο πλαίσιο του Κεντρικού 

Αντισυμβαλλομένου71, όχι όμως και στις 

οντότητες με πρόσβαση στη λειτουργίας της 

εκκαθάρισης,  πρέπει να διερευνηθεί το εν λόγω 

πεδίο και ειδικότερα η δυνατότητα συμμετοχής 

των ενεργειακών επιχειρήσεων στις εργασίες της 

εκκαθάρισης. Εξάλλου και ο Κανονισμός EMIR 

αναφέρει πως ο Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος 

καθορίζει στους κανόνες του, τις κατηγορίες 

επιλέξιμων εκκαθαριστικών μελών καθώς 

και τα κριτήρια αποδοχής αυτών, τα οποία 

πρέπει να εξασφαλίζουν ανοικτή πρόσβαση 

στα συστήματά του. Επιπλέον στους εν λόγω 

κανόνες κατοχυρώνονται η επάρκεια των 

χρηματοοικονομικών πόρων των εκκαθαριστικών 

69 Κανονισμός (ΕΕ) 648/2012  Άρθρο 2 παρ.2 .
70 Δ. Λιάπης, Ηλεκτρική Ενέργεια και Δίκαιο των 

Συμβάσεων , Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018, σελ 206.
71 Άρθρο 16 παρ.1: «Η εκκαθάριση των συναλλαγών 

Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (…) διενεργείται 
από διαχειριστή συστήματος (…) εφαρμοζόμενων όπου 
συντρέχει περίπτωση, των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 648/2012».
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μελών και η επιχειρησιακή τους ικανότητα72, 

χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται σε 

συνεχή βάση73.

Οι τράπεζες και οι ΕΠΕΥ/ΑΕΠΕΥ αποτελούν, εν 

προκειμένω, κυρίαρχους συντελεστές της 

εκκαθάρισης συναλλαγών σε παράγωγα, καθώς 

η χρηματοπιστωτική φύση αυτών εξυπηρετείται 

μέσω της ειδικής ρύθμισης της εκκαθάρισης του 

Ν.3606/200774 και του Κανονισμού EMIR75. 

Η  ενωσιακή νομοθεσία ωστόσο, δεν περιορίζει 

την ιδιότητα του εκκαθαριστικού μέλους μόνο 

σε χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, 

λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία των αγορών, 

αλλά και τη θεσμική-εποπτική απαίτηση να 

εκκαθαρίζονται υποχρεωτικώς οι συναλλαγές 

μέσω Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου, εφόσον 

πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις76, ρητώς 

προβλέπει ότι μπορούν να είναι εκκαθαριστικά μέλη 

και μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι77 

72 Κανονισμός (ΕΕ) 648/2012, Άρθρο 37 παρ.1
73 Κανονισμός (ΕΕ) 648/2012, Άρθρο 37 παρ.2
74 Άρθρο 75: « Στα Συστήματα έχουν πρόσβαση ως 

μέλη, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ΕΠΕΥ που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ως και άλλα Συστήματα ή διαχειριστές 
Συστήματος, που λειτουργούν εξ αποστάσεως.

75 Χ. Ταρνανίδου, Συμμετοχή και διαμεσολάβηση 
στη νέα ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά, Ενέργεια και 
Δίκαιο Τεύχος 28, Σάκκουλας, 2018, σελ.55.

76 Οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 10 του 
Κανονισμού EMIR αναφέρονται στην  υποχρέωση 
εκκαθάρισης για συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβάσεων σε 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μεταξύ χρηματικών και μη 
αντισυμβαλλομένων, εφόσον οι εν λόγω θέσεις υπερβαίνουν 
το κατώφλι εκκαθάρισης (clearing threshold). 

77 Στο άρθρο 2 περ.14) του Κανονισμού 
EMIR  ο ορισμός που δίνεται για τα εκκαθαριστικά 
μέλη αναφέρεται σε επιχειρήσεις με συμμετοχή στον 
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, χωρίς να κάνει διάκριση σε 
χρηματοοικονομικούς ή μη αντισυμβαλλομένους.

υπό προϋποθέσεις (παροχής εγγύησης κλπ.)78. 

Κατά συνέπεια μια ενεργειακή επιχείρηση μπορεί να 

είναι εκκαθαριστικό μέλος, χωρίς ωστόσο να γίνεται 

περαιτέρω διάκριση αν η ιδιότητα αφορά αυτή του 

γενικού ή του άμεσου εκκαθαριστικού μέλους.

Όμως, την προσέγγιση αυτή δε φαίνεται να 

υιοθετούν οι αγορές καθώς στους κανονισμούς 

λειτουργίας αλλοδαπών Κεντρικών 

Αντισυμβαλλομένων εκκαθαριστικά μέλη για 

συναλλαγές σε χρηματιστηριακά ενεργειακά 

παράγωγα είναι μόνο χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις79. Η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη 

την ανάγκη αποτροπής κινδύνων εκκαθάρισης 

αλλά και συστημικών κινδύνων, καθώς η 

αναφορά αποκλειστικά σε χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις, ως οντότητες με δικαίωμα συμμετοχής 

στην εκκαθάριση, καταδεικνύει την ανάγκη 

τα εκκαθαριστικά μέλη να έχουν πρόσβαση σε 

ρευστότητα αλλά και εμπειρία στη διαχείριση 

του κινδύνου απ’ τις συναλλαγές, στοιχεία τα 

οποία μπορούν να εγγυηθούν τυχόν περιπτώσεις 

αθέτησης υποχρέωσης. 

78 Κανονισμός (ΕΕ) 648/2012, Προοίμιο, Σκέψη 
(66): «Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις διαχείρισης κινδύνων, να μπορούν 
να αποδεχτούν εγγυήσεις εμπορικών τραπεζών από μη 
χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους που ενεργούν 
ως εκκαθαριστικά μέλη». Σύμφωνα με το άρθρο 46 οι 
μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να 
παρέχουν τραπεζικές εγγυήσεις.

79 Βλ. σχετικά  ECC Clearing Conditions 
of European Commodity Clearing, 2.1.2 General 
Preconditions to be fulfilled by a System Clearing 
Member par. 1 (a), AG 01.01.2019 Leipzig Release 
0044a, Clearing Rules Of Nasdaq Derivatives Markets, 
2.2 Clearing Membership Requirements and Back Office 
Personnel Chapter 2, 14.05.2018,  p.7 .
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Συναφώς, η Οδηγία 98/26/ΕΚ80 σχετικά με το 

αμετάκλητο του διακανονισμού (Settlement 

Finality Directive), η οποία περιλαμβάνει 

βασικούς κανόνες για την ασφαλή διενέργεια 

των χρηματιστηριακών συναλλαγών και την 

προστασία των συναλλασσομένων, αναγνωρίζει 

ως συστήματα που διασφαλίζουν το αμετάκλητο, 

ενδεικτικά μέσω της λειτουργίας Κεντρικού 

Αντισυμβαλλομένου, μόνο αυτά στα οποία 

συμμετέχουν «ιδρύματα» (τράπεζες κλπ.) και 

άλλοι φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. 

εκκαθαριστικοί φορείς)81 . 

Με βάση τα ανωτέρω, πιθανότερη είναι η θέση 

ρυθμίσεων από την ΕΤΕΚ, που να διατηρούν 

τη δυνατότητα συμμετοχής τραπεζών και 

ΕΠΕΥ/ΑΕΠΕΥ στην εκκαθάριση συναλλαγών 

σε ενεργειακά παράγωγα, είτε τις έχουν 

διενεργήσει οι ίδιες (Άμεσα Εκκαθαριστικά 

Μέλη) είτε οι ενεργειακές επιχειρήσεις (Γενικά 

Εκκαθαριστικά Μέλη), όπως αναλύθηκε 

ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, το αν η ΕΤΕΚ, 

ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος για την 

εκκαθάριση των προϊόντων της ενεργειακής 

χρηματοπιστωτικής αγοράς, αποφασίσει να 

ακολουθήσει την επικρατούσα τάση ή αν θα 

επιλέξει να διαφοροποιηθεί, θα φανεί με τη 

δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την τροποποίηση 

80 Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το 
αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών 
και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων

81 Οδηγία 98/26/ΕΚ, Άρθρο 2 περ. α).

του Κανονισμού εκκαθάρισης συναλλαγών 

επί παραγώγων.

VI. Συμπεράσματα 

Με την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του νέου 

αυτού μοντέλου της ενεργειακής χρηματιστηριακής 

αγοράς καταδεικνύονται οι σημαντικές αλλαγές που 

επέρχονται στην ελληνική αγορά ενέργειας, η οποία 

απομακρύνεται πια από το θεσμό της υποχρεωτικής 

συμμετοχής των χονδρεμπόρων ενέργειας και 

εξελίσσεται σε αγορά που περιλαμβάνει όλους 

τους κρίσιμους για τη λειτουργία της συντελεστές, 

ενεργειακούς και χρηματοπιστωτικούς82. Αυτό 

δε σημαίνει βέβαια πως δεν υπάρχει ακόμα χώρος 

για θεσμικές εξελίξεις, δεδομένου ότι η παρουσία 

των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων είναι 

περιορισμένη, ειδικά ως Συμμετέχοντες στη φυσική 

αγορά και κατά συνέπεια ως Άμεσα Εκκαθαριστικά 

Μέλη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η σχετική 

νομοθετική πρόβλεψη. 

Σε κάθε περίπτωση, η νέα δομή της συμμετοχής 

στην ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά 

αναδεικνύει το στοιχείο της απελευθέρωσης που 

χαρακτηρίζει το πλαίσιο των ενεργειακών αγορών  

στη Ευρώπη. Το πεδίο των Συμμετεχόντων 

διευρύνεται σε συνδυασμό με το διαχωρισμό 

(unbundling) που είχε παγιωθεί ήδη στην παροχή 

82 Χ. Ταρνανίδου, Συμμετοχή και διαμεσολάβηση 
στη νέα ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά, Ενέργεια και 
Δίκαιο Τεύχος 28, Σάκκουλας, 2018, σελ.61.
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των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών83. Στους 

Συμμετέχοντες όμως πλέον εντάσσονται και 

οντότητες πλην των παραγωγών, προμηθευτών και 

εμπόρων ενέργειας όπως οι δραστηριοποιούμενοι 

στη σωρευτική εκπροσώπηση (aggregators) 

και οι οποίοι αναμένεται να  διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο  ως μεσάζοντες μεταξύ των ομάδων 

καταναλωτών και της αγοράς84. Στους νέους 

ενωσιακούς κανόνες για την καθαρή ενέργεια στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση οι καταναλωτές διευκολύνονται, 

προκειμένου να καταστούν οι ίδιοι παραγωγοί 

(αυτοκαταναλωτές) είτε μεμονωμένα είτε μέσω 

φορέων εκπροσώπησης, στο πλαίσιο βελτίωσης 

της συμφόρησης στην αγορά85. Δεν αποκλείεται, 

συνεπώς, η μελλοντική συμμετοχή τους στη  

χρηματιστηριακή αγορά ενέργειας, γεγονός που 

θα εντείνει τον ανταγωνισμό και θα συμβάλει στην 

περαιτέρω μείωση του κόστους της παραγόμενης 

ενέργειας προς όφελος πάντα του καταναλωτή, 

ενώ θα αποτελέσει και ένα πεδίο επενδυτικής 

δραστηριότητας για μη επαγγελματίες του χώρου, 

υπό την προϋπόθεση βέβαια της προστασίας 

της αγοράς.

83 Χ. Ταρνανίδου, Συμμετοχή και διαμεσολάβηση 
στη νέα ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά, Ενέργεια και 
Δίκαιο Τεύχος 28, Σάκκουλας, 2018, σελ.41.

84 Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ, Προοίμιο, Σκέψη (39)

85 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση), Προοίμιο, Σκέψη (53)

Είναι αντιληπτό, συνεπώς, πως το χρηματιστήριο 

ενέργειας, αποτελεί, ως υποδομή, ένα σημαντικό 

στοιχείο για τη βελτίωση της οικονομικής 

δραστηριότητας μέσω της διευκόλυνσης των 

συναλλαγών αλλά και κατ’ επέκταση για την 

ενίσχυση της προσπάθειας για την προστασία 

του περιβάλλοντος, μέσω της συμβολής του στην 

ορθολογικοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης 

στην αγορά της ενέργειας και τη βελτιστοποίηση 

της κάλυψης  των ενεργειακών αναγκών. 
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«Κάλλιο  προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν»

Η ενέργεια αποτέλεσε εξαρχής κινητήρια 

δύναμη για την υλοποίηση και περαιτέρω 

προώθηση του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 

το 1951 και το 1957, αντιστοίχως, τα Κράτη 

Μέλη είχαν αποφασίσει να συνεργαστούν για 

την αξιοποίηση των πρωτογενών τους πηγών 

ενέργειας1,  δημιουργώντας μια ανεξάρτητη κοινή 

ενεργειακή πολιτική2, η οποία θα βασιζόταν σε 

αποκλειστικές υπερεθνικές αρμοδιότητες3. 

Ωστόσο, παραδόξως, οι Συνθήκες τοποθετούσαν 

την ενέργεια στο γενικότερο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής πολιτικής των Κοινοτήτων. 

1 O. VARIS, “Non-EU National Investors’ Legal 
Status under the European Union Law after the Treaty of 
Lisbon”, in B. DELVAUX, M. HUNT and K. TALUS 
(eds.), EU Energy Law and Policy Issues, 4th vol. ELRF 
Collection, Mortsel, Intersentia, 2014, σελ.143, στην 
150.

2 L. HANCHER and F. M. SALERNO, “Energy 
Policy after Lisbon”, in A. BIONDI, P. EECKHOUT 
and S. RIPLEY (eds.), EU Law After Lisbon, New York, 
Oxford University Press, 2012, σελ.367, στην 368.

3 S. ΑNDOURA, L. HANCHER and M. 
VAN DER WOUDE, Towards a European Energy 
Community: A Policy Proposal, Notre Europe, 2010, 
σελ.14, τελευταία πρόσβαση 30 Απριλίου 2019, http://
www.europarl .europa .eu/meetdocs/2009_2014/
documents/envi/dv/201/201006/20100602_envi_
study_energy_policy_en.pdf.

Μάλιστα η Συνθήκη του 1957 για την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα δεν αναφερόταν καθόλου 

στην ενεργειακή πολιτική, υπονοώντας έτσι την 

επιλογή των Κρατών Μελών να διατηρήσουν στο 

ακέραιο τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στους 

ενεργειακούς τους πόρους4. Εντούτοις, η Κοινότητα 

ανέπτυξε μία de facto ενεργειακή πολιτική, η 

οποία θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο κύρια 

στάδια: την εφαρμογή του Δικαίου Ανταγωνισμού 

και του Δικαίου Εσωτερικής Αγοράς στον 

ενεργειακό τομέα (1950 – μέσα δεκαετίας 

1980)5, και τη διαδικασία εναρμόνισης επί των 

νομικών βάσεων για την Εσωτερική Αγορά και 

την Περιβαλλοντική Πολιτική, στη συνέχεια6. Το 

1964, η ιστορική υπόθεση Costa κ. Enel7, διάσημη 

για την εγκαθίδρυση της αρχής της υπεροχής του 

Ενωσιακού Δικαίου, αφορούσε τον ενεργειακό 

4 J. PIELOW and B. LEWENDEL, “Beyond 
Lisbon: EU Competences in the Field of Energy Policy”, 
in B. DELVAUX, M. HUNT and K. TALUS (eds.), EU 
Energy Law and Policy Issues, 3rd vol. ELRF Collection, 
Cambridge and Portland, Intersentia, 2012, σελ.261, στη 
265.

5 K. TALUS, EU Energy Law and Policy: A 
Critical Account, Oxford, Oxford University Press, 
2014, σελ.15-21.

6 V. ROEBEN, Towards a European Energy 
Union: European Energy Strategy in International Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2018, σελ.15.

7 Απόφαση της 15 Ιουλίου 1964, Costa v E.N.E.L., 
C-6/64, EU:C:1964:66.

Η Ε.Ε. στη Διεθνή Ενεργειακή Σκηνή ∙ μία 
Ένωση με μία φωνή

Τραμουντάνα Χρυσάνθη,                                                                                                             
α. Δικηγόρος, LL.M. cand. (College of Europe), MSc (ΑΠΘ)
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τομέα, καθιστώντας τον έτσι μία από τις βασικές 

οικονομικές δραστηριότητες των Κοινοτήτων8. 

Εκτός όμως από την Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά, 

η Κοινότητα ξεκίνησε σταδιακά να διαμορφώνει 

και την εξωτερική της ενεργειακή πολιτική. 

Μάλιστα το γεγονός ότι δεν υπήρχε νομική βάση 

για μια Κοινή Εξωτερική Ενεργειακή Πολιτική 

δεν εμπόδισε την Κοινότητα να χρησιμοποιήσει 

τις νομικές βάσεις των Άρθρων 133 και 300 της 

Συνθήκης ΕΚ ως νομικό μέσο για την ανάληψη 

διεθνών υποχρεώσεων σχετικών με τον ενεργειακό 

τομέα, όπως η ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία9. 

Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, το σκηνικό 

αλλάζει ριζικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έχει 

ρητή αρμοδιότητα να νομοθετεί σε θέματα σχετικά 

με τον ενεργειακό τομέα. Το Άρθρο 4 παρα.2 (θ) 

την εξοπλίζει με συντρέχουσα αρμοδιότητα στην 

ενέργεια, ενώ το Άρθρο 194 δημιουργεί ξεχωριστή 

νομική βάση για την ενεργειακή πολιτική, η οποία 

«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 

8 Πρβλ. Απόφαση της 27 Απριλίου 1994, 
Gemeente Almelo and Others v Energiebedrijf 
IJsselmij, C-393/92, EU:C:1994:171; Απόφαση της 23 
Οκτωβρίου 1997, Commission v Netherlands, C-157/94, 
EU:C:1997:499.

9 PIELOW and LEWENDEL ο.π. 4, σελ.273.

διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων». Ωστόσο, 

τα μέτρα που θα λαμβάνονται «δεν επηρεάζουν 

το δικαίωμα κράτους μέλους να καθορίζει τους 

όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, 

την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών 

πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού 

του εφοδιασμού». Σε αυτό το πλαίσιο, το Άρθρο 

194 έχει –δικαίως– αποτελέσει αντικείμενο 

αρνητικής κριτικής, καθώς θεωρείται αποτέλεσμα 

«τυπικού πολιτικού συμβιβασμού»10 που από τη 

μία πλευρά εξουσιοδοτεί την Ένωση να δράσει σε 

θέματα ενεργειακής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα, 

από την άλλη, αφήνει αρκετά ευρύ πεδίο ελιγμών 

στα Κράτη Μέλη, τα οποία προσπαθούν να 

το αξιοποιήσουν τα μέγιστα προκειμένου να 

διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην εξωτερική 

ενεργειακή πολιτική τους. 

Κατά τη γνώμη της γράφουσας, αυτός ο πολιτικός 

συμβιβασμός, σε συνδυασμό με την καθιέρωση 

συντρέχουσας –και όχι αποκλειστικής– 

αρμοδιότητας, δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ της εξωτερικής ενεργειακής 

πολιτικής της ΕΕ και αυτής των Κρατών Μελών, 

το οποίο καθίσταται ανυπόφορο στην ενεργειακά 

εξαρτώμενη Ευρώπη. Από τη μία, τα Κράτη Μέλη 

τείνουν να προσεγγίζουν μονομερώς την ασφάλεια 

του ενεργειακού τους εφοδιασμού, ευνοώντας τις 

διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες παραγωγής 

και ασκώντας πιέσεις για τα δικά τους εθνικά 

συμφέροντα. Από την άλλη, αυτή η μονομερής 

10 PIELOW and LEWENDEL, ο.π. 4, σελ.267.
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προσέγγιση των Κρατών Μελών δημιουργεί 

ένα «ντόμινο» ανομοιογένειας και απόκλισης 

εθνικών συμφερόντων, το οποίο με τη σειρά του 

αποσταθεροποιεί και καθιστά ευάλωτη την ΕΕ, 

στερώντας της τη διαπραγματευτική ισχύ που θα 

μπορούσε να έχει στην προώθηση μίας και μόνης 

θέσης απέναντι σε ισχυρές τρίτες χώρες, όπως η 

Ρωσία και η Κίνα.

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει 

εάν και κατά πόσο, στο στάδιο προώθησης του 

Ευρωπαϊκού εγχειρήματος στο οποίο βρισκόμαστε, 

η ΕΕ είναι σε θέση να αναλάβει διεθνείς 

υποχρεώσεις και να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη 

διεθνή ενεργειακή σκηνή, προκειμένου να μπορέσει 

να προωθήσει μια τέτοια κοινή –μία και μόνη– 

θέση. Ως εκ τούτου, το ερώτημα που προκύπτει 

επικεντρώνεται στο κατά πόσον υπάρχουν τα 

απαραίτητα νομικά μέσα για να αναλάβει η 

ΕΕ την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα 

στον ενεργειακό τομέα, σύμφωνα με το ισχύον 

πρωτογενές και δευτερογενές Δίκαιο της Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση

Παρά το προαναφερθέν κενό στην αλληλεπίδραση 

εθνικών και Ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόσφατα παρέμβει 

σημαντικά στον ενεργειακό τομέα, με τη 

Στρατηγική πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση11,  

11 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Δέσμη Μέτρων 
για την Ενεργειακή Ένωση: Στρατηγική πλαίσιο για μια 

μία από τις ναυαρχίδες της Προεδρίας Γιούνκερ. Η 

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση έρχεται να συμβάλει 

ποιοτικά σε μία μέχρι πρότινος κατακερματισμένη 

ενεργειακή πολιτική. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση 

«ασφαλούς, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και 

οικονομικά προσιτής προσφοράς ενέργειας» σε 

συνδυασμό με μια φιλόδοξη περιβαλλοντική 

πολιτική. Με αυτό τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επιδιώκει την περαιτέρω προώθηση 

και ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αγοράς στο 

εσωτερικό, καθώς επίσης και την καθιέρωση της 

Ένωσης «η οποία μιλά με μία φωνή» στο εξωτερικό.

Η έννοια της Ενεργειακής Ένωσης εντοπίζεται 

πίσω στο 2009, όταν η Ρωσία, ο κύριος 

προμηθευτής Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη, 

διέκοψε την παροχή μέσω των ουκρανικών αγωγών, 

προκαλώντας κρίση αερίου σε σημαντικό αριθμό 

Κρατών Μελών, κυρίως της Κεντροανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης12. 

Είναι γεγονός πως η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τις ενεργειακές εισαγωγές. Η ΕΕ, 

μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, 

αποτελούν τους τρεις κύριους καταναλωτές 

ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για 
την κλιματική αλλαγή, COM(2015) 80 final (25.2.2015).

12 S. PIRANI, J. STERN and K. YAFIMAVA, 
The Russo-Ukrainian Gas Dispute of January 2009: a 
Comprehensive Assessment, Oxford Institute for Energy 
Studies, 2009, σελ.53, τελευταία πρόσβαση 30 Απριλίου 
2019, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-con-
tent/uploads/2010/11/NG27-TheRussoUkrainianGas
Disputeof January2009AComprehensiveAssessment-Jon
athanSternSimonPiraniKatjaYafimava-2009.pdf.
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ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα13, ενώ η 

Ένωση κατέχει την πρώτη θέση σε εισαγωγές 

ενέργειας (53.6% για το έτος 2016)14. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι για τα περισσότερα κράτη της 

Κεντροανατολικής Ευρώπης δεν υπάρχουν παρά 

ελάχιστες μόνο εναλλακτικές λύσεις στο ρωσικό 

Φυσικό Αέριο15. Και από την άλλη πλευρά όμως, 

το 70% του αργού πετρελαίου της Ρωσίας και 

περίπου το 90% του Φυσικού της Αερίου εξάγονται 

στην ΕΕ16, δημιουργώντας μια ισχυρή σχέση 

αμοιβαίας αλληλεξάρτησης.

Πλέον, και καθώς η ένταση μεταξύ της Ρωσίας, ως 

χώρα παραγωγής ενέργειας, και της Ουκρανίας, ως 

χώρα διαμετακόμισης, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, 

η Ευρωπαϊκή Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά 

είναι ευάλωτη σε ενδεχόμενες διακοπές παροχής 

ενέργειας και, συνεπώς, σε νέες κρίσεις αερίου. 

Από την άλλη πλευρά, λαμβάνοντας υπόψη τη 

μείωση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων στην 

ΕΕ, καθώς και ορισμένες πολιτικές Κρατών Μελών, 

13 S. RASZEWSKI, “Russian Energy Projects 
and the Global Climate, Geopolitics and Development 
Conundrum”, in R. LEAL-ARCAS and J. WOUTERS 
(eds.), Research Handbook on EU Energy Law and 
Policy, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2017, 
σελ.215, στη 219.

14 EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 
2018, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λουξεμβούργο, ΕΕ, 2018.

15 R. DICKEL, E. HASSANZADEH, J. 
HENDERSON, A. HONORÉ, L. EL-KATIRI, S. 
PIRANI, H. ROGERS, J. STERN and K. YAFIMAVA, 
Reducing European Dependence on Russian Gas: 
Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics, 
Oxford Institute for Energy Studies, 2014, τελευταία 
πρόσβαση 30 Απριλίου 2019, https://www.oxfordenergy.
org/wpcms/wp-content/uploads/2014/10/NG-92.pdf.

16 M. BRADSHAW and R. CONNOLLY, 
“Barrels and Bullets: The Geostrategic Significance of 
Russia’s Oil and Gas Exports”, (2016) 72, Bulletin of the 
Atomic Scientists, σελ.156-164, στην 157.

όπως η σχετικά πρόσφατη απόφαση της Γερμανίας 

για σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, 

οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως η Ευρώπη 

βρίσκεται ενώπιον του κινδύνου μιας ακόμα 

μεγαλύτερης ενεργειακής εξάρτησης από τρίτες 

χώρες παραγωγής.

Ως απάντηση σε αυτή την ολοένα αυξανόμενη 

ενεργειακή εξάρτηση που αντιμετωπίζει η 

Ευρώπη, η Προεδρία Γιούνκερ ήρθε να χαράξει 

μια ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική, αυτή 

της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης. Η εν 

λόγω Στρατηγική πλαίσιο διαρθρώνεται σε 

πέντε διαστάσεις:

•Ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και 

εμπιστοσύνη,

• Πλήρως ενοποιημένη Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας,

•Ενεργειακή απόδοση που συμβάλλει στον 

μετριασμό της ζήτησης,

•Απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες 

εκπομπές, και

•Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.

Φυσικά, μιας που η μεγαλύτερη πρόκληση την 

οποία έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η 

Ένωση αφορά στο πόσο ευάλωτη παραμένει στις 

εξωτερικές ενεργειακές κρίσεις, η ενεργειακή 

ασφάλεια αποτελεί τον πρώτο στόχο και 

προτεραιότητά της. Αφενός, η ενεργειακή 

ασφάλεια έχει να κάνει με τις σχέσεις της ΕΕ με 

τρίτες χώρες παραγωγούς ∙ σε αυτό το πλαίσιο, η 
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Ένωση θα πρέπει να διαφοροποιήσει το ενεργειακό 

της μείγμα και να αποκτήσει ενεργό ρόλο στη 

διεθνή ενεργειακή σκηνή, ενσωματώνοντας την 

ενεργειακή της πολιτική στην πολιτική εξωτερικού 

εμπορίου. Αφετέρου, η ενεργειακή ασφάλεια 

αφορά και στο εσωτερικό, στις σχέσεις μεταξύ των 

Κρατών Μελών, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν 

στην πράξη την αρχή της αλληλεγγύης, όπως 

αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 194 παρα.1 ΣΛΕΕ 

∙ σε αυτό το πλαίσιο, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει 

να θωρακίσουν την ΕΕ απέναντι σε ενδεχόμενες 

ελλείψεις εφοδιασμού και να ενημερώνουν την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις Διεθνείς 

Συμφωνίες που υπογράφουν με τρίτες χώρες 

παραγωγούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή 

εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου Ανταγωνισμού 

και του Δικαίου Εσωτερικής Αγοράς17. 

Ο όρος «ενεργειακή ασφάλεια» σηματοδοτεί για 

την Ένωση τη «συνεχή φυσική διάθεση των 

ενεργειακών προϊόντων στην αγορά σε τιμές προσιτές 

για όλους τους καταναλωτές εξασφαλίζοντας 

παράλληλα το σεβασμό του περιβάλλοντος και τις 

προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης»18.  Είναι ακριβώς 

αυτός ο λόγος που –κατά τη γνώμη της γράφουσας– 

η πρώτη αυτή διάσταση της Στρατηγικής 

πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση 

αναδεικνύεται ως το σημείο κλειδί, στο οποίο 

συνέχονται όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις της 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ενεργειακή Ένωση, 
ο.π. 11, σελ.4-7.

18 Πράσινη Βίβλος, Προς μία ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
COM(2000) 769 final (29.11.2000).

Στρατηγικής, τόσο όσον αφορά το εσωτερικό της 

Ένωσης όσο και ως προς την εξωτερική ενεργειακή 

της πολιτική. Με άλλα λόγια, η πλήρης ενοποίηση 

της Εσωτερικής Ενεργειακής Αγοράς είναι στενά 

συνυφασμένη και αλληλοεξαρτώμενη από την 

εξωτερική διάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, 

αυτή της ΕΕ που «μιλά με μία φωνή»19. Το γεγονός 

ότι η Ευρωπαϊκή Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά 

εξαρτάται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από την 

εισαγωγή ενέργειας, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι οι τρίτες χώρες, προμηθευτές της ενέργειας, 

δεν διστάζουν να την πολιτικοποιήσουν και να 

τη χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικό όπλο 

εναντίον της ενότητας της ΕΕ20, έχουν ανάγει την 

ενεργειακή ασφάλεια σε πρώτη προτεραιότητα της 

Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Ωστόσο, για να μπορέσει να επιτευχθεί η 

ενεργειακή ασφάλεια, απαιτείται να δοθεί βάση 

τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική 

διάσταση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης. 

Στην εσωτερική αυτή διάστασή της, η ΕΕ οφείλει 

να αξιοποιήσει την κανονιστική της δύναμη για 

να ενισχύσει την Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά 

και να διασφαλίσει την αδιάκοπη ροή Φυσικού 

Αερίου από Κράτος Μέλος σε Κράτος Μέλος, ενώ 

στην εξωτερική, οφείλει να εξαγάγει το κεκτημένο 

της Εσωτερικής Αγοράς (acquis communautaire) 

19 Χ. ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ, The EU as an 
International Actor in the Energy Scene: a Shift of 
Competence for a Union Speaking with one Voice, 
College of Europe, 2019, σελ.6-11.

20 M. GLAMOTCHAK, “Diplomaties Gazières 
dans les Balkans : la Russie et l’Union Européenne”, 
(2014) 69, Geoeconomie, σελ.83-97.
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προς τις γειτονικές χώρες, με σκοπό την επίτευξη 

κοινού κανονιστικού χώρου, όπου οι αγορές θα 

είναι ενοποιημένες και απελευθερωμένες21. Από 

την άλλη, η Ένωση θα πρέπει να μιλά με μία φωνή 

έναντι των τρίτων χωρών παραγωγών όχι μόνο 

αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία εξωτερικής 

της πολιτικής αλλά και διαμορφώνοντας μία κοινή 

προσέγγιση που θα μπορεί να χρησιμοποιεί ως 

διαπραγματευτικό χαρτί.

Για τους λόγους αυτούς, μια ολοκληρωμένη 

Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να έχει 

τρεις προτεραιότητες: μια πλήρως ενοποιημένη, 

διασυνδεδεμένη, ανταγωνιστική και ανθεκτική 

Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά, μία δυνατή κοινή 

εξωτερική ενεργειακή πολιτική όπου η ΕΕ θα 

είναι σε θέση να μιλά με μία φωνή, καθώς επίσης 

και μια ενεργειακή διακυβέρνηση βασισμένη 

στη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των 

Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 

κεντρικό επίπεδο22. 

Η εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής 
Ενεργειακής Ένωσης

21 M. SIDDI, “The Role of Power in EU-Russia 
Energy Relations: The Interplay between Markets 
and Geopolitics”, (2018) 70, Europe-Asia Studies, 
σελ.1552-1571.

22 S. ANDOURA and J. VINOIS, From the 
European Energy Community to the Energy Union: A 
Policy Proposal for the Short and the Long Term, Notre 
Europe, 2015, σελ.17, τελευταία πρόσβαση 30 Απριλίου 
2019, http://www.institutdelors.eu/wp-content/
uploads/2018/01/energyunion-andouravinois-jdi-jan15.
pdf.

Ήδη από το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστίαζε 

στη διασύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής 

διάστασης της Ευρωπαϊκής ενεργειακής 

πολιτικής, αναγνωρίζοντας ότι μία πλήρως 

αποκρυσταλλωμένη εσωτερική πολιτική αποτελεί 

προϋπόθεση για την καλύτερη προώθηση των 

Ευρωπαϊκών ενεργειακών συμφερόντων στο 

εξωτερικό23. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συχνά αναφέρει ότι προϋπόθεση μίας δυνατής 

Ενεργειακής Ένωσης είναι η εξωτερική ενεργειακή 

της πολιτική, με μία Ευρώπη συνασπισμένη και 

έτοιμη να διεκδικήσει καλύτερους όρους πρόσβασης 

στα ενεργειακά διαθέσιμα τρίτων χωρών24. 

Έτσι, η ΕΕ –εξοπλισμένη με την αποκλειστική 

αρμοδιότητα του Άρθρου 3 ΣΛΕΕ– θα πρέπει να 

προχωρήσει σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, με 

σκοπό την περαιτέρω ενοποίηση των ενεργειακών 

αγορών των γειτονικών χωρών. Προς τον σκοπό 

αυτό, οι κοινές αξίες και το κεκτημένο της 

Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Ενεργειακής Αγοράς, 

ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού και την απελευθέρωση της αγοράς, 

θα πρέπει να εξαχθούν στις γείτονες χώρες. Η 

κατάργηση των περιορισμών στις εξαγωγές, η 

προώθηση των αρχών μη διάκρισης και πρόσβασης 

τρίτων στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής (third 

23 ‘An External Policy to Serve Europe’s Energy 
Interests; Paper from Commission/SG/HR for the 
European Council’, Commission, 2006, σελ.1, τελευταία 
πρόσβαση 30 Απριλίου 2019, https://www.consil-
ium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
reports/90082.pdf.

24 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ενεργειακή Ένωση, 
ο.π. 11.
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party access), η προσέλκυση Ξένων Άμεσων 

Επενδύσεων, η κατάργηση των υφιστάμενων 

μονοπωλιακών καθεστώτων στις αγορές ενέργειας, 

καθώς επίσης και η αρχή της διαφάνειας είναι 

μερικοί μόνο από τους βασικούς όρους, οι οποίοι 

θα πρέπει να περιέχονται στις εν λόγω διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες25. Τέτοιες διεθνείς εμπορικές 

συμφωνίες με τρίτες χώρες παραγωγούς και 

προμηθευτές ενέργειας θα πρέπει να γίνονται μόνο 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η Ένωση θα μπορεί 

να μιλά με μία φωνή και να προωθεί μία κοινή 

πολιτική. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πολλές 

φορές αλληλοσυγκρουόμενα εθνικά συμφέροντα 

των Κρατών Μελών, τα οποία προωθούνται προς 

πάσα κατεύθυνση, χωρίς τη βάση μίας κοινής 

προσέγγισης, αποδυναμώνουν τη διαπραγματευτική 

θέση της Ένωσης και την καθιστούν έρμαιο 

πολιτικών «διαίρει και βασίλευε»26. 

Κοινή Εξωτερική Ενεργειακή Πολιτική: 
Μύθος ή Πραγματικότητα;

Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να πει πως μια 

Ευρωπαϊκή Κοινή Εξωτερική Ενεργειακή Πολιτική 

οφείλει να κινείται σε δύο κατευθύνσεις: μία γενική 

κατεύθυνση δημιουργίας κοινού κανονιστικού 

χώρου με τρίτες γείτονες χώρες σε ό, τι αφορά 

το ενεργειακό κεκτημένο, και μία ειδικότερη, 

προσανατολισμένη στη διεύρυνση του ενεργειακού 

κεκτημένου με την ενσωμάτωσή του στις διμερείς 

25 ROEBEN, ο.π.  6, σελ.28.
26 ANDOURA and VINOIS, ο.π. 22, σελ.92.

διεθνείς συμφωνίες υποδομών και εφοδιασμού με 

τρίτες χώρες παραγωγούς.

Ο πρώτος, γενικός, στόχος –αναφερόμενος και ως 

εξωτερική ενεργειακή διακυβέρνηση–27 αποτελεί σε 

μεγάλο βαθμό πραγματικότητα. Τα παραδείγματα 

άλλωστε της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας, 

της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας ή ακόμα 

και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας είναι 

αρκετά ενθαρρυντικά. 

Αντίθετα, δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο για 

τον δεύτερο, ειδικότερο, στόχο της Ένωσης που 

μπορεί και μιλά με μία φωνή, ιδίως σε ό, τι αφορά 

τις διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες παραγωγούς. 

Ωστόσο, θα δούμε και στη συνέχεια πως παρά την 

επίμονη άρνηση των Κρατών Μελών να αφήσουν 

την ΕΕ να διαπραγματεύεται τέτοιες συμφωνίες, 

αξιοποιώντας τη διαπραγματευτική δύναμη που 

φέρει μία οντότητα 28 (σύντομα 27) Κρατών 

Μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διστάζει 

να ζητήσει εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο, 

προκειμένου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και 

να «διεκδικήσει» έτσι η ΕΕ την αρμοδιότητα της 

σύναψης των συμφωνιών διαφοροποίησης της 

προσφοράς ενέργειας.

27 S. LAVENEX, D. LEHMKUHL and N. 
WICHMANN, “Modes of External Governance: A 
Cross-national and Cross-sectoral Comparison”, (2009) 
16, Journal of European Public Policy, σελ.813-833.
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Η ενεργειακή ασφάλεια ως μία πρόκληση 
που η Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
ως Ένωση

Γιατί όμως θα πρέπει αυτή την αρμοδιότητα να την 

έχει η Ένωση;

Το 1951, το Άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΚΑΧ 

αναγνώριζε τη διασφάλιση τακτικού εφοδιασμού 

της Κοινής Αγοράς ως έναν από τους κυριότερους 

στόχους της Κοινότητας, διαμορφώνοντας έτσι 

την έννοια της «ασφάλειας εφοδιασμού». Όσο η 

τρωτότητα των ενεργειακά εξαρτημένων χωρών 

άρχισε να διαφαίνεται μετά την Κρίση του Σουέζ 

(1956-1957) και των κρίσεων πετρελαίου (1967, 

1973), το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας 

άρχισε να απασχολεί τόσο τα Κράτη Μέλη ως 

κυρίαρχα κράτη όσο και την Κοινότητα την ίδια28.  

Ήδη το 1968, η Επιτροπή αναφέρεται στην ανάγκη 

για μία ενεργειακή πολιτική σε επίπεδο Κοινότητας, 

η οποία θα εστιάζει στην καλύτερη ασφάλεια 

εφοδιασμού, καθώς επίσης και στη δημιουργία 

κοινής ενεργειακής αγοράς29. 

Ωστόσο, τα Κράτη Μέλη φάνηκαν πάντα 

απρόθυμα να παραχωρήσουν στην Ένωση 

μια τέτοια αποκλειστική αρμοδιότητα για τη 

διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού, όπως άλλωστε 

αποδεικνύεται και από την έλλειψη ρητής νομικής 

28 ANDOURA, ο.π.  3, σελ.18.
29 Υπόμνημα Επιτροπής προς το Συμβούλιο, Πρώτες 

Κατευθυντήριες για μία Κοινοτική Ενεργειακή Πολιτική, 
COM(68) 1040 final (18.12.1968).

βάσης για την ενεργειακή πολιτική στις Συνθήκες 

πριν τη Λισαβόνα. Εντούτοις, σε μια εξαιρετικά 

εξαρτημένη ενεργειακά Ευρωπαϊκή ήπειρο, δεν 

άργησε να διαφανεί η πρόκληση της ενεργειακής 

ασφάλειας ως μία πρόκληση για τη σταθερότητα 

και την ευημερία της Ευρώπης ως σύνολο και 

όχι ως ένα καθόλα ετερογενές μείγμα επιμέρους 

εθνικών πολιτικών. Ως εκ τούτου, το ζήτημα της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού έχει τεθεί 

εφεξής ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες 

στην ατζέντα της ΕΕ. Παρόλο δε που τα 

Κράτη Μέλη έχουν καταστήσει σαφές πως δεν 

παραχωρούν καμία αρμοδιότητα στον ενεργειακό 

τομέα, ακόμη και μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

και τη –διφορούμενη– νομική βάση του Άρθρου 

194, η Ένωση παρεμβαίνει de facto, διεκδικώντας 

τη δική της αρμοδιότητα και οδηγώντας σε ένα 

«πλεόνασμα κυριαρχίας» (sovereignty surplus)30. 

Πέρα όμως από την επιμονή των Κρατών Μελών 

να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην 

ενεργειακή πολιτική τους, υπάρχουν και άλλοι 

εσωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι εμποδίζουν την 

Ένωση να αναπτύξει περαιτέρω αρμοδιότητες 

στο εν λόγω πεδίο. Αφενός, καθώς υπάρχουν 

ταυτόχρονα Κράτη Μέλη που έχουν καταφέρει 

να διαφοροποιήσουν το ενεργειακό τους μείγμα σε 

βαθμό που τους επιτρέπει να μην είναι ενεργειακά 

εξαρτώμενα από συγκεκριμένη τρίτη χώρα αλλά 

30 N. WALKER, “Surface and Depth: The EU’s 
Resilient Sovereignty Questions”, in J. NEYER and 
A. WIENER (eds.), Political Theory of the European 
Union, New York, Oxford University Press, 2011, σελ.91, 
στην 94.
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και Κράτη Μέλη, τα οποία βασίζονται σε έναν 

και μόνο προμηθευτή, τη Ρωσία, δημιουργείται 

ένας ετερόκλητος και περίπλοκος συνδυασμός 

διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων. Υπάρχει, 

για παράδειγμα, η πιο φιλελεύθερη οπτική 

αλλά υπάρχει και αυτή η οποία αναζητά ακόμη 

περισσότερη επέμβαση σε κανονιστικό επίπεδο31.  

Στην πράξη, υπάρχουν επίσης και διαφορετικές 

πολιτικές/διπλωματικές συμμαχίες και ιστορικές 

αναφορές μεταξύ των Κρατών Μελών από τη μία 

και των παραγωγών χωρών, κυρίως τη Ρωσία, από 

την άλλη.

Αφετέρου, το εμπόριο Φυσικού Αερίου μεταξύ της 

Ρωσίας ως χώρας παραγωγού και των Κρατών 

Μελών διέπεται από μακροπρόθεσμες συμβάσεις 

παροχής αερίου. Για παράδειγμα, αν οι Ευρωπαϊκές 

ενεργειακές εταιρίες δεν συμμορφωθούν με την 

υποχρέωσή τους να αγοράσουν περί τα 120 

bcm ρωσικού αερίου το 2020 και περί τα 70 

bcm το 2030, έρχονται αντιμέτωπες με τον 

κίνδυνο υποβολής της διαφοράς σε διεθνή 

διαιτησία32. Επομένως, εκ των πραγμάτων 

η προσπάθεια που καταβάλλει η Ένωση 

προκειμένου να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό 

της εφοδιασμό αφορά το υπόλοιπο ποσοστό της 

ενεργειακής κατανάλωσης.

31 D. BUCHAN and M. KEAY, Europe’s Long 
Energy Journey: Towards an Energy Union?, Oxford, 
Oxford University Press, 2015.

32 DICKEL, HASSANZADEH, HENDERSON, 
HONORÉ, EL-KATIRI, PIRANI, ROGERS, STERN 
and YAFIMAVA, ο.π. 15, σελ.71.

Καταδεικνύεται, έτσι, η τεράστια επιρροή που έχει 

αποκτήσει συγκεκριμένα η Ρωσία στο εσωτερικό 

της ΕΕ. Υπό αυτές τις συνθήκες, γίνεται ακόμα 

μεγαλύτερη η ανάγκη τοποθέτησης της Ένωσης 

στην άλλη πλευρά του διαπραγματευτικού 

τραπεζιού. Το κάθε Κράτος Μέλος μόνο του δεν 

μπορεί καταρχήν να έχει μεγάλη διαπραγματευτική 

δύναμη απέναντι στην ισχυρή Ρωσία. Η 

προστιθέμενη αξία, όμως, μιας Ένωσης κρατών που 

μιλά με μία φωνή αποκαθιστά αυτή τη λεπτή και 

εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων.

Διακυβερνητικές Συμφωνίες: μια 
παραδειγματική μεταβολή

Μετά την κρίση αερίου του Ιανουαρίου 2009, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, μεταξύ άλλων, τον 

συντονισμό των Κρατών Μελών σε ό, τι αφορά τις 

αποφάσεις τους για τον ενεργειακό τους εφοδιασμό, 

μέσω ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών 

για τις ενεργειακές Διακυβερνητικές Συμφωνίες33.  

Σε εκείνο το χρονικό σημείο, υπήρχαν ήδη 

υποψίες πως η Gazprom τιμολογούσε ακριβότερα 

το αέριο που προμήθευε σε Κράτη Μέλη με 

μεγαλύτερο βαθμό ενεργειακής εξάρτησης34,  κάτι 

33 Απόφαση αριθ. 994/2012/ΕΕ της 25ης 
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής 
πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες 
μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της 
ενέργειας, [2012] O.J. L299/13.

34 D. BUCHAN, Expanding the European 
Dimension in the Energy Policy: The Commission’s 
Latest Energy Initiatives, Oxford Institute for 
Energy Studies, 2011, σελ.42, τελευταία πρόσβαση 
30 Απριλίου 2019, https://ora.ox.ac.uk/objects/
uuid:e6c78c7e-e16b-4d17-b5d2-52f94b485ffc/down-
load_file?file_format=pdf&safe_filename=SP_23.
pdf&type_of_work=Working+paper.



modern magazine

ΕπΟιΔ  65

το οποίο δημιουργούσε ζήτημα ανταγωνισμού 

και συγκεκριμένα δυσμενούς διάκρισης στην 

τιμολόγηση αγαθού στην Εσωτερική Αγορά. 

Επομένως, ο Μηχανισμός στόχευε όχι απλώς στην 

καλύτερη επίβλεψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη τιμολόγηση 

του αερίου για όλα τα Κράτη Μέλη αλλά και στην 

πρακτική εφαρμογή της αρχής αλληλεγγύης του 

Άρθρου 194 παρα.1 ΣΛΕΕ ∙ για πρώτη φορά τα 

Κράτη Μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 

εθνικά ενεργειακά συμφέροντα το ένα του άλλου.

Το πρώτο παράδειγμα είναι το θετικό παράδειγμα 

της Πολωνίας το 2010, όταν διαπραγματευόταν 

με τη Ρωσία την ανανέωση της σύμβασης παροχής 

αερίου και ζήτησε τη συμβολή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 

εφαρμογή των κανόνων απελευθέρωσης της 

αγοράς του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου35. Η 

προστιθέμενη αξία της διαπραγματευτικής ισχύος 

της Ένωσης ως διεθνούς παράγοντα οδήγησε σε 

μία σειρά παραχωρήσεων εκ μέρους της Gazprom, 

όπως π.χ. η εφαρμογή της αρχής third party access 

στον αγωγό Yamal36. 

35 Το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο περιλαμβάνει: α) 
την Οδηγία για την Ηλεκτρική Ενέργεια 2009/72/ΕΚ, 
β) την Οδηγία για το Φυσικό Αέριο 2009/73/ΕΚ, γ) τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 713/2009 για την ίδρυση Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, δ) 
τον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας, και ε) τον Κανονισμό (ΕΚ) 
715/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς φυσικού αερίου.

36 BUCHAN, ο.π. 31.

Σε αντίθεση με  αυτό το θετικό παράδειγμα 

αξιοποίησης της διαπραγματευτικής θέσης της 

Ένωσης, αντί της αντίστοιχης πολύ μικρότερης του 

εκάστοτε Κράτους Μέλους, έρχεται το αρνητικό 

παράδειγμα του υπεράκτιου αγωγού Nord Stream 

1. Το έργο συμφωνήθηκε μεταξύ Γερμανίας και 

Ρωσίας, χωρίς να ενημερωθούν οι παραδοσιακές 

χώρες διαμετακόμισης που επηρεάζονταν, δηλαδή 

η Πολωνία και η Ουκρανία. Ως εκ τούτου, 

δημιουργήθηκε ένας τρομακτικός πολιτικός 

διχασμός, ο οποίος πρακτικά αποκάλυψε την 

τεράστια έλλειψη αλληλεγγύης στο εσωτερικό της 

Ένωσης σε ό, τι έχει να κάνει με την ενεργειακή 

πολιτική. Η συμφωνία χαρακτηρίστηκε μάλιστα 

«το νέο Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ»37. 

Μία πρόχειρη σύγκριση μεταξύ των δύο 

παραδειγμάτων μπορεί εύκολα να οδηγήσει στο 

συμπέρασμα πως χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη 

επέμβαση της Ένωσης σε επίπεδο εξωτερικής 

ενεργειακής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε τον μηχανισμό 

ανταλλαγής πληροφοριών σε ό, τι αφορά τις 

ενεργειακές Διακυβερνητικές Συμφωνίες των 

Κρατών Μελών, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

αλληλεγγύη μεταξύ τους και εν τοις πράγμασι.

37 S. ANDOURA, Energy Solidarity in 
Europe: From Independence to Interdependence, 
Notre Europe, 2013, σελ.64, τελευταία 
πρόσβαση 30 Απριλίου 2019, http://www.
institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/energy-
solidarity-andoura-ne-ijd-july13.pdf ?pdf=ok.
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Ο εν λόγω μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών 

αποτελεί πράγματι μια παραδειγματική μεταβολή 

προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης μιας κοινής 

ενεργειακής προσέγγισης σε επίπεδο συνόλου 

Κρατών Μελών στο εσωτερικό, καθώς επίσης και 

μιας περισσότερο συντονισμένης άσκησης αυτού 

που ονομάζεται «διπλωματία της ενέργειας» 

στο εξωτερικό. Ωστόσο, ο πολιτικός διχασμός 

λόγω των ετερόκλητων εθνικών ενεργειακών 

συμφερόντων στο εσωτερικό, όπως επίσης 

και η ευαλωτότητα απέναντι σε τρίτες χώρες 

στο εξωτερικό δεν έχουν αντιμετωπιστεί στον 

πυρήνα τους. Η εξαρτημένη ενεργειακά ΕΕ δεν 

διαθέτει την πολυτέλεια να βασίζεται στην καλή 

πίστη του κάθε Κράτους Μέλους να διασφαλίζει 

την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου του 

εσωτερικού ενεργειακού κεκτημένου έναντι τρίτων 

κρατών. Τι πραγματικά θα γινόταν αν η Πολωνία 

δεν είχε συμφωνήσει στη συμβολή της ΕΕ κατά τις 

διαπραγματεύσεις της με τη Ρωσία; Το πιθανότερο 

είναι πως η Gazprom δεν θα είχε συμβιβαστεί ποτέ 

στις απαιτήσεις της άλλης πλευράς. Αντιθέτως, 

θα είχε προσφέρει μια συμφωνία «take-it-or-

leave-it», την οποία η ενεργειακά εξαρτημένη σε 

τεράστιο βαθμό Πολωνία θα είχε αδιαμαρτύρητα 

δεχτεί. Έτσι, όμως, το όλο εσωτερικό ενεργειακό 

κεκτημένο της απελευθερωμένης αγοράς με την 

εφαρμογή κανόνων ελεύθερου και αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού θα είχε τεθεί σε κίνδυνο. Προκύπτει, 

λοιπόν, ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη μιας Ένωσης 

που θα μπορεί να μιλά με μία φωνή απέναντι σε 

τρίτους εταίρους.

Το δίλημμα μεταξύ «Διακυβέρνησης της 
Αγοράς» και «Διπλωματίας για 
την Ενέργεια»

Ακόμη και αν συμφωνήσουμε στην ανάγκη 

αντιμετώπισης του ζητήματος σε επίπεδο Ένωσης, 

τίθεται περαιτέρω το δίλημμα σχετικά με το 

ποια μέσα-εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για την 

επίτευξη της διαφοροποίησης του ενεργειακού 

μας εφοδιασμού38. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι 

επιλογές είναι δύο: αυτή της δημιουργίας κοινού 

κανονιστικού χώρου με τρίτες γείτονες χώρες σε 

ό, τι αφορά το ενεργειακό κεκτημένο, και αυτή 

της διεύρυνσης του ενεργειακού κεκτημένου 

με την ενσωμάτωσή του στις διμερείς διεθνείς 

συμφωνίες υποδομών και εφοδιασμού με τρίτες 

χώρες παραγωγούς.

Στην πράξη, η ΕΕ υιοθέτησε πάντα μια πιο 

προσανατολισμένη στην αγορά πολιτική, σε 

αντίθεση με τα γεωπολιτικά παιχνίδια των μεγάλων 

παραγόντων της διεθνούς ενεργειακής σκηνής, 

όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα39. Η λογική πίσω 

από αυτή την επιλογή της ΕΕ βρίσκεται στην 

ισχυρή διασύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ 

της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης της 

Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής ∙ εάν η ασφάλεια 

38 A. HERRANZ-SURRALLES, “The European 
Energy Security Strategy; Testing the Limits of 
Solidarity”, in S. ECONOMIDES and J. SPERLING 
(eds.), EU Security Strategies; Extending the EU System 
of Security Governance, New York, Routledge, 2018, 
σελ.209-211.

39 A. CORRELJE and C. VAN DER LINDE, 
“Energy Supply Security and Geopolitics: A European 
Perspective”, (2006) 34, Energy Policy, σελ.532-543.
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ενεργειακού εφοδιασμού διασφαλίζεται στην 

Εσωτερική Αγορά, τότε η ενεργειακή ασφάλεια 

εν γένει θα είναι σταθερή και στην εξωτερική της 

διάσταση, μέσω ενός θετικού «spill-over effect»40.  

Μολοταύτα, στον απόηχο των κρίσεων αερίου, η 

Ένωση φαίνεται να κινείται και μια πιο γεωπολιτικά 

προσανατολισμένη τακτική. 

Στην πράξη βέβαια, οι δύο αυτές πολιτικές 

συνδυάζονται. Αυτό όμως που δημιουργεί 

πραγματικό νομικό εμπόδιο για την Ένωση είναι 

το αν και κατά πόσο, στο στάδιο προώθησης του 

Ευρωπαϊκού εγχειρήματος στο οποίο βρισκόμαστε, 

η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να αναλάβει διεθνείς 

υποχρεώσεις και να αποκτήσει έτσι κεντρικό ρόλο 

στη διεθνή ενεργειακή σκηνή, προκειμένου να 

καταφέρει να εξισορροπήσει τα συχνά αποκλίνοντα 

εθνικά ενεργειακά συμφέροντα των Κρατών 

Μελών, τα αντίστοιχα εθνικά συμφέροντα των 

τρίτων χωρών παραγωγών, καθώς επίσης και τα 

εμπορικά συμφέροντα της αγοράς. 

Η ΕΕ στη διεθνή ενεργειακή σκηνή

Η ΕΕ ως Υποκείμενο Διεθνούς Δικαίου έχει 

αναλυθεί εις βάθος τόσο από τη θεωρία όσο και από 

τη νομολογία καθ’ όλη τη διάρκεια οικοδόμησης 

του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Η ικανότητα τη 

Ένωσης να αναλαμβάνει διεθνείς υποχρεώσεις, να 

40 R. YOUNGS, Europe’s External Energy Policy: 
Between Geopolitics and the Market, Centre for 
European Policy Studies (CEPS), 2007, σελ.6, τελευταία 
πρόσβαση 30 Απριλίου 2019, http://aei.pitt.edu/7579/1/
Wd278.pdf.

συνάπτει διεθνείς συμφωνίες και να συμμετέχει 

σε διεθνείς οργανισμούς απορρέει από τη νομική 

της προσωπικότητα41.  Σύμφωνα με την αρχή των 

δοτών αρμοδιοτήτων42, υπάρχουν συγκεκριμένες 

πολιτικές για τις οποίες η ΕΕ διαθέτει την 

αποκλειστική αρμοδιότητα σύναψης διεθνών 

συμφωνιών με τρίτες χώρες43, ενώ στο πλαίσιο της 

συντρέχουσας αρμοδιότητας που διαθέτει σε άλλους 

τομείς, οι διεθνείς αυτές συμφωνίες συνάπτονται 

συνήθως ως μεικτές. Σε αυτές τις μεικτές συμφωνίες 

μάλιστα έρχεται να εφαρμοστεί η υποχρέωση 

ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των Κρατών 

Μελών και των Ευρωπαϊκών Θεσμών44. 

Εντούτοις, η αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα 

της ΕΕ σε συγκεκριμένη πολιτική δεν προέρχεται 

μόνο από μία ρητή νομική βάση προς τούτο στις 

Συνθήκες, αλλά επιπλέον μπορεί να προκύψει 

και σιωπηρά από άλλες διατάξεις των Συνθηκών, 

βάσει της θεωρίας των σιωπηρών αρμοδιοτήτων45.  

Η λογική του δόγματος αυτού που έχει ήδη 

κωδικοποιηθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας46,  

ερείδεται στην ανάγκη ενότητας, συνοχής και 

αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή του 

Ενωσιακού Δικαίου47. Με άλλα λόγια, δεν θα ήταν 

41 Άρθρο 47 ΣΕΕ.
42 Άρθρο 2 ΣΛΕΕ.
43 Για τους σκοπούς της ανάλυσής μας, βλ. Άρθρα 3 

παρα.1 και 207 ΣΛΕΕ.
44 Άρθρο 4 παρα.3 ΣΕΕ.
45 Απόφαση της 31 Μαρτίου 1971, Commission v 

Council (ERTA), C-22/70, EU:C:1971:32, παράγραφος 
16.

46 Άρθρα 3 παρα.2 και 216 ΣΛΕΕ.
47 Γνωμοδότηση της 7 Φεβρουαρίου 2005, Lugano 

Convention, Γνωμοδότηση 1/03, EU:C:2006:81, 
παράγραφος 128.
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εφικτό για το Ευρωπαϊκό εγχείρημα να προωθήσει 

τους στόχους και τις πολιτικές του αν δεν μπορούσε 

να τις υπερασπιστεί σε διεθνές επίπεδο. Ό, τι θα 

πετύχαινε η Κοινότητα σε εσωτερικό επίπεδο θα 

ετίθετο εύκολα σε κίνδυνο εάν τα Κράτη Μέλη 

είχαν την ευχέρεια να συνάπτουν τυχόν αντίθετες 

συμφωνίες στα διεθνή fora, τις οποίες θα έπρεπε 

φυσικά να τηρούν βάσει της γενικής αρχής του 

Διεθνούς Δημόσιου Δικαίου pacta sunt servanda.

Από την άλλη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πλέον 

ρητή νομική βάση του Άρθρου 194 ΣΛΕΕ για 

την ενεργειακή πολιτική της Ένωσης δημιουργεί 

μία σύγχυση σχετικά με την οριοθέτηση της 

αρμοδιότητας για την ενέργεια μεταξύ Ένωσης 

και Κρατών Μελών, η οποία ωστόσο δεν θα 

πρέπει να παραμείνει άλυτη, ενόψει του ζωτικής 

σημασίας ζητήματος της ενεργειακής ασφάλειας 

και βιωσιμότητας της ΕΕ. Κατά τη γνώμη της 

γράφουσας, οι διεθνείς συμφωνίες που αφορούν 

σε έργα υποδομών ή συμβάσεις παροχής 

αερίου που σχετίζονται με την ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού, ενόψει και του αρκετά 

υψηλού βαθμού διασύνδεσης και ενοποίησης της 

Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς, θα πρέπει πλέον 

να θεωρούνται ως συμφωνίες της Ένωσης και να 

αντιμετωπίζονται σε κεντρικό επίπεδο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ιδανική θα ήταν μία 

αναθεώρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπου 

η νομική βάση για την ενεργειακή πολιτική της 

Ένωσης θα είναι πλέον ξεκάθαρη και θα θέτει 

το ζήτημα στη σωστή του βάση, δηλαδή στη 

διαχείριση της ενεργειακής ασφάλειας ως ένα από 

τα ζωτικής σημασίας ζητήματα για την περαιτέρω 

προώθηση του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Ένωση θα συνεχίσει να 

παραμένει έρμαιο γεωπολιτικών παιχνιδιών και 

στρατηγικών, χαμένη στη μετάφραση μεταξύ 

εθνικών συμφερόντων και διαπραγματευτικών 

πλεονεκτημάτων τρίτων χωρών. Το Άρθρο 194 

ΣΛΕΕ θα πρέπει πλέον ρητά να παραχωρεί 

αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ένωση ή έστω να 

σταματήσει να διατηρεί την εθνική κυριαρχία των 

Κρατών Μελών σε επίπεδο ενεργειακού μείγματος. 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαντάζει ιδιαίτερα 

ρεαλιστικό, τουλάχιστον για τώρα. Θα πρέπει, 

επομένως, να ερευνήσουμε το αν και κατά πόσο, 

κατά το πρωτογενές Δίκαιο, όπως αυτό ισχύει, θα 

μπορέσει ίσως η ΕΕ να αναλάβει αποκλειστική 

εξωτερική αρμοδιότητα στον ενεργειακό τομέα. 

Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυσή μας, 

θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός πως, 

σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η 

κρίση για το αν και κατά πόσο προκύπτει σιωπηρή 

εξωτερική –και δη αποκλειστική– αρμοδιότητα της 

ΕΕ γίνεται ad hoc επί τη βάσει μίας συγκεκριμένης 

διεθνούς συμφωνίας η οποία βρίσκεται στο τραπέζι. 

Κρίνεται, λοιπόν, η σχέση μεταξύ της εν λόγω 

εκάστοτε συμφωνίας και του ισχύοντος Ενωσιακού 

Δικαίου και αν διαφαίνεται πως ενδέχεται να 
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επηρεάσει κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την 

εμβέλειά τους48. 

Προς στιγμήν, παραμένει, λοιπόν, εκκρεμές ακόμα 

το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο, προκειμένου να την εξουσιοδοτήσει 

να διαπραγματευτεί τη Συμφωνία με τη Ρωσία 

και πιο συγκεκριμένα το εφαρμοστέο κανονιστικό 

πλαίσιο στον νέο αγωγό Nord Stream 2. Για το 

αίτημα αυτό, λήφθηκε υπόψη και το γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο έργο δεν συμβάλλει στην πολιτική 

της Ένωσης για περαιτέρω διαφοροποίηση του 

ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, παρά μόνο ενισχύει 

την ήδη ισχυρή θέση της Ρωσίας στο εσωτερικό 

των Κρατών Μελών, καθώς επίσης και το γεγονός 

ότι πρόκειται για ένα υπεράκτιο έργο, και, ως εκ 

τούτου, δεν θα υπόκειται στο ρυθμιστικό πλαίσιο 

της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης Μέτρων49. 

Αντλώντας, λοιπόν, έμπνευση από τη συγκεκριμένη 

Συμφωνία, και πιο συγκεκριμένα τόσο από 

την άρνηση της πλειονότητας των Κρατών 

Μελών να αφήσουν την ΕΕ να κάνει τη σχετική 

διαπραγμάτευση όσο και από τη σχετική 

Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του 

Συμβουλίου, η οποία επίσης τάσσεται κατά της 

αρμοδιότητας της Ένωσης, καθώς επίσης και το 

γεγονός ότι το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

48 Lugano Convention, ο.π. 47, στην παράγραφο 
124.

49 Commission Seeks a Mandate from Member 
States to Negotiate with Russia an Agreement on Nord 
Stream 2, Commission, Δελτίο Τύπου, 2017, τελευταία 
πρόσβαση 30 Απριλίου 2019, http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17-1571_en.htm.

είχε αντιθέτως λάβει μία εύκολη εξουσιοδότηση 

διαπραγμάτευσης συναφούς έργου υποδομής, της 

Συμφωνίας για τον Διακασπιακό Αγωγό με το 

Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν50,  θα αναλυθεί 

το αν και κατά πόσο η Ένωση μπορεί πλέον να 

αναλάβει αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα. 

Άλλωστε, παραδοσιακά στο Δίκαιο Εξωτερικών 

Σχέσεων της ΕΕ, είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ 

ρητών νομικών διατάξεων και ρεαλιστικών 

αναγκών η οποία έχει οδηγήσει σε καινοτόμες 

λύσεις51.  

Αποκλειστική αρμοδιότητα επί της νομικής 
βάσης της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής

Οι διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες της Ένωσης, 

ιδίως σε ό, τι έχει να κάνει με την παροχή αερίου 

και τις υποδομές, μπορούν να συνάπτονται στη 

βάση της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, όπως αυτή 

διαμορφώνεται ως αποκλειστική αρμοδιότητα 

της ΕΕ στα Άρθρα 3 παρα.1 και 207 ΣΛΕΕ. 

Παρόλο που η ΚΕΠ δεν αποτελούσε πάντα 

ρητή αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, 

αναπτύχθηκε ραγδαία ως τέτοια μέσα από τη 

νομολογία της προ-Λισαβόνας εποχής. Η λογική 

50 Council Decision, To Authorise the 
Commission to Negotiate an Agreement between the 
Republic of Azerbaijan, the Republic of Turkmenistan 
and the European Union on a Legal Framework for a 
Trans-caspian (Natural Gas) Pipeline System, Partial 
Declassification, 11.11.2014, τελευταία πρόσβαση 30 
Απριλίου 2019, http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-11315-2011-REV-3-EXT-1/en/pdf.

51 M. CREMONA, “EU External Relations: Unity 
and Conferral of Powers”, in L. AZOULAI (ed.), The 
Question of Competence in the European Union, New 
York, Oxford University Press, 2014, σελ.65, στην 85.
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πίσω από αυτή τη «φυσική» αποκλειστικότητα 

βρίσκεται στην ανάγκη συνοχής, συνεκτικότητας 

και αποτελεσματικότητας εφαρμογής των 

Κοινοτικών εμπορικών συμφερόντων αλλά και στον 

υπαρκτό κίνδυνο διαστρέβλωσης των κανόνων 

Ανταγωνισμού και λειτουργίας της Εσωτερικής 

Αγοράς, εάν τα Κράτη Μέλη ήταν ελεύθερα να 

προβαίνουν σε διαφορετικές συμφωνίες και κανόνες 

στο εξωτερικό52. 

Για τον λόγο αυτό, το Δικαστήριο ανέπτυξε 

εξαρχής μία λογική «sweeping approach»53,  

καθιερώνοντας πως εάν η εκάστοτε Συμφωνία 

ήταν τουλάχιστον κατά ένα μέρος συσχετιζόμενη 

με το εμπόριο, τότε θα βασιζόταν εν συνόλω στη 

νομική βάση της ΚΕΠ54, το πεδίο εφαρμογής 

της οποίας ήταν έτσι αρκετά διευρυμένο. Στη 

διεύρυνση αυτή του πεδίου εφαρμογής της ΚΕΠ 

και, ως εκ τούτου στην de facto έτσι διεύρυνση των 

αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, τα 

Κράτη Μέλη απάντησαν με την εισαγωγή ρητών 

νομικών βάσεων στις αναθεωρήσεις των Συνθηκών, 

οι οποίες εκ πρώτης όψεως έδιναν μία περαιτέρω 

αρμοδιότητα στην Κοινότητα και σε άλλους τομείς. 

52 M. CREMONA, “External Relations and 
External Competence of the European Union: the 
Emergence of an Integrated Policy”, in P. CRAIG and 
G. DE BURCA (eds.), The Evolution of EU Law, 2nd 
ed., Oxford, Oxford University Press, 2011, σελ.217, στη 
246.

53 I. GOVAERE, “EU Common Commercial 
Policy Throwing off Shackles of ‘Mixity’”, in I. 
GOVAERE, R. QUICK and M. BRONCKERS (eds.), 
Trade and Competition Law in the EU and Beyond, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011, σελ.144, 
στην 146-152.

54 Γνωμοδότηση της 4 Οκτωβρίου 1979, 
International Agreement on Natural Rubber, 
Γνωμοδότηση 1/78, EU:C:1979:224.

Στην πραγματικότητα, όμως, τέτοιες νομικές βάσεις 

σκοπό είχαν να οριοθετήσουν a priori και άρα να 

περιορίσουν τις αρμοδιότητές της55. 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα εδώ με πολλαπλές ίσως 

συνέπειες για τη νεοεισαχθείσα νομική βάση για την 

ενέργεια είναι αυτό της τότε νεοεισαχθείσας νομικής 

βάσης για το περιβάλλον στην Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη. Στην πρώτη τότε υπόθεση Συμφωνίας με 

μία εμπορική όσο και περιβαλλοντική πλευρά56 

και προκειμένου να δοθεί στη νέα διάταξη για το 

περιβάλλον ο κατάλληλος χώρος να αναπτύξει το 

effet utile της, το Δικαστήριο ερμήνευσε για πρώτη 

φορά στενότερα την ΚΕΠ και αντί αυτής εφάρμοσε 

τη διάταξη για το περιβάλλον57, η οποία βέβαια 

οδηγούσε σε μια όχι τόσο διευρυμένη αρμοδιότητα 

της Κοινότητας.

Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο στη συνέχεια, στην 

απόφαση του Δικαστηρίου για τη Συμφωνία 

«Energy Star»,58 όπου το Δικαστήριο ανέπτυξε 

ένα «centre of gravity test».59 Σύμφωνα με αυτό, 

εάν ο αντίκτυπος της Συμφωνίας στις εμπορικές 

συναλλαγές είναι «άμεσος και επικείμενος»60, 

ενώ ο αντίκτυπος στην περιβαλλοντική πολιτική 

μόνο «έμμεσος και μακρινός»61, τότε η Συμφωνία 

55 GOVAERE, ο.π. 53.
56 Γνωμοδότηση της 6 Δεκεμβρίου 2001, 

Cartagena Protocol on Biosafety, Γνωμοδότηση 2/00, 
EU:C:2001:664.

57 GOVAERE, ο.π. 53.
58 Απόφαση της 12 Δεκεμβρίου 2002, Energy Star 

Agreement, C-281/01, EU:C:1971:32.
59 GOVAERE, ο.π. 53.
60 Energy Star Agreement, supra note 56, 

παράγραφοι 39-43.
61 ο.π.
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θα συναφθεί σε μία και μόνη νομική βάση, αυτή 

της ΚΕΠ.

Η υπόθεση αφορά σε μία Συμφωνία μεταξύ 

Κοινότητας και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με 

την εφαρμογή ενός κοινού ενεργειακά αποδοτικού 

προγράμματος σήμανσης ηλεκτρικών συσκευών. 

Αφενός, λοιπόν, Συμφωνία αυτή διευκολύνει τις 

εμπορικές συναλλαγές, καθώς επιτρέπει στους 

κατασκευαστές να πωλούν τόσο στην ευρωπαϊκή 

όσο και την αμερικανική αγορά εφαρμόζοντας 

μία και μόνη προϋπόθεση, αυτή του σήματος 

«Energy Star». Αφετέρου, όμως, επιτελεί και έναν 

περιβαλλοντικό σκοπό, καθώς πρόκειται για ένα 

καταρχήν ενεργειακά αποδοτικό πρόγραμμα που 

στόχο έχει τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. 

Στην επιλογή της κατάλληλης νομικής βάσης επί 

της οποίας θα συναφθεί η εκάστοτε Συμφωνία, 

καταλυτικό ρόλο παίζει ο επιδιωκόμενος σκοπός 

της. Και η επιλογή της νομικής βάσης με τη σειρά 

της θα καταδείξει το είδος της αρμοδιότητας 

που θα έχει η Ένωση. Το Δικαστήριο, λοιπόν, θα 

αξιολογήσει –σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων 

επιδιωκόμενων σκοπών– ποιος είναι αυτός που 

εμφανίζεται ως κύριος και ποιος ως δευτερεύων. 

Στη βάση του κύριου σκοπού θα επιλεγεί και η 

αντίστοιχη νομική βάση, ενώ μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, μπορεί μια Συμφωνία να συναφθεί 

επί διπλής νομικής βάσεως, όταν οι περισσότεροι 

επιδιωκόμενοι σκοποί θεωρηθούν από το 

Δικαστήριο ως άρρηκτα συνδεδεμένοι.

Εν προκειμένω, το Δικαστήριο έκρινε πως η 

Συμφωνία επιδίωκε ταυτόχρονα έναν εμπορικό 

και έναν περιβαλλοντικό σκοπό, με τον πρώτο να 

εμφανίζεται ως κύριος σε σχέση με τον δεύτερο. 

Παρόλο που η Συμφωνία αφορούσε σε ένα 

ενεργειακά αποδοτικό πρόγραμμα, κρίθηκε από 

το Δικαστήριο ως έχουσα άμεσο αντίκτυπο στις 

εμπορικές συναλλαγές και επομένως, ως υποκείμενη 

στην ΚΕΠ και την αποκλειστική αρμοδιότητα 

της Κοινότητας. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί και 

πάλι πως αυτή είναι η απόφαση του Δικαστηρίου 

σε μία εποχή, κατά την οποία υπάρχει ρητή 

διάταξη και νομική βάση για μέτρα σχετικά με 

περιβαλλοντικές πολιτικές.

Φαίνεται, επομένως, πως το Δικαστήριο επιμένει σε 

μία διευρυμένη εφαρμογή της ΚΕΠ, η οποία δεν 

περιορίζεται σε μία απλή προβολή στο εξωτερικό 

της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς. Αντιθέτως, 

αξιοποιείται ακόμα και σε σχέση με άλλες ρητές 

νομικές βάσεις που εμπεριέχονται μεν στις 

Συνθήκες, όπως π.χ. το περιβάλλον τότε ή η ενέργεια 

τώρα, αδυνατούν δε να εξοπλίσουν την Ένωση 

με την απαραίτητη δυναμική της αποκλειστικής 

αρμοδιότητας για την περαιτέρω προώθηση του 

Ευρωπαϊκού οικοδομήματος62. 

Το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής της ΚΕΠ, μέσω της 

αξιολόγησης του άμεσου και επικείμενου 

62 CREMONA, in CRAIG and DE BURCA, ο.π. 
52, σελ.225.
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αντίκτυπου στις εμπορικές συναλλαγές, επιβιώνει 

και στη μετά-Λισαβόνα εποχή63, ενώ η νομική βάση 

του άρθρου 207 παρα.1 ΣΛΕΕ περιλαμβάνει πλέον 

ρητά και «την ενοποίηση των μέτρων ελευθέρωσης» 

ως επιμέρους στοιχείο της Κοινής Εμπορικής 

Πολιτικής. 

Εν προκειμένω, μία Συμφωνία για το έργο υποδομής 

Nord Stream 2 θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις 

εμπορικές συναλλαγές αερίου μεταξύ Gazprom 

και Ευρωπαϊκών ενεργειακών εταιριών, καθώς 

πρωταρχικός της στόχος θα ήταν η διασφάλιση της 

συνεχούς ροής Φυσικού Αερίου στην Ευρωπαϊκή 

Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά. Η τελευταία 

ρυθμίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο της Τρίτης 

Δέσμης Μέτρων, η οποία προβλέπει την ομοιογενή 

εφαρμογή κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού, με 

άλλα λόγια «μέτρων ελευθέρωσης». Η Ευρωπαϊκή 

Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά θα ετίθετο, λοιπόν, 

σε κίνδυνο και οι κοινοί κανόνες απελευθέρωσης 

της αγοράς θα επηρεάζονταν εάν μέρος του αερίου 

που κινείται σε αυτή προερχόταν από ένα καθεστώς 

με μονοπωλιακές συνθήκες, όπως είναι αυτό που 

προσφέρει η Gazprom στις επιμέρους συμφωνίες 

της με τα Κράτη Μέλη. Για το λόγο αυτό οι εν λόγω 

διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει πλέον να θεωρούνται 

ως υπαγόμενες στην αποκλειστική εξωτερική 

αρμοδιότητα της Ένωσης, βάσει των διατάξεων για 

την ΚΕΠ64. Τέλος, το ισχυρό πολιτικό στοιχείο 

63 Απόφαση της 18 Ιουλίου 2013, Daiichi Sankyo, 
C-414/11, EU:C:2013:520, παράγραφος 51.

64 Χ. ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ, The EU as an 
International Actor in the Energy Scene: a Shift of 

που τις χαρακτηρίζει και αποτελεί εμπόδιο στην 

ανάληψη αποκλειστικής αρμοδιότητας εκ μέρους 

της Ένωσης αναγνωρίζεται μεν, δεν μπορεί όμως 

να αποτελέσει ισχυρό επιχείρημα εναντίον της 

εφαρμογής της νομικής βάσης της ΚΕΠ, όπως 

φάνηκε και από τη νομολογία του Δικαστηρίου στη 

Γνωμοδότησή 1/78.

Αποκλειστική αρμοδιότητα βάσει της 
θεωρίας των σιωπηρών αρμοδιοτήτων

Επικουρικά, εάν η νομική βάση της ΚΕΠ δεν 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάληψη 

αποκλειστικής εξωτερικής αρμοδιότητας εκ μέρους 

της Ένωσης, η θεωρία των σιωπηρών αρμοδιοτήτων 

έχει επίσης αναπτυχθεί από τη νομολογία του 

Δικαστηρίου της Ένωσης, στην προσπάθειά του να 

θωρακίσει το εσωτερικό ενεργειακό κεκτημένο μέσω 

της διατήρησης της ενότητάς του στο εξωτερικό65.  

Η διάσημη υπόθεση ERTA παγιώνει την αντίληψη 

ότι η ενίσχυση της θέσης της Κοινότητας στη 

διεθνή σκηνή και η διασφάλιση της αυτονομίας 

της Ενωσιακής έννομης τάξης αποκτούν πολύ 

μεγαλύτερη σημασία για την περαιτέρω προώθηση 

του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος από το ίδιο το πεδίο 

εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της66.  Άλλωστε, 

ιδίως όταν πρόκειται για τη θωράκιση της 

Competence for a Union Speaking with one Voice, 
College of Europe, 2019, σελ.23-25.

65 GOVAERE, ο.π. 53, σελ.149.
66 CREMONA, in CRAIG and DE BURCA, ο.π. 

52, σελ.219.
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Εσωτερικής Αγοράς, το Δικαστήριο έχει αποδειχθεί 

πάντοτε ιδιαιτέρως εφευρετικό και δυναμικό67. 

Τ

ο 1970, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

προσέφυγε στο Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση 

της απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων και τη σύναψη εκ μέρους των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί 

της Εργασίας των Πληρωμάτων των Οχημάτων 

που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές οδικώς 

(AETR). Ως λόγο ακύρωσης προέβαλε το 

γεγονός ότι η Κοινότητα είχε ήδη προχωρήσει σε 

εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον 

τομέα των οδικών μεταφορών, επομένως είχε ήδη 

ασκήσει την αρμοδιότητά της στο εν λόγω πεδίο 

και, ως εκ τούτου, τα Κράτη Μέλη εμποδίζονταν 

πλέον να δράσουν σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή 

χρησιμοποίησε αρκετά πρωτότυπα επιχειρήματα 

βασιζόμενη στο ratio legis της κοινής πολιτικής 

μεταφορών, καθώς επίσης και στην κοινή λογική 

για τη διασφάλιση του effet utile των σχετικών 

διατάξεων. Αρκετά πρωτότυπα και το Δικαστήριο 

προχώρησε σε μια συστηματική ερμηνεία των 

διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου, θεσμοθετώντας 

τα εξής68: 

 «(Κ)άθε φορά που, για την εφαρμογή μιας 

προβλεπόμενης από τη Συνθήκη κοινής πολιτικής, 

67 I. GOVAERE, “L’Etablissement des Règles des 
Marchés Nationaux ou Régionaux: de l’Etat Régulateur 
Souverain aux Organisations d’Intégration Régionale 
Promotrices, Protectrices et Intermédiaires”, (2003) 3-4, 
Revue Internationale de Droit Economique, σελ.313-
337, στην 324-326.

68 ERTA, ο.π. 45, παράγραφοι 17-22.

η Κοινότητα εκδίδει διατάξεις οι οποίες θεσπίζουν, 

με οποιαδήποτε μορφή, κοινούς κανόνες, τα κράτη 

μέλη δεν έχουν πλέον το δικαίωμα, άσχετα αν δρουν 

ατομικά ή ακόμα και συλλογικά, να αναλαμβάνουν 

έναντι τρίτων κρατών υποχρεώσεις που θίγουν αυτούς 

τους κανόνες.

 Πράγματι, μετά την προοδευτική θέσπιση 

αυτών των κοινών κανόνων, μόνο η Κοινότητα είναι 

σε θέση να αναλάβει και να εκτελέσει, στο σύνολο 

των τομέων εφαρμογής της κοινοτικής έννομης 

τάξης, τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί έναντι 

τρίτων κρατών.

 Επομένως, το σύστημα των εσωτερικών 

μέτρων της Κοινότητας δεν μπορεί να διαχωριστεί, 

κατά την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης, 

από εκείνο των εξωτερικών σχέσεων.

 […] (Σ)το μέτρο που οι κοινοτικοί κανόνες 

θεσπίζονται προς υλοποίηση των σκοπών της 

Συνθήκης, τα κράτη μέλη δεν μπορούν, εκτός των 

κοινοτικών πλαισίων, να αναλάβουν υποχρεώσεις 

που μπορούν να θίξουν τους εν λόγω κανόνες ή να 

αλλοιώσουν το περιεχόμενό τους.»

Συνεπώς, η συνέπεια της άσκησης της νομοθετικής 

δραστηριότητας της Ένωσης σε μία συγκεκριμένη 

πολιτική, ήτοι ο επερχόμενος αποκλεισμός 

δράσης σε εθνικό επίπεδο69, εφαρμόζεται και 

στην αλληλεπίδραση Ένωσης και Κρατών 

Μελών στην εξωτερική τους δράση, προκειμένου 

ακριβώς να εξασφαλιστεί η ενότητα, συνοχή 

69 Άρθρο 2 παρα.2 ΣΛΕΕ.
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και αποτελεσματικότητα εφαρμογής του 

Ενωσιακού Δικαίου70. Μάλιστα, η αρχή αυτή της 

αδρανοποίησης της εθνικής αρμοδιότητας επέρχεται 

ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

κάποια αντίθεση μεταξύ των κοινών κανόνων υπό 

συζήτηση και της επιδιωκόμενης εθνικής δράσης71. 

Η κωδικοποίηση της νομολογίας αυτής στα Άρθρα 

3 παρα.2 και 216 ΣΛΕΕ παρέχει στην Ένωση 

μία ανεξάρτητη πηγή άντλησης αρμοδιότητας 

βασισμένη όχι πλέον στη φύση της εκάστοτε 

πολιτικής αλλά στο νομικό εργαλείο που η Ένωση 

έχει ήδη χρησιμοποιήσει72. Η λογική πίσω από 

αυτό βρίσκεται στο γεγονός ότι σε έναν τομέα 

συντρέχουσας αρμοδιότητας, η Ένωση μπορεί μεν 

να έχει νομοθετήσει και, ως εκ τούτου να αποτρέπει 

πλέον τα Κράτη Μέλη να δράσουν, ωστόσο είναι 

επίσης πιθανό να μην έχει καλύψει όλη την έκταση 

του εν λόγω τομέα και άρα να υπάρχει ακόμα 

χώρος για εθνική δράση, η οποία όμως μπορεί να 

θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή της Ενωσιακής 

νομοθεσίας. Προκειμένου, λοιπόν, να θωρακίσει 

την ενότητα του εσωτερικού κεκτημένου και 

προς τα έξω, το Δικαστήριο υιοθέτησε εξαρχής 

τη θεωρία του κατειλημμένου πεδίου73.  Με άλλα 

70 Γνωμοδότηση 1/03, ο.π. 47, παράγραφος 128.
71 Απόφαση της 4 Σεπτεμβρίου 2014, 

Commission v Council (Protection of Neighbouring 
Rights of Broadcasting Organisations), C-114/12, 
EU:C:2014:2151, παράγραφος 71.

72 F. CASTILLO DE LA TORRE, “The Court of 
Justice and External Competences after Lisbon: some 
Reflections on the Latest Case Law”, in P. EECKOUT 
and M. LOPEZ-ESCUDERO (eds.), The European 
Union’s External Action in Times of Crisis, Oxford, Hart 
Publishing, 2016, σελ.129, στην 158-162.

73 Γνωμοδότηση 2/91, EU:C:1993:106, παράγραφοι 
25-26.

λόγια, εάν το υπό συζήτηση πεδίο έχει ήδη καλυφθεί 

σε σημαντικό βαθμό από το Ενωσιακό Δίκαιο, 

τότε το γεγονός και μόνο πως τα Κράτη Μέλη 

διατηρούν την αρμοδιότητά τους να δράσουν σε 

κάποιες πτυχές του σε επίπεδο εσωτερικής έννομης 

τάξης, δεν εμποδίζει την Ένωση να αναλάβει σε 

κάθε περίπτωση την αποκλειστική αρμοδιότητα 

δράσης σε ό, τι αφορά την εξωτερική του διάσταση. 

Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στο «πεδίο 

εφαρμογής», το «περιεχόμενο» και τη «φύση» 

των υπό συζήτηση μέτρων, λαμβάνοντα επιπλέον 

υπόψη προβλέψιμες μελλοντικές εξελίξεις του 

Ενωσιακού Δικαίου74. 

Η ενσωμάτωση στις διαδοχικές αναθεωρήσεις των 

Συνθηκών νέων νομικών βάσεων με ρητή 

αναφορά στη σχετική εξωτερική αρμοδιότητα, 

όπως αυτή της περιβαλλοντικής πολιτικής στην 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, οδήγησε στην όλο 

και λιγότερο συχνή επίκληση της θεωρίας των 

σιωπηρών αρμοδιοτήτων. Ωστόσο, αυτή παραμένει 

εξαιρετικά χρήσιμη όσον αφορά πολιτικές χωρίς 

ρητή αναφορά σε εξωτερική αρμοδιότητα, όπως 

είναι αυτή της ενέργειας75.  Ιδίως αν λάβουμε 

υπόψη πως η εξωτερική ενεργειακή πολιτική είναι 

σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό διασυνδεδεμένη με 

την Ευρωπαϊκή Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά76,  

σε τέτοιο σημείο που η κάθε ενεργειακή διεθνής 

74 Γνωμοδότηση 1/03, ο.π. 47, παράγραφος 126.
75 C. BLUMANN, “Les Compétences de l’Union 

Européenne dans le Domaine de l’Energie”, (2009-2010) 
4, Revue des affaires européennes, σελ.7737-748, στην 
747.

76 CREMONA, in CRAIG and DE BURCA, ο.π. 
52, σελ.222.
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συμφωνία μπορεί δυνητικά να έχει τεράστιο 

αντίκτυπο στο εσωτερικό ενεργειακό κεκτημένο 

«επηρεάζοντας κοινούς κανόνες ή μεταβάλλοντας 

την εμβέλειά τους»77, τότε η ανάγκη αξιοποίησης 

της θεωρίας των σιωπηρών αρμοδιοτήτων για τη 

θεμελίωση αποκλειστικής εξωτερικής αρμοδιότητας 

της Ένωσης στο πεδίο της ενεργειακής πολιτικής 

εμφανίζεται ακόμα πιο επιτακτική.

Στο παράδειγμα του Nord Stream 2, μία σχετική 

συμφωνία με τη Ρωσία θα ήταν εξαιρετικά πιθανό να 

επηρέαζε ή να μετέβαλε την εμβέλεια των κανόνων 

ελεύθερου ανταγωνισμού που εφαρμόζονται 

στην Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά βάσει της 

Τρίτης Δέσμης Μέτρων, καθώς πρόκειται για έναν 

υπεράκτιο αγωγό, ο οποίος ως τέτοιος δεν υπόκειται 

στους κοινούς κανόνες για τη λειτουργία της 

αγοράς Φυσικού Αερίου, όπως αυτοί προβλέπονται 

στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ78 και τον Κανονισμό 

715/200979. Συνεπώς, το Φυσικό Αέριο που θα 

εισάγεται από τη Ρωσία, μέσω της Γερμανίας, στην 

Ευρωπαϊκή Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά –μια 

αγορά πλήρως ενοποιημένη και διασυνδεδεμένη– 

δεν θα υπόκειται στις πιο θεμελιώδεις αρχές του 

εσωτερικού ενεργειακού κεκτημένου.

Επομένως, προκειμένου να θωρακιστούν η ενότητα, 

συνοχή και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 

77 Άρθρο 216 παρα.1 ΣΛΕΕ.
78 Οδηγία 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, [2009] 
O.J. L211/94.

79 Κανονισμός (ΕΚ) 715/2009 σχετικά με τους 
όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, 
[2009] O.J. L211/36.

του Δικαίου της ΕΕ, η αρχή της αδρανοποίησης της 

εθνικής αρμοδιότητας των Κρατών Μελών και η 

ανάληψη αποκλειστικής εξωτερικής αρμοδιότητας 

εκ μέρους της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμοστούν στις 

διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Από μόνο του 

το γεγονός ότι, βάσει του Τρίτου Ενεργειακού 

Πακέτου, τα Κράτη Μέλη διατηρούν έναν κάποιο 

χώρο διακριτικής ευχέρειας σε ό, τι αφορά τα 

μέτρα που θα λάβουν σε επίπεδο εσωτερικής 

έννομης τάξης, δεν μπορεί να εμποδίσει μια τέτοια 

ανάληψη αποκλειστικής αρμοδιότητας από τη 

μεριά της Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη το 

«πεδίο εφαρμογής», το «περιεχόμενο» και τη 

«φύση» των σχετικών μέτρων απελευθέρωσης, 

τα οποία νομοθέτησε η ΕΕ σε εσωτερικό επίπεδο, 

σε συνδυασμό με τη γενικότερη δυναμική εικόνα 

της διαδικασίας απελευθέρωσης της ενεργειακής 

αγοράς κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, 

καθώς επίσης και την εξέλιξή της μέσα από τη 

διαμόρφωση της Στρατηγικής πλαισίου για την 

Ενεργειακή Ένωση, το πεδίο θα πρέπει να θεωρηθεί 

«κατειλημμένο» σε σημαντικό βαθμό από το 

Ενωσιακό Δίκαιο και, επομένως, η ΕΕ θα πρέπει 

να είναι σε θέση να αποκτήσει την αποκλειστική 

αρμοδιότητα στο εξωτερικό, βάσει του Άρθρου 3 

παρα.2 ΣΛΕΕ80. 

Κατά τη γνώμη της γράφουσας, ωστόσο, ακόμα και 

εν τη απουσία ενός τέτοιου συνδέσμου μεταξύ της 

80 Χ. ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ, The EU as an 
International Actor in the Energy Scene: a Shift of 
Competence for a Union Speaking with one Voice, 
College of Europe, 2019, σελ.25-29.
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υπό συζήτηση Συμφωνίας και της λειτουργίας της 

Εσωτερικής Αγοράς, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να στοιχειοθετηθεί η αποκλειστική εξωτερική 

αρμοδιότητα της Ένωσης στον ενεργειακό τομέα 

«όταν η σύναψη συμφωνίας είναι αναγκαία για την 

επίτευξη, στο πλαίσιο των πολιτικών της Ένωσης, 

ενός εκ των στόχων που καθορίζονται από τις 

Συνθήκες»81.  Και αυτό γιατί, κωδικοποιώντας 

τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τη 

θεωρία των σιωπηρών αρμοδιοτήτων, η Συνθήκη 

της Λισαβόνας φαίνεται να παρέχει πλέον μια 

γενική «catch-all» αρμοδιότητα στην Ένωση, 

καταλύοντας τον σύνδεσμο μεταξύ της εσωτερικής 

αρμοδιότητας που θα πρέπει σίγουρα η ΕΕ να 

διαθέτει σε πρώτο χρόνο, προκειμένου να μπορέσει 

να αναλάβει και την εξωτερική αρμοδιότητα. Δεν 

διαφαίνεται πλέον η υποχρέωση της ΕΕ να έχει 

την εσωτερική αρμοδιότητα για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού της Ένωσης, προκειμένου 

να μπορέσει να δράσει στα διεθνή fora. Αυτό που 

προκύπτει πλέον ως απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι απλώς η αναφορά σε έναν από τους γενικούς 

σκοπούς της Ένωσης, όπως αυτοί κατοχυρώνονται, 

μεταξύ άλλων, στο Άρθρο 21 ΣΕΕ, καθώς επίσης 

και ότι η σχετική δράση της ΕΕ θα γίνεται στο 

πλαίσιο των πολιτικών της82. 

Εν προκειμένω, στο παράδειγμα μίας ενδεχόμενης 

Συμφωνίας με τη Ρωσία για τον αγωγό Nord 

Stream 2, οι δύο αυτές προϋποθέσεις πληρούνται, 

81 Άρθρο 216 ΣΛΕΕ.
82 CREMONA, in L. AZOULAI, ο.π. 51, σελ.73.

καθώς το έργο αφορά την ενεργειακή ασφάλεια –

το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί έναν από τους 

κύριους σκοπούς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, 

σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρα.2 στ. α’ ΣΕΕ– 

και φυσικά γίνεται στο πλαίσιο της ενεργειακής 

πολιτικής, η οποία αποτελεί πολιτική της ΕΕ. 

Επομένως, κατά τη γνώμη της γράφουσας, σε κάθε 

περίπτωση η Ένωση διαθέτει τα απαραίτητα νομικά 

μέσα προκειμένου να αναλάβει την αποκλειστική 

εξωτερική αρμοδιότητα στον ενεργειακό τομέα, 

βασιζόμενη στα Άρθρα 3 παρα.2 και 216 ΣΛΕΕ.

Μικτές Διεθνείς Συμφωνίες και η αρχή της 
αλληλεγγύης

Η συνέχεια των δύο προαναφερθέντων υποθέσεων, 

ήτοι της Γνωμοδότησης 2/00 για το Πρωτόκολλο 

της Καρθαγένης, όπου το Δικαστήριο επέλεξε 

την τότε νεοεισαχθείσα νομική βάση της 

περιβαλλοντικής πολιτικής έναντι αυτή της ΚΕΠ, 

και αυτής για τη Συμφωνία «Energy Star», 

όπου το Δικαστήριο επέλεξε τη νομική βάση 

της ΚΕΠ μέσω της αξιολόγησης του «άμεσου 

και επικείμενου αντίκτυπου στις εμπορικές 

συναλλαγές», ολοκληρώνεται με την υπόθεση 

Rotterdam Convention, όπου κατ’ εξαίρεση το 

Δικαστήριο επέλεξε τη χρησιμοποίηση διπλής 

νομικής βάσης και, συνεπώς, υπαινίχθηκε τη 

σύναψη μικτής διεθνούς συμφωνίας83. 

83 GOVAERE, ο.π. 53.
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Η διαφορά μεταξύ των δύο προηγούμενων νομικών 

μέσων που αναλύθηκαν για τη δυνατότητα 

ανάληψης από την ΕΕ αποκλειστικής εξαιρετικής 

αρμοδιότητας στη διεθνή ενεργειακή σκηνή 

βρίσκεται στο γεγονός ότι η νομική βάση της ΚΕΠ 

προσφέρει μια a priori αποκλειστική αρμοδιότητα 

στην Ένωση, ενώ η αρμοδιότητα των Άρθρων 3 

παρα.2 και 216 ΣΛΕΕ προκύπτει σε έναν δεύτερο 

χρόνο, λόγω της θεσμοθέτησης εσωτερικών μέτρων, 

που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από ενδεχόμενα 

εξωτερικά μέτρα84. Καθώς, όμως, τα εσωτερικά 

αυτά μέτρα μπορεί να μην είναι τόσο εκτεταμένα 

ώστε να καταλαμβάνουν σε σημαντικό βαθμό το εν 

λόγω πεδίο, η αντίστοιχη εξωτερική αρμοδιότητα 

ενδέχεται να μην προκύψει ως αποκλειστική αλλά 

να παραμείνει συντρέχουσα μεταξύ της ΕΕ και 

των Κρατών Μελών. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

η ενότητα, συνοχή και αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής του Δικαίου ΕΕ διασφαλίζεται μέσα από 

την υποχρέωση των Κρατών Μελών να εφαρμόζουν 

την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας85. 

Πράγματι, στις διεθνείς συμφωνίες με ισχυρό το 

πολιτικό στοιχείο, όπως είναι οι ενεργειακές 

συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες 

παραγωγούς, η ενότητα της ΕΕ μπορεί να 

διασφαλίζεται μέσω της κοινής δράσης της ΕΕ 

84 I. GOVAERE, “External Competence: What’s in 
a Name? The Difficult Conciliation between Dynamism 
of the ECJ and Dynamics of European Integration”, in 
P. DEMARET, I. GOVAERE and D. HANF (eds.), 
European Legal Dynamics / Dynamiques Juridiques 
Européennes, Brussels, PIE-Peter Lang, 2007, σελ.461, 
στην 463.

85 Άρθρο 4 παρα.3 ΣΕΕ.

και των Κρατών Μελών εν συνόλω, «με το 

ισχυρότατο μήνυμα συντονισμένης δράσης που 

αυτή στέλνει»86.  Στην περίπτωση αυτή, το 

νομικό ζήτημα που προκύπτει αφορά στην έκταση 

και το πεδίο εφαρμογής της νομικής υποχρέωσης 

αλληλεγγύης των Κρατών Μελών.

Η αρχή της αλληλεγγύης του Άρθρου 194 ΣΛΕΕ, 

ως lex specialis στην αρχή της ειλικρινούς 

συνεργασίας για την ενεργειακή πολιτική, δεν 

εμπεριέχει σαφή ορισμό σε επίπεδο Ενωσιακού 

Δικαίου87, επιτρέποντας την ερμηνεία της ως 

μίας αρχής με καθαρά διακηρυκτικό χαρακτήρα. 

Ωστόσο, αυτό δεν είναι παρά μία απομονωμένη 

στη θεωρία άποψη. Λαμβάνοντας υπόψη την 

εξέλιξη του Δικαίου της ΕΕ, η πλειοψηφούσα 

άποψη ερμηνεύει την αρχή της αλληλεγγύης ως 

επιβάλλουσα συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Για 

παράδειγμα, μονομερείς πράξεις Κράτους Μέλους 

στη διεθνή ενεργειακή σκηνή, οι οποίες έρχονται 

σε αντίθεση με την αρχή αυτή, δεν αποκλείεται 

να οδηγήσουν στην ενεργοποίηση της προσφυγής 

κατά παραβάσεως του Άρθρου 258 ΣΛΕΕ88. 

Στην υπόθεση PFOS, το Δικαστήριο καταδίκασε 

τη Σουηδία λόγω παράβασης της αρχής της 

αλληλεγγύης σε τομέα συντρέχουσας αρμοδιότητας, 

και πιο συγκεκριμένα επειδή κατά την κρίση του 

86 CREMONA, in L. AZOULAI, ο.π. 51, σελ.77.
87 ANDOURA, ο.π. 37, σελ.12.
88 Θ. ΓΑΛΑΝΗΣ, Η Αλληλεγγύη στην Ενωσιακή 

Δικαιοταξία: Απόπειρα Προσέγγισης μιας Θεμελιακής 
Αξιακής Αρχής του Ενωσιακού Δικαίου, Αθήνα, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2017, σελ.133-135.
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υπήρχε συντονισμένη Κοινοτική δράση στη διεθνή 

σκηνή, η οποία επιτάσσει «αν όχι μία υποχρέωση 

μη συμμετοχής του Κράτους Μέλους ατομικά, 

τουλάχιστον μία υποχρέωση στενής συνεργασίας 

μεταξύ του τελευταίου και των Κοινοτικών 

θεσμών προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη 

των σκοπών της Κοινότητας»89. Αυτό που είναι 

ακόμα πιο ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή είναι 

ότι το Δικαστήριο δεν δίστασε να αναγνωρίσει 

ως συντονισμένη δράση –η οποία επιφέρει και 

την έννομη συνέπεια της εφαρμογής της αρχής 

αλληλεγγύης– την απλή και μόνη πρόταση της 

Επιτροπής προς το Συμβούλιο, η οποία μάλιστα δεν 

είχε καν ακόμα υιοθετηθεί90. 

Για τη γράφουσα, οι συνέπειες μίας τέτοιας 

νομολογίας στο υπαρκτό παράδειγμα του αγωγού 

Nord Stream 2 προδήλως συνεπάγονται ότι 

και μόνη η πρόταση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο το 2017, προκειμένου να λάβει την 

εξουσιοδότηση να διαπραγματευτεί εκ μέρους 

της ΕΕ το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς του 

έργου, σηματοδοτεί την έναρξη μιας τέτοιας 

συντονισμένης δράσης σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, 

το εμπλεκόμενο Κράτος Μέλος, ήτοι η Γερμανία, 

έχει έκτοτε την υποχρέωση συμμόρφωσης με την 

αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας, πράγμα το οποίο 

σημαίνει αν όχι την υποχρέωση μη συμμετοχής της 

στις διαπραγματεύσεις σε ατομικό επίπεδο, τότε 

89 Απόφαση της 20 Απριλίου 2010, Commission 
v Sweden (PFOS), C-246/07, EU:C:2010:203, 
παράγραφοι 74-75.

90 ο.π., παράγραφος 103.

τουλάχιστον την υποχρέωση στενής συνεργασίας 

με την Επιτροπή σε ό, τι αφορά το εν λόγω έργο.

Καταληκτικά, αν μια ενδεχόμενη Συμφωνία με τη 

Ρωσία για τον αγωγό Nord Stream 2 για 

οποιονδήποτε λόγο δεν ερείδεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης βάσει της 

νομικής βάσης της ΚΕΠ ή έστω των Άρθρων 3 

παρα.2 και 216 ΣΛΕΕ, τότε σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να βασιστεί σε συντρέχουσα αρμοδιότητα, 

να συναφθεί ως μικτή διεθνής συμφωνία και, ως εκ 

τούτου, να στηριχθεί στην αρχή της αλληλεγγύης 

και της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των 

Κρατών Μελών.

Η υπόθεση Green Network ως φωτεινό 
παράδειγμα της περαιτέρω προώθησης 
του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος στον 
ενεργειακό τομέα

Η υπόθεση91 αφορά σε προδικαστικό ερώτημα 

σχετικά με το αν μία Συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και 

Ελβετίας υπαγόταν στην αποκλειστική εξωτερική 

αρμοδιότητα της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα. Η 

Συμφωνία προέβλεπε την έκδοση «πράσινων 

πιστοποιητικών» στις εισαγωγές ηλεκτρικής 

ενέργειας ως προϋπόθεση για την κάλυψη των 

ποσοστώσεων για την «πράσινη ηλεκτρική 

ενέργεια» που είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο 

του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης, το οποίο είχε 

91 Απόφαση της 26 Νοεμβρίου 2014, Green 
Network, C-66/13, EU:C:2014:2399.
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θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Δεύτερου 

Ενεργειακού Πακέτου.

Το Δικαστήριο προχώρησε σε μία αξιολόγηση της 

αρχής του κατειλημμένου σε σημαντικό 

βαθμό πεδίου, εξετάζοντας το περιεχόμενο της 

Συμφωνίας –ως εξωτερικού μέτρου– σε σύγκριση 

με το περιεχόμενο της Οδηγίας 2001/7792 

για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές στην 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από 

τη μία, το Δικαστήριο έκρινε ότι μία τέτοια 

Συμφωνία για πράσινα πιστοποιητικά ενδέχεται 

να επηρεάσει τον εναρμονισμένο μηχανισμό 

πιστοποίησης του Άρθρου 5 της Οδηγίας, καθώς 

επέτρεπε σε πιστοποιητικά εκδοθέντα από τρίτη 

χώρα να εισέρχονται και να ενσωματώνονται στην 

Εσωτερική Αγορά. Από την άλλη, η Συμφωνία 

θεωρήθηκε επίσης ότι παρακωλύει τους στόχους 

της Οδηγίας, καθώς προωθεί ένα διαφορετικό 

ενεργειακό μείγμα στο εσωτερικό Κράτους Μέλους.

Το Δικαστήριο έλαβε επίσης υπόψη του τις 

μελλοντικές εξελίξεις του ενεργειακού Δικαίου 

της ΕΕ, ενόψει του γεγονότος ότι κλήθηκε να 

εκδώσει την απόφασή του σχεδόν δέκα χρόνια 

μετά, όταν ήδη το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο 

είχε τεθεί σε εφαρμογή. Το Δικαστήριο, λοιπόν, 

κατέληξε πως μία τέτοια Συμφωνία ήταν πιθανό να 

92 Οδηγία 2001/77/ΕΚ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 
για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, [2001] O.J. L283/33.

επηρεάσει ή να μεταβάλει την εμβέλεια των κοινών 

εσωτερικών κανόνων και, επομένως, έκρινε υπέρ 

της αποκλειστικής εξωτερικής αρμοδιότητας της 

–τότε– Κοινότητας. 

Κάτι που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον εδώ 

είναι το γεγονός ότι το Δικαστήριο ρητά 

αναγνώρισε ότι η Οδηγία αφήνει ένα ευρύ πεδίο 

διακριτικής ευχέρειας στα Κράτη Μέλη όσον αφορά 

τη θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Δράσης 

τους στο εσωτερικό της έννομης τάξης τους, ωστόσο 

αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Ένωσης στο εξωτερικό. Αυτό 

είναι επίσης επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε από 

τον Γενικό Εισαγγελέα Bot στις Προτάσεις του 

για την υπόθεση93. Η λογική του επιχειρήματος 

ερείδεται στο γεγονός ότι μία διεθνής συμφωνία, εάν 

τυχόν συναφθεί, θα επηρεάσει την αυτονομία του 

Δικαίου ΕΕ με έναν πιο μόνιμο –λόγω της αρχής 

pacta sunt servanda– τρόπο, ενώ ένα εθνικό μέτρο 

που θα ληφθεί λόγω της διακριτικής ευχέρειας που 

απολαμβάνει στο σχετικό πεδίο το Κράτος Μέλος 

μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί 

εάν τυχόν επηρεάζει αρνητικά την ορθή λειτουργία 

της Εσωτερικής Αγοράς94. 

Μία τελική παρατήρηση που θα πρέπει να γίνει 

είναι ότι το ζήτημα της υπόθεσης αυτής αφορά 

εκ φύσεως το ζήτημα της επιλογής ενεργειακού 

93 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Bot στην 
υπόθεση C-66/13, Green Network, 13 Μαρτίου 2014, 
παράγραφος 79.

94 CASTILLO DE LA TORRE, ο.π. 72, 
σελ.154-157.
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μείγματος Κράτους Μέλους, κάτι το οποίο, 

σύμφωνα με το Άρθρο 194, εμπίπτει στην εθνική 

αρμοδιότητα των Κρατών Μελών. Για τη γράφουσα, 

αυτή η παρατήρηση συνιστά μία καθαρή ένδειξη 

του κατά πόσο το Δικαστήριο τάσσεται υπέρ 

μίας ευρείας ερμηνείας της νομικής βάσης για την 

ενέργεια, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 παρα.2 και 

216 ΣΛΕΕ, προκειμένου ακριβώς να εξοπλίσει την 

ΕΕ με αποτελεσματικά νομικά εργαλεία ανάληψης 

αποκλειστικής τελικά αρμοδιότητας στη διεθνή 

ενεργειακή σκηνή95. 

Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να εξαχθεί και από την 

εξουσιοδότηση, η οποία δόθηκε στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το 2011 για να διαπραγματευτεί τη 

Συμφωνία για τον Διακασπιακό Αγωγό με το 

Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν, παρόλο που 

το έργο δεν πραγματοποιήθηκε τελικά ποτέ. Δεν 

συνέβη όμως το ίδιο με τον αγωγό Nord Stream 

2, όπου τα Κράτη Μέλη εμφανίστηκαν εξαιρετικά 

διστακτικά απέναντι σε μία τέτοια προοπτική.

Ο αγωγός Nord Stream 2 ως ένα 
ενδιαφέρον case-study

Ήδη από την αρχή του, ο αγωγός Nord Stream 2 

τοποθετήθηκε στην καρδιά των συζητήσεων της 

πολιτικής σκηνής της ΕΕ. Κατά την επίσκεψή 

του στην Αγία Πετρούπολη στις 16 Ιουνίου 2016, 

95 Χ. ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ, The EU as an 
International Actor in the Energy Scene: a Shift of 
Competence for a Union Speaking with one Voice, 
College of Europe, 2019, σελ.31-32.

ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανέφερε ρητά πως η Ένωση 

επιδιώκει αγωγούς ενότητας και όχι διχασμού και 

πως δεν μπορεί να καταστεί όμηρος πολιτικών 

παιχνιδιών («pipeline politics»), δηλώσεις οι 

οποίες καταδείκνυαν ήδη τον πολιτικό διχασμό που 

έφερε το συγκεκριμένο έργο96. 

Στο δρόμο που χάραξαν τα πολιτικά παιχνίδια της 

Ρωσίας με τον Nord Stream 1, ο οποίος προκάλεσε 

τεράστιο πολιτικό διχασμό στο εσωτερικό της 

Ένωσης, και τον South Stream, ο οποίος τελικά 

ακυρώθηκε από την ίδια τη Ρωσία, ο Nord Stream 

2 έρχεται να υπονομεύσει εκ νέου την ενότητα 

της ΕΕ97 όσον αφορά την εξωτερική ενεργειακή 

της πολιτική.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως το έργο 

κρίθηκε εξαρχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 

μη φέρον καμία προστιθέμενη αξία στα ενεργειακά 

συμφέροντα της ΕΕ98. Από τη μία, δεν συμβάλλει 

καθόλου στη διαφοροποίηση των προμηθευτών 

της Ένωσης αλλά μάλιστα ενισχύει περαιτέρω τη 

διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας στο εσωτερικό 

της, ενώ από την άλλη, αποτελεί έναν υπεράκτιο 

αγωγό, ο οποίος ως τέτοιος δεν υπάγεται στο 

ρυθμιστικό πλαίσιο του Τρίτου Ενεργειακού 

96 ‘Nord Stream 2 - Divide et Impera again?; 
Avoiding a Zero-Sum Game’, European Political 
Strategy Centre (EPSC), 2017, σελ.1, τελευταία 
πρόσβαση 30 Απριλίου 2019, https://ec.europa.
e u / e p s c / p u b l i c a t i o n s / o t h e r - p u b l i c a t i o n s /
nord-stream-2-%E2%80%93-divide-et-impera-again_en.

97 ο.π.
98 Δελτίο Τύπου, Commission Seeks a Mandate, ο.π. 

49.
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Πακέτου99. Πιο συγκεκριμένα, υπό την Οδηγία 

2009/73/ΕΚ, τα μέτρα απελευθέρωσης της 

Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Ενεργειακής Αγοράς 

ξεκινούν να εφαρμόζονται από το σημείο εκείνο 

σύνδεσης του αγωγού στο Ευρωπαϊκό σύστημα 

μεταφοράς. Με άλλα λόγια, στο βαθμό που ο 

Nord Stream 2 διέρχεται από τις Αποκλειστικές 

Οικονομικές Ζώνες διάφορων Κρατών, και μέχρι 

του σημείου διασύνδεσής του στο Γερμανικό 

τερματικό σταθμό παραλαβής στην περιοχή 

Lubmin, το εσωτερικό ενεργειακό κεκτημένο 

της ΕΕ δεν μπορεί να εφαρμοστεί, κάτι το οποίο 

προκύπτει από μία τελεολογική ερμηνεία των 

Άρθρων 2 παρα.17 και 36 της Οδηγίας 2009/73/

ΕΚ και 2 παρα.1 του Κανονισμού 984/2013100. 

Επιπλέον, ο αγωγός έχει αρνητικές πολιτικές 

συνέπειες όσον αφορά τη θέση της ΕΕ απέναντι 

στην Ουκρανία, η οποία, ούσα παραδοσιακά χώρα 

διαμετακόμισης, παρακάμπτεται πλέον από έναν 

υπεράκτιο αγωγό101.  Για τον λόγο αυτό μάλιστα, 

το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 

την ανάληψη της αρμοδιότητας διαπραγμάτευσης 

Συμφωνίας με τη Ρωσία κατακρίθηκε εν πολλοίς ως 

προς το αν και κατά πόσο το κίνητρο της Επιτροπης 

ήταν όντως η διασφάλιση του ενεργειακού 

εσωτερικού κεκτημένου ή ο διακαής της πόθος να 

99 K. TALUS, “Application of EU Energy and 
Certain National Laws of Baltic Sea Countries to the 
Nord Stream 2 Pipeline Project”, (2017) 10, Journal of 
World Energy Law and Business, σελ.30-42.

100 K. TALUS, “Nord Stream 2 Pipeline and the 
Application of EU Energy Law”, (2018) 1, OGEL.

101 ‘Nord Stream 2’, European Political Strategy 
Centre, ο.π. 96, σελ.9.

καθυστερήσει το έργο ώστε να ακυρωθεί τελικά 

από τη Ρωσία, σε μία επανάληψη του σεναρίου του 

South Stream102. 

Σε κάθε πάντως περίπτωση, όπως και κάθε έργο 

υποδομής σε μία πλήρως ενοποιημένη και 

διασυνδεδεμένη αγορά, όπως αυτή της Ευρωπαϊκής 

Εσωτερικής Ενεργειακής Αγοράς, ο συγκεκριμένος 

αγωγός θα πρέπει να υπόκειται στο κανονιστικό 

πλαίσιο το οποίο επιβάλλει το εσωτερικό ενεργειακό 

κεκτημένο, με τις θεμελιώδεις αρχές της πρόσβασης 

τρίτων, του διαχωρισμού των δικτύων μεταφοράς 

και διανομής, της προστασίας καταναλωτών103.  

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι σε 

αντίθεση με την πλειονότητα των έργων υποδομών 

που συνήθως πραγματοποιούνται στη βάση μίας 

Διακυβερνητικής Συμφωνίας, στην υπόθεση του 

Nord Stream 2, το έργο έμεινε μόνο σε επίπεδο 

εμπορικής συμφωνίας μεταξύ εταιριών και, 

επομένως, κατά τη Γερμανική πλευρά, υποκείμενο 

στην εθνική κανονιστική αρμοδιότητα104. 

Έτσι, λοιπόν, στις 12 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Συμβούλιο αίτημα προς 

102 K. TALUS, “European Commission Crusade 
Against a Pipeline: Act Three – Lex Nord Stream 2”, 
(2018) 4, OGEL.

103 P. OFFENBERG, The European 
Neighbourhood and the EU’s security of supply with 
natural gas, Jacques Delors Institut Berlin, 2016, 
σελ.17, τελευταία πρόσβαση 30 Απριλίου 2019, https://
institutdelors.eu/wp -content/uploads/2018/01/
euneighbourhoodandgas-offenberg-jdib-jan16.pdf.

104 K. LANG and K. WESTPHAL, Nord Stream 
2 – A Political and Economic Contextualisation, SWP 
Research Paper, German Institute for International and 
Security Affairs, 2017, τελευταία πρόσβαση 30 Απριλίου 
2019, https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/
products/research_papers/2017RP03_lng_wep.pdf.
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εξουσιοδότησή της να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις 

με τη Ρωσία για μία σχετική διεθνή συμφωνία, η 

οποία θα αποσαφηνίζει το νομικό καθεστώς που θα 

διέπει τη λειτουργία του αγωγού. Έτσι, η Επιτροπή 

στοχεύει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του έργου 

με τις θεμελιώδες αρχές του ενεργειακού Δικαίου 

ΕΕ και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στην ορθή 

λειτουργία της Εσωτερικής Ενεργειακής Αγοράς 

και κατά συνέπεια στην ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού105. 

Η βασική επιχειρηματολογία της Επιτροπής 

βασίστηκε στη σύγκρουση κανόνων Δικαίου, 

η οποία δημιουργείται από το γεγονός ότι σε 

ορισμένα σημεία του ίδιου αγωγού θα εφαρμόζεται 

το εσωτερικό ενεργειακό κεκτημένο της ΕΕ ενώ σε 

άλλα το μονοπωλιακό καθεστώς της Gazprom, και 

στο νομικό κενό που δημιουργείται στο κομμάτι 

εκείνο του αγωγού πέραν της δικαιοδοσίας της 

Ένωσης. Σε απάντηση του αιτήματος αυτού, η 

Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου εξέδωσε 

αρνητική Γνωμοδότηση106. Σε αυτή, αναφέρει πως 

δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης κανόνων Δικαίου 

ή νομικού κενού, καθώς τα υπεράκτια κομμάτια 

105 K. YAFIMAVA, The Council Legal Service’s 
Assessment of the European Commission’s Negotiating 
Mandate and what it means for Nord Stream 2, Oxford 
Institute for Energy Studies, 2017, σελ.1, τελευταία 
πρόσβαση 30 Απριλίου 2019, https://www.oxford-
energ y.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/10/
The- Council-Leg a l-Ser vices-assessment-of-the-
European-Commissions-negotiating-mandate-and-
what-it-means-for-Nord-Stream-2.pdf.

106 Και τα δύο κείμενα διέρρευσαν στον Τύπο 
και βρίσκονται δημοσιευμένα στις εξής ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: http://www.politico.eu/wp-content/
uploads/2017/07/NS-Draft-Mandate.pdf και http://
www.politico.eu/wp -content/uploads/2017/09/
SPOLITICO-17092812480.pdf.

του αγωγού θα πρέπει να συμμορφωθούν ούτως 

ή άλλως με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου 

Θάλασσας. Η Γνωμοδότηση καταλήγει πως το 

ζήτημα του αν και κατά πόσο θα πρέπει η ΕΕ να 

διαπραγματευτεί μία τέτοια διεθνή συμφωνία με 

τη Ρωσία, στέλνοντας το μήνυμα μίας Ένωσης που 

μιλά με μία φωνή, είναι πολιτικό και όχι νομικό.

Συνεπώς, η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου 

τάχθηκε ρητά κατά της αποκλειστικής εξωτερικής 

αρμοδιότητας της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα, 

υπογραμμίζοντας πως η αρμοδιότητα παραμένει 

συντρέχουσα. Επομένως, τα ίδια τα Κράτη Μέλη ως 

μέλη του Συμβουλίου έχουν τη διακριτική ευχέρεια 

να αποφασίσουν ελεύθερα εάν επιθυμούν να 

εξουσιοδοτήσουν την Ένωση να τα εκπροσωπήσει. 

Ως απάντηση σε αυτή την αρνητική Γνωμοδότηση, 

η Επιτροπή, στις 8 Νοεμβρίου 2017, κατέθεσε 

πρόταση για την τροποποίηση της Οδηγίας 

2009/73/ΕΚ107, ώστε να καταστεί εφικτό για 

αυτή να διέπει το καθεστώς λειτουργίας και των 

υπεράκτιων έργων υποδομών. Λαμβάνοντας, 

ωστόσο, υπόψη ότι δεν υφίσταται άλλο τέτοιο 

υπεράκτιο έργο, πέραν του Nord Stream 2, θα 

μπορούσε κανείς να πει πως η Επιτροπή επιδιώκει 

να δημιουργήσει μία τεχνητή σύγκρουση κανόνων 

Δικαίου108. Μία τέτοια φωτογραφική διάταξη είναι 

επίσης προβληματική όσον αφορά τις διεθνείς 

107 Πρόταση Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, COM(2017) 660 final, 
(8.11.2017).

108 YAFIMAVA,  ο.π. 105, σελ.4.
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υποχρεώσεις της ΕΕ, και συγκεκριμένα σε ό, τι έχει 

να κάνει με το Δίκαιο του Διεθνούς Οργανισμού 

Εμπορίου109. 

Τελικά, η νέα Οδηγία για το Φυσικό Αέριο 

ψηφίστηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, 

κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και 

υιοθετήθηκε στις 15 Απριλίου 2019. Από τη θέση 

της σε ισχύ, τα Άρθρα 9 (διαχωρισμός δικτύων 

διανομής και μεταφοράς), 32 (αρχή πρόσβασης 

τρίτων) και 41 (τιμολόγια) θα πρέπει πλέον να 

εφαρμοστούν στο Γερμανικό τμήμα του αγωγού, 

ενώ φυσικά δεν θα εφαρμόζονται στο τμήμα 

της Ρωσίας.

Πώς ακριβώς, όμως, πρόκειται αυτό να 

λειτουργήσει πρακτικά σε έναν και μόνο αγωγό; 

Είναι δυνατόν να έχουμε πρόσβαση τρίτων σε 

ένα κομμάτι του αγωγού ενώ σε ένα άλλο κομμάτι 

του, το αέριο να είναι μόνο Ρωσικό; Ή μήπως 

είναι εφικτό να ρυθμίσουμε μόνο λίγο από το 

αέριο που ρέει μέσα σε ένα και το αυτό σύστημα; 

Το πώς οι Γερμανικές αρχές θα καταφέρουν να 

χειριστούν το ζήτημα θα φανεί εν τοις πράγμασι. 

Ωστόσο, κατά τη γνώμη της γράφουσας, η ανάγκη 

διαπραγμάτευσης και σύναψης μιας διεθνούς 

συμφωνίας με τη Ρωσία προκειμένου να ρυθμιστεί 

το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του αγωγού 

καθίσταται πλέον πιο επιτακτική από ποτέ. Με 

109 K. TALUS, “Discriminatory Nature of the 
Proposed Changes to the Gas Market Directive – 
Extension to External Pipelines or Only One of Them?”, 
[2018], OGEL.

την ειδοποιό διαφορά πλέον, ότι φαίνεται να είναι 

πια νομικά αναπόφευκτο να δεχτούμε ότι η Ένωση 

θα έχει σε αυτή την περίπτωση την αποκλειστική 

αρμοδιότητα σύναψης, καθώς πρόκειται για 

ένα έργο στο οποίο εφαρμόζεται το εσωτερικό 

ενεργειακό κεκτημένο και άρα τα Άρθρα 3 παρα.2 

και 216 ΣΛΕΕ. 

Θα πρέπει, όμως, εδώ να αναλογιστούμε αν ήταν 

όντως νομικά αδύνατη η θεμελίωση της 

αποκλειστικής εξωτερικής αρμοδιότητας της 

ΕΕ πριν τη συγκεκριμένη τροποποίηση του 

δευτερογενούς Δικαίου. Ανασκευάζοντας 

το επιχείρημα της Νομικής Υπηρεσίας του 

Συμβουλίου σχετικά με τη νομική και πολιτική 

φύση της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης που 

επιχείρησε να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν 

έχουμε ακριβώς πειστεί πως το υποκείμενο ζήτημα 

κρίθηκε όντως στη βάση νομικών επιχειρημάτων 

και όχι ενόψει του ισχυρού πολιτικού στοιχείου που 

διέπει τις ενεργειακές διεθνείς συμφωνίες εν γένει, 

αλλά και ακόμα περισσότερο αυτές με τη Ρωσία. 

Με άλλα λόγια, δεν κατέστη αρκετά σαφές αν και 

κατά πόσο το πρόβλημα βασίστηκε όντως στο 

ζήτημα οριοθέτησης αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης 

και Κρατών Μελών ή αν ήταν το αποτέλεσμα 

ισχυρών εθνικών συμφερόντων και της έλλειψης 

αλληλεγγύης μεταξύ Κρατών Μελών, η οποία 

χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό εγχείρημα από τα 

σπάργανά του.
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Άλλωστε, χρησιμοποιώντας την ήδη υφιστάμενη 

νομολογία του Δικαστηρίου, και πιο συγκεκριμένα 

αυτή του «άμεσου και επικείμενου αντίκτυπου 

στις εμπορικές συναλλαγές» ή αυτή της «θεωρίας 

του κατειλημμένου πεδίου», η Ένωση θα 

μπορούσε να κριθεί ως αποκλειστικά αρμόδια 

να διαπραγματευτεί και να συνάψει μία τέτοια 

συμφωνία εξαρχής, βάσει των Άρθρων 3 παρα.1 

και 207 ΣΛΕΕ ή άλλως, 3 παρα.2 και 216 ΣΛΕΕ, 

αντίστοιχα110. 

Ο συγκεκριμένος αγωγός εκ φύσεως επηρεάζει 

άμεσα τις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία, 

καθώς στόχο έχει τη διευκόλυνση του εμπορίου 

αερίου με τη Γερμανία. Ακόμα και αν η τελευταία 

έχει σκοπό να το καταναλώσει στο σύνολό του 

και όχι να το προωθήσει περαιτέρω σε άλλα 

Κράτη Μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου, και 

πάλι επηρεάζει το διευρωπαϊκό εμπόριο, καθώς 

η Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά είναι πλήρως 

ενοποιημένη και διασυνδεδεμένη (ή τουλάχιστον 

κινείται προς αυτή την κατεύθυνση).

Από την άλλη, ακόμα και αν η σύνδεση με το 

εμπόριο δεν καθίσταται τόσο άμεση ώστε να 

οδηγήσει στην εφαρμογή της νομικής βάσης 

της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, μία τέτοια 

συμφωνία θα ήταν σίγουρα πιθανό να επηρεάσει 

ή να μεταβάλει την εμβέλεια των κανόνων του 

110 Χ. ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ, The EU as an 
International Actor in the Energy Scene: a Shift of 
Competence for a Union Speaking with one Voice, 
College of Europe, 2019, σελ.25-29.

εσωτερικού ενεργειακού κεκτημένου, καθώς ο 

αγωγός φέρνει σε κάθε περίπτωση Φυσικό Αέριο 

στο εσωτερικό της ΕΕ, το οποίο όμως δεν ρυθμίζεται 

από τις θεμελιώδεις αρχές του ενεργειακού Δικαίου 

της Ένωσης. Κατά τη γνώμη της γράφουσας, 

το Φυσικό Αέριο θα εισερχόταν στη συνέχεια 

στην Ευρωπαϊκή Εσωτερική Ενεργειακή Αγορά, 

ρυθμιζόμενο μεν από τις γερμανικές αρχές σύμφωνα 

με τους κανόνες της ΕΕ, δεν θα έπαυε όμως να 

αποτελεί «απαγορευμένο καρπό», οδηγώντας τα 

Κράτη Μέλη σε έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω, 

ο οποίος τελικά θα υπονόμευε την ενότητα, συνοχή 

και αποτελεσματική εφαρμογή του Δικαίου της 

ΕΕ111. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, υποστηρίζεται πως 

εξαρχής η Ένωση θα είχε τότε την αποκλειστική 

αρμοδιότητα σύναψης μια συμφωνίας με τη Ρωσία, 

σύμφωνα με τα Άρθρα 3 παρα.2 και 216 ΣΛΕΕ.

Εν κατακλείδι, και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 

το παράδειγμα της υπόθεσης Green Network, όπου 

το Δικαστήριο εξέθεσε τις προθέσεις του για μία 

μεγαλύτερη ενσωμάτωση της ενεργειακής πολιτικής 

στην περαιτέρω προώθηση του Ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι 

εάν αυτή η υπόθεση ερχόταν στο Δικαστήριο, το 

τελευταίο θα είχε την ίδια γνώμη με τη Νομική 

Υπηρεσία του Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, 

τώρα πια το εσωτερικό ενεργειακό κεκτημένο θα 

εφαρμόζεται άμεσα στον αγωγό Nord Stream 2 και 

αναμένουμε τις εξελίξεις σχετικά με την περαιτέρω 

συνέχιση του εκκρεμούς ακόμα αιτήματος της 

111 ο.π., σελ.38.
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Επιτροπής προς το Συμβούλιο. Εάν η Επιτροπή 

επιλέξει να διεκδικήσει ξανά την αρμοδιότητα, κάτι 

τέτοιο θα έχει πολλαπλές συνέπειες, όχι μόνο σε 

νομικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό, με την έννοια 

ότι θα διαφανούν πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας 

τα κίνητρα των Κρατών Μελών σε ό, τι έχει να 

κάνει με την πρακτική εφαρμογή της αρχής της 

αλληλεγγύης του Άρθρου 194 ΣΛΕΕ.

Εν είδει συμπεράσματος…

…οφείλουμε να ομολογήσουμε πως οι ενεργειακές 

κρίσεις λειτουργούσαν πάντοτε ως καταλύτης για 

την περαιτέρω προώθηση της ίδιας της ενεργειακής 

πολιτικής σε μία Ένωση που δρούσε πάντοτε ex 

post. Για παράδειγμα, χρειάστηκαν οι κρίσεις 

πετρελαίου του 1967 και 1973, προκειμένου 

να αναγνωρίσουμε το ζήτημα της ενεργειακής 

ασφάλειας ως ένα ζήτημα που θέτει σε κίνδυνο την 

ευημερία και σταθερότητα της ΕΕ. Χρειάστηκαν 

ακόμη οι κρίσεις Φυσικού Αερίου του 2006 και 

2009 για να εγκαθιδρύσουμε την Ευρωπαϊκή 

Ενεργειακή Ένωση. Σήμερα, η Ένωση μπορεί να 

μάθει από τα λάθη της, να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα 

νομικά της εργαλεία και να αρχίσει να στέλνει 

το ηχηρό μήνυμα μίας Ένωσης που μιλά με μία 

φωνή και δρα ex ante, σε μία ίσως παραλλαγή του 

γνωστού ρητού «κάλλιο  προλαμβάνειν παρά 

θεραπεύειν» 

* Το παρόν αποτελεί μεταφρασμένο απόσπασμα της 

βραβευμένης με το Βραβείο Jacques Delors 

Διπλωματικής Εργασίας της Χρυσάνθης 

Τραμουντάνα, η οποία κατατέθηκε στις 3 Μαΐου 

2019 στο Κολέγιο της Ευρώπης, στη Βιβλιοθήκη 

του οποίου βρίσκεται επίσης δημοσιευμένη..
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

A. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Ως «προτιμώμενη ναυτική υποθήκη» ορίζεται το 

εμπράγματο δικαίωμα επί αλλότριου πλοίου 

προς εξασφάλιση απαιτήσεως διά προνομιακής 

ικανοποίησης του δανειστή εκ του πλοίου, 

συγχρόνως όμως παρέχει στον ενυπόθηκο δανειστή, 

όταν η απαίτησή του καταστεί ληξιπρόθεσμη, το 

δικαίωμα, αφενός να αναλάβει την διαχείριση 

και εκμετάλλευση του ενυπόθηκου πλοίου, 

αφετέρου να εκποιήσει το ενυπόθηκο πλοίο χωρίς 

πλειστηριασμό1.  

Ο παραπάνω ορισμός περιέχει όλα τα βασικά 

χαρακτηριστικά του θεσμού αυτού, ο οποίος 

αποτελεί ουσιαστικά μία μορφή ναυτικής 

υποθήκης, με την οποία παρέχονται 2 επιπλέον 

δικαιώματα στον ενυπόθηκο δανειστή, δηλαδή το 

δικαίωμα ανάληψης της διαχείρισης του πλοίου 

και την χωρίς πλειστηριασμό εκποίησή του. Δεν 

1 Βλ. Δ. Μυλωνόπουλο «Δημόσιο και Ιδιωτικό 
Ναυτικό Δίκαιο», 2η έκδοση, σελ. 95.

υπερισχύει, λοιπόν, σε σχέση με την απλή ναυτική 

υποθήκη, ούτε ανατρέπει την βασική αρχή της 

χρονικής προτεραιότητας, η οποία διέπει το 

σύνολο της εμπράγματης ασφάλειας στο δικαιϊκό 

μας σύστημα2. Η έννοια του «προτιμώμενου» 

εξαντλείται στις παραπάνω δυνατότητες 

ικανοποίησης του ενυπόθηκου δανειστή, οι οποίες, 

βέβαια, αποτελούν απόκλιση σε σχέση τόσο με 

την υποθήκη του Αστικού Κώδικα, όσο και με την 

απλή ναυτική υποθήκη. Αποτελεί, επομένως, έναν 

ειδικότερο θεσμό σε σχέση με την τελευταία.

Κατά τα λοιπά, όπως και η απλή ναυτική υποθήκη, 

αποτελεί εμπράγματο δικαίωμα, δηλαδή παρέχει 

άμεση και απόλυτη εξουσία επί του ενυπόθηκου 

πλοίου, όχι βέβαια υπό τη μορφή της νομής, αλλά 

υπό τη μορφή της προνομιακής ικανοποίησης 

του δανειστή εκ του πλοίου σε σχέση με τους 

εγχειρόγραφους δανειστές και τους ανήκοντες 

σε επόμενη τάξη εμπραγμάτως εξασφαλισμένους 

δανειστές3. Επιπλέον, από τον παραπάνω ορισμό 

προκύπτει ότι η προτιμώμενη ναυτική υποθήκη 

συστήνεται επί «αλλότριου» πλοίου, το οποίο 

2 Βλ. Α. Γεωργιάδη «Εγχειρίδιο Εμπραγμάτου 
Δικαίου», έκδοση 2012, σελ. 706 επ.  

3 Βλ. Α. Γεωργιάδη, όπως παραπάνω, σελ. 734 επ.

Η προτιμώμενη ναυτική υποθήκη

Χατζηνάκης Ανδρέας,                                                                                                             
Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ
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μπορεί να ανήκει κατά κυριότητα είτε στον 

οφειλέτη, είτε σε κάποιον τρίτο, ο οποίος να 

παραχώρησε στον οφειλέτη την υποθήκη, κατά το 

1265 ΑΚ4.

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει, επίσης, ότι 

η προτιμώμενη ναυτική υποθήκη εγγράφεται προς 

εξασφάλιση απαιτήσεως, της οποίας και αποτελεί 

παρεπόμενο δικαίωμα, υπό την έννοια ότι δεν 

μπορεί να εγγραφεί ή να διατηρηθεί, αν αυτή δεν 

υφίσταται5. Τέλος, η προνομιακή ικανοποίηση του 

ενυπόθηκου δανειστή6 δεν εξαντλείται μόνο στο 

στάδιο του πλειστηριασμού του πλοίου, αλλά και 

μέσω της ανάληψης της διαχείρισης του πλοίου ή 

της πώλησής του, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία 

του πλειστηριασμού.

B. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Βασικό ειδικό νομοθέτημα, που προβλέπει τη 

προτιμώμενη ναυτική υποθήκη αποτελεί το Ν.Δ. 

3899/1958, το οποίο ρυθμίζει όλα τα ειδικά 

ζητήματα του θεσμού αυτού, καθιερώνοντας κυρίως 

παρεκκλίσεις σε σχέση με τις βασικές νομοθετικές 

ρυθμίσεις για την απλή ναυτική υποθήκη και την 

υποθήκη του ΑΚ. 

Παράλληλα, η προτιμώμενη ναυτική υποθήκη 

βρίσκεται σε σχέση γένους – είδους αναφορικά 

4 Βλ. Α. Γεωργιάδη, όπως παραπάνω, σελ. 717 επ.
5 Βλ. Ά. Αργυριάδη, «Ναυτική Υποθήκη», σελ. 16.
6 Σε αυτό το σημείο, όπως ήδη αναλύθηκε, 

συνίσταται η βασική διαφοροποίηση του θεσμού.

με την υποθήκη του ΑΚ, αλλά και την απλή 

ναυτική υποθήκη7. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά οι διατάξεις 195 έως και 204 

ΚΙΝΔ, που αφορούν στην απλή ναυτική υποθήκη, 

γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται δεδομένου 

ότι και το άρθρο 22 ΝΔ 3899/1958 παραπέμπει 

στις διατάξεις αυτές αναφορικά με όσα θέματα δεν 

ρυθμίζονται ειδικά από το Νομοθετικό Διάταγμα. 

Τέλος, θα πρέπει για όσα θέματα δεν ορίζονται ρητά 

από τα παραπάνω νομοθετήματα, να εφαρμόζονται 

και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που 

αφορούν στην υποθήκη, δηλαδή τα άρθρα 1257επ. 

προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ναυτικής 

υποθήκης8. Οι παρατηρήσεις αυτές αναφορικά  με 

το εφαρμοστέο Δίκαιο βρίσκουν σύμφωνη και τη 

νομολογία9.

Όσον αφορά, πάντως, την πολύ συνήθη περίπτωση 

το ενυπόθηκο πλοίο να φέρει σημαία άλλου κράτους, 

και όχι την ελληνική, απολύτως κρατούσα είναι 

στην νομολογία η άποψη ότι το ζήτημα της 

ναυτικής υποθήκης, είτε απλής, είτε προτιμώμενης, 

θα ρυθμιστεί με βάση το Δίκαιο του κράτους της 

7 Η ορθότερη ονομασία για να περιγράψει το θεσμό 
αυτό είναι «υποθήκη επί του πλοίου» και όχι ναυτική 
υποθήκη, ωστόσο, η ονομασία αυτή έχει επικρατήσει (Βλ. 
Ά. Αργυριάδη, «Ναυτική Υποθήκη», σελ. 15).

8 Και ιδίως ως προς την ιδιαιτερότητα ότι 
πρόκειται για ένα κινητό πράγμα κατά τη διδασκαλία του 
Εμπραγμάτου Δικαίου, δηλαδή το πλοίο, το οποίο λόγω της 
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας του, αντιμετωπίζεται ως ακίνητο 
(Βλ. Ι. Ρόκα «Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο», 
σελ. 39).

9 Βλ. απόφαση 718/2012 Εφετείου Πειραιώς, 
σύμφωνα με την οποία: «Τα άρθρα 1317-1321 ΑΚ 
εφαρμόζονται για την απόσβεση της ναυτικής υποθήκης, 
δεδομένου ότι ούτε ο ΚΙΝΔ, αλλά ούτε και το Ν.Δ. 
3899/1958 ρυθμίζουν κάτι ειδικότερο για την απόσβεση 
της ναυτικής υποθήκης».
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σημαίας, που φέρει το πλοίο10. Πρόκειται για μία 

ορθή θέση, που προκύπτει από το άρθρο 9 ΚΙΝΔ, 

σύμφωνα με το οποίο « Το δίκαιο της πολιτείας, ης 

την σημαία φέρει το πλοίο, ρυθμίζει τα επ’ αυτού 

εμπράγματα δικαιώματα». 

Ιδιαίτερη προσοχή, πάντως, χρειάζεται ως το 

ζήτημα της σειράς κατάταξης των απαιτήσεων, 

καθώς αποτελεί θέμα δικονομικού δικαίου, με 

αποτέλεσμα αυτή, καθώς και τα υπόλοιπα 

δικονομικά ζητήματα της διαδικασίας11, να μην 

κρίνονται κατά το δίκαιο της σημαίας του πλοίου, 

αλλά κατά το Δίκαιο του τόπου12, όπου γίνεται η 

εκτέλεση (Lex fori)13.  

10 Βλ. ενδεικτικά απόφαση 3741/1989 Εφετείου 
Αθηνών, όπου το Δικαστήριο είπε ότι, εφόσον το ενυπόθηκο 
πλοίο έφερε τη σημαία του Παναμά, τα ζητήματα του 
περιεχομένου της ναυτικής υποθήκης και τα δικαιώματα 
του ενυπόθηκου δανειστή θα ρυθμιστούν από το Δίκαιο 
του Παναμά. Έτσι, τα ζητήματα αυτά ρυθμίστηκαν στη 
συγκεκριμένη περίπτωση από τα άρθρα 1505 έως 1507 του 
Εμπορικού Νόμου του Παναμά, ο οποίος προσκομίστηκε 
σε νόμιμη μετάφραση από τους διαδίκους. Το ίδιο είπε και η 
απόφαση 1078/1978 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
αναφορικά με πλοίο με Κυπριακή σημαία.

11 Βλ. Α. Γραμματικάκη Αλεξίου «Ιδιωτικό Διεθνές 
Δίκαιο», Ε’ έκδοση, σελ. 79 επ.

12 Αντίθετα βλ. Βλ. Β. Σταματόπουλο 
«Πλειστηριασμός πλοίου και κατάταξη δανειστών», 
Περιοδικό Δίκη 2009 σελ. 100, όπου διατυπώνεται η 
άποψη ότι με αυτό τον τρόπο εξασθενίζει την ναυτική πίστη 
απέναντι στους αλλοδαπούς πιστωτές, για αυτό και θα 
πρέπει να ισχύσει και στα δικονομικά ζητήματα το Δίκαιο 
της σημαίας του πλοίου.

13 Βλ. απόφαση 696/1999 Εφετείου Πειραιά, όπου 
διατυπώνεται η ορθή άποψη ότι η σειρά κατάταξης των 
προνομίων των απαιτήσεων δεν αποτελεί στοιχείο της 
απαίτησης, αλλά δικονομικό ζήτημα. Επομένως, έγινε 
δεκτό ότι τα έξοδα συντήρησης του πλοίου, που κατά 
το ελληνικό δίκαιο είναι προνομιούχος απαίτηση θα 
καταταγούν ως προνομιούχα παρά το γεγονός ότι κατά το 
δίκαιο της σημαίας του πλοίου δεν  θεωρείται προνομιούχα. 
Παρόμοια και η απόφαση 985/1990 Εφετείου Πειραιά, 
όπου διευκρινίζει ότι η φύση του δικαιώματος της ναυτικής 
υποθήκης ρυθμίζεται από το δίκαιο της σημαίας του πλοίου, 
όμως η σειρά κατάταξης των ναυτικών προνομίων από τη 
Lex Fori.

Γ. Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Δεδομένης της ύπαρξης της απλής ναυτικής 

υποθήκης, εύλογο είναι το ερώτημα, για ποιό 

λόγο έχει καθιερωθεί και η προτιμώμενη ναυτική 

υποθήκη ή με άλλα λόγια: Ποιά ανάγκη εξυπηρετεί 

ο νομοθέτης με το να έχει θεσπίσει έναν τέτοιο 

θεσμό. 

Είναι γεγονός ότι η απλή ναυτική υποθήκη μετέφερε 

στο ελληνικό Δίκαιο την υποθήκη επί 

ακινήτων του ΑΚ, προσαρμοσμένη, βέβαια, 

στις ιδιαιτερότητες του πλοίου, χωρίς πάντως 

επιπλέον προβλέψεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

να ενισχυθεί η πιστοληπτική ικανότητα των 

Ελλήνων πλοιοκτητών, παρέχοντας τα πλοίο τους 

ως αντικείμενο παροχής εμπράγματης ασφάλειας. 

Όμως γρήγορα κατέστη σαφές ότι λόγω των 

ιδιαίτερα αυξημένων χρηματικών ποσών, που 

παρέχονταν ως δάνεια, η ασφάλεια, η οποία παρείχε 

η απλή ναυτική υποθήκη, δεν ήταν αρκετή για τους 

δανειοδότες - πιστωτές. Άλλωστε, ήδη τα τραπεζικά 

δάνεια του εξωτερικού παρείχαν δανειοδότηση 

επιβάλλοντας περαιτέρω όρους σε σχέση με την 

απλή ναυτική υποθήκη του ελληνικού Δικαίου. Έτσι, 

αναζητήθηκε νομοθετικά ένας θεσμός, ο οποίος θα 

παρείχε αφενός την εμπράγματη ασφάλεια στους 

ενυπόθηκους πιστωτές, θα πρόσφερε αφετέρου 

επιπλέον δικαιώματα και δυνατότητες ως προς 

την ικανοποίησή τους. Το Ν.Δ. 3899/1958 

έδωσε την λύση με την καθιέρωση του θεσμού 
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της προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης, η οποία 

ήδη έχει καταστεί σαφές ότι περιλαμβάνει την 

απλή ναυτική υποθήκη παρέχοντας όμως δύο 

επιπλέον επιλογές – δικαιώματα στον ενυπόθηκο 

δανειστή, δηλαδή την ανάληψη της διαχείρισης 

του πλοίου και την πώλησή του, χωρίς τήρηση 

διαδικασίας πλειστηριασμού.

Πρόκειται συνεπώς για έναν θεσμό, ο οποίος έχει 

τεθεί προς όφελος των πιστωτών14, ώστε να 

διασφαλίζουν επαρκέστερα τις απαιτήσεις τους. 

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχει ωφελήσει 

και τους Έλληνες πλοιοκτήτες – οφειλέτες, οι 

οποίοι μέσα από την καλύτερη διασφάλιση των 

απαιτήσεων των πιστωτών τους έχουν κατορθώσει 

να αντλούν ευκολότερα και μεγαλύτερου ύψους 

κεφάλαια, κυρίως από τράπεζες του εξωτερικού15.       

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

1. Το πλοίο

Το άρθρο 4 Ν.Δ. 3899/1958 ορίζει ότι 

προτιμώμενη ναυτική υποθήκη συνιστάται 

«εφ΄ολόκληρου του πλοίου», όπως αυτό ορίζεται 

14 Βλ. Β. Σταματόπουλο «Πλειστηριασμός πλοίου 
και κατάταξη δανειστών», Περιοδικό Δίκη 2009 σελ. 103.

15 Βλ. Ά. Αργυριάδη, «Ναυτική Υποθήκη», σελ. 19 
έως 20.

προφανώς στο άρθρο 1 ΚΙΝΔ. Ωστόσο, ο θεσμός 

δεν αναφέρεται στα πλοία χωρητικότητας άνω των 

10 κόρων του άρθρου 1 ΚΙΝΔ, αλλά το άρθρο 

23 Ν.Δ. 3899/1958 ορίζει ότι, προκειμένου να 

συσταθεί προτιμώμενη ναυτική υποθήκη, το πλοίο 

πρέπει να έχει χωρητικότητα άνω των 500 κόρων. 

Ο Ν. 457/1976 προσέθεσε επίσης, και τα πλωτά 

ναυπηγήματα ολικής χωρητικότητας μεγαλύτερης 

των 500 κόρων ή εκτοπίσματος περισσότερο των 

1000 τόνων. Επιπλέον, κατά την ορθότερη άποψη, 

και σε αντίθεση με την απλή ναυτική υποθήκη, το 

πλοίο πρέπει να είναι εμπορικό16, διότι μόνο αυτό 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, 

και κατ’ επέκταση να αποφέρει καθαρά κέρδη, 

ώστε να μπορεί και πρακτικά να υλοποιηθεί η 

βασική επιπλέον επιλογή του πιστωτή, δηλαδή 

η ανάληψη διαχείρισης του πλοίου. Η παραπάνω 

νομοθετική πρόβλεψη για σύσταση της υποθήκης 

αυτής επί ολόκληρου του πλοίου έχει γεννήσει τον 

προβληματισμό για το αν θα μπορούσε να συσταθεί 

και επί του δικαιώματος επικαρπίας του πλοίου. 

Κατά ορθότερη γνώμη17, δεν υπάρχει λόγος να 

αποκλειστεί η δυνατότητα σύστασης προτιμώμενης 

ναυτικής υποθήκης επί δικαιώματος επικαρπίας 

ολόκληρου πλοίου. Η θέση αυτή θεμελιώνεται στην 

αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1259 ΑΚ που 

επιτρέπει ρητά την εγγραφή υποθήκης σε δικαίωμα 

επικαρπίας ακινήτου. Αντίστοιχα, λοιπόν, αν το 

δικαίωμα επικαρπίας καταλαμβάνει ολόκληρο το 

πλοίο, τότε δεν υπάρχει λόγος να απαγόρευσης 

16 Βλ. Ά. Αργυριάδη, όπως παραπάνω, σελ. 30.
17 Βλ. Ά. Αργυριάδη, όπως παραπάνω, σελ.32.
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σύστασης προτεινόμενης ναυτικής υποθήκης επί 

του συγκεκριμένου δικαιώματος. Θα μπορούσε 

να υποστηριχθεί, ωστόσο, και η αντίθετη άποψη, 

σύμφωνα με την οποία προϋπόθεση παραχώρησης 

προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης είναι αυτή να 

παραχωρείται στο σύνολο του πλοίου, δηλαδή στο 

σύνολο της κυριότητάς του και όχι σε επιμέρους 

εμπράγματες εξουσίες και δικαιώματα που 

πηγάζουν από αυτή. 

2. Το ναυπηγούμενο πλοίο

Το ίδιο άρθρο ορίζει ότι προτιμώμενη ναυτική 

υποθήκη μπορεί να παραχωρηθεί και σε 

ναυπηγούμενο πλοίο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 

έχει νηολογηθεί18. Μάλιστα, τελολογικά προκύπτει 

ότι αρκεί μόνο η νηολόγηση του πλοίου, ακόμα κι 

αν οι εργασίες της ναυπήγησης δεν έχουν ξεκινήσει, 

διότι με το άρθρο 4 παρ.1 ΚΙΝΔ καθιερώνεται 

πλάσμα δικαίου, κατά το οποίο «Ναυπηγούμενο 

πλοίο υπάρχει και όταν προσάγεται η περί 

ναυπηγήσεώς του οριστική σύμβαση ή έγγραφη 

δήλωση διατηρούντος ναυπηγική επιχείρηση στην 

Ελλάδα ότι αποφάσισε την κατασκευή πλοίου δια 

ίδιο λογαριασμό». Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα και 

επί του πλοίου.

3. Πλοίο ανήκον σε συμπλοιοκτησία

18 Υπενθυμίζεται ότι το ναυπηγούμενο πλοίο μπορεί να 
νηολογηθεί κατά το άρθρο 4 ΚΙΝΔ, ώστε να αναγνωριστεί 
και ως ελληνικό κατά τον ΚΔΝΔ (Για περισσότερα βλ. 
Αλίκη Κιάντου Παμπούκη «Ναυτικό Δίκαιο τόμος 1, 5η 
έκδοση σελ. 66 επ.).

Το άρθρο 30 ΚΙΝΔ δίνει λύση στο πρόβλημα που 

θα μπορούσε να προκύψει σε μία ενδεχόμενη 

διαφωνία των συμπλοιοκτητών ως προς την 

υποθήκευση του πλοίου, ώστε να πληρούται ο όρος 

του άρθρου 4 Ν.Δ 3899/1958. Συγκεκριμένα 

ορίζεται ότι με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων 

επί των μερίδων ή δύο τρίτων και με άδεια του 

δικαστηρίου, μπορεί να παραχωρηθεί υποθήκη 

επί του πλοίου. Όσον αφορά δε στη δεύτερη 

παράγραφο του ίδιου άρθρου που αναφέρεται 

στην υποθήκη μερίδας σε συμπλοιοκτησία, αυτή 

θα πρέπει, λόγω του άρθρου 4 του ανωτέρω 

νομοθετικού διατάγματος, να θεωρηθεί ότι αφορά 

μόνο την απλή ναυτική υποθήκη.

Β. Ο ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΗ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. Ο Τίτλος

Σε αντίθεση με την απλή ναυτική υποθήκη, όπου 

σύμφωνα με το άρθρο 196 ΚΙΝΔ αρκεί για τη 

σύστασή της και μονομερής δήλωση βούλησης 

του πλοιοκτήτη, στην προτιμώμενη ναυτική 

υποθήκη απαιτείται σύμβαση. Η προϋπόθεση 

αυτή προκύπτει από την ειδικότερη ρύθμιση 

των άρθρων 1 και 2 Ν.Δ. 3899/1958, όπου 

γίνεται λόγος ειδικά για «σύμβαση», η οποία, αν 

καταρτίζεται στην Ελλάδα, πρέπει να περιβληθεί 

τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, 

ενώ, αν καταρτίζεται στην αλλοδαπή, πρέπει να 
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περιβληθεί ισάξιο τύπο19. Αξίζει να διευκρινιστεί 

δε, ότι δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο τίτλο 

για εγγραφή προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης 

δικαστική απόφαση αλλά, αντίθετα, απαιτείται 

σύμβαση, στην οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να έχει συναινέσει ο πλοιοκτήτης20. Αυτός είναι 

και ο λόγος, για τον οποίο δεν μπορεί να εγγραφεί 

κάποια αντίστοιχη «προτιμώμενη προσημείωση 

υποθήκης», αφού σύμφωνα με το άρθρο 1274 ΑΚ 

η εγγραφή της απαιτεί δικαστική απόφαση21. 

Η σύμβαση, με την οποία παραχωρείται η 

προτιμώμενη ναυτική υποθήκη πρέπει να αναφέρει 

τα στοιχεία του οφειλέτη και του δανειστή, στοιχεία 

προσδιορισμού του πλοίου, όπως αριθμό νηολογίου, 

λιμένα νηολόγησης, δύναμη μηχανής, διεθνές σήμα 

του πλοίου κ.ά.22. Επίσης, πρέπει να αναφέρεται 

ο τίτλος απόκτησης κυριότητας επί του πλοίου, 

καθώς και να διορίζεται αντίκλητος στον τόπο, 

όπου τηρείται το σχετικό υποθηκολόγιο23.

2. Διατυπώσεις δημοσιότητας

Για τη σύσταση της προτιμώμενης ναυτικής 

υποθήκης δεν αρκεί μόνο το συμβολαιογραφικό 

έγγραφο της παραπάνω σύμβασης. Απαιτείται, 

επίσης, και εγγραφή αυτής στο υποθηκολόγιο, 

19 Βλ. Λ. Γεωργακόπουλο, «Ναυτικό Δίκαιο», σελ. 
436.

20 Βλ. Ά. Αργυριάδη, όπως παραπάνω, σελ. 49.
21 Για περισσότερα βλ. Απόστολος Γεωργιάδης, 

«Εγχειρίδιο Εμπραγμάτου Δικαίου», σελ.754 επ.
22 Βλ. άρθρο 3α Ν.Δ. 3899/1958.
23 Βλ. άρθρο 3β Ν.Δ. 3899/1958.

που προβλέπεται στο άρθρο 197 ΚΙΝΔ24. Η 

αίτηση υποβάλλεται ενώπιον του ναυτικού 

υποθηκοφύλακα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 

ελέγξει τη σύμβαση και τα συνοδευτικά έγγραφα 

και στη συνέχεια, αν εγκρίνει την αίτηση, να προβεί 

στη σχετική εγγραφή, ενώ, αν την απορρίψει, να 

θέσει την αίτηση  στο αρχείο του25. Κάθε εγγραφή 

πρέπει να χρονολογηθεί και να υπογραφεί από την 

ναυτικό υποθηκοφύλακα. Περιπτώσεις ακυρότητας 

της εγγραφής θα μπορούσαν να προκύψουν 

ενδεικτικά για τους λόγους ότι: δεν προκύπτει 

με σαφήνεια από την εγγραφή το πρόσωπο του 

δανειστή, η υποθήκη παραχωρήθηκε από μη κύριο, 

δεν υπήρχε η απαίτηση του δανειστή κατά το 

χρόνο της εγγραφής26 κ.ά. Παράλληλα, σχετική 

ακυρότητα υπέρ του πιστωτή μπορεί να προκύψει, 

αν προϋπάρχει δική του εγγραφή προτιμώμενης 

ναυτικής υποθήκης, στην οποία είχε συμφωνηθεί ότι 

δεν θα παραχωρηθεί δεύτερη σε άλλον πιστωτή27. 

Ειδικότερα, αναφορικά με την υποχρέωση εγγραφής 

του ναυτικού υποθηκοφύλακα προέκυψε στην 

νομολογία το ζήτημα του εάν, εφόσον έχει 

24 Βλ. Α. Κιάντου Παμπούκη, «Ναυτικό Δίκαιο», 
τόμος 1, 5η έκδοση σελ.87.

25 Βλ. Ά. Αργυριάδη, όπως παραπάνω, σελ.60.
26 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση 5/1990 ΑΠ, 

η οποία είπε ότι δεν είναι ουσιώδης η πλάνη του εγγυητή, 
αν κατά το χρόνο παροχής της εγγύησης, αυτός νόμιζε 
ότι είχε δοθεί από τον πρωτοφειλέτη προς εξασφάλιση 
της απαίτησής του, ενώ στην πραγματικότητα είχε δοθεί 
δεύτερη στην τάξη. Κι αυτό γιατί η πλάνη αυτή είναι πλάνη 
ως προς τα παραγωγικά αίτια της βούλησης και όχι ως προς 
την ουσία της δικαιοπραξίας. Η μειοψηφία υποστήριξε 
πάντως ότι πρόκειται για πλάνη ως προς τις ιδιότητες του 
πράγματος κατά το άρθρο 142 ΑΚ, η οποία αν ήταν γνωστή 
στον εγγυητή, αυτός δεν θα προχωρούσε στην παροχή 
εγγύησης και για αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ουσιώδης.

27 Βλ. Λ. Γεωργακόπουλο, Ναυτικό Δίκαιο, σελ. 436.
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παραχωρηθεί προτιμώμενη ναυτική υποθήκη 

υπέρ τράπεζας, μπορεί ο νηολόγος να αρνηθεί να 

εγγράψει αλλαγή της επωνυμίας της πλοιοκτήτριας 

εταιρίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, 

ο νηολόγος αρνήθηκε να προβεί στην εγγραφή 

αυτή βασιζόμενος στο άρθρο 201 ΚΙΝΔ, διότι η 

τράπεζα δεν είχε δώσει την συγκατάθεσή της για 

την αλλαγή αυτή. Το Εφετείο Πειραιώς με την 

απόφασή του 363/2005 είπε ότι λανθασμένα ο 

νηολόγος αρνήθηκε να προβεί στην συγκεκριμένη 

εγγραφή, διότι το άρθρο 201 ΚΙΝΔ αναφέρεται 

μόνο σε συγκεκριμένα στοιχεία του πλοίου και όχι 

στα στοιχεία του οφειλέτη, ώστε για την αλλαγή 

τους να απαιτείται η συναίνεση του ενυπόθηκου 

δανειστή28. 

Τέλος, αναφορικά με τα ζητήματα δημοσιότητας, το 

άρθρο 17 Ν.Δ. 3899/1958 καθιερώνει την 

υποχρέωση για τον πλοίαρχο να έχει στο πλοίο 

επικυρωμένο αντίγραφο κάθε πράξης σύστασης 

υποθήκης, καθώς και το, κατά το άρθρο 15 του 

ίδιου νόμου, βιβλίο υποθηκών μαζί με τα υπόλοιπα 

ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου.

Γ. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

1. Διατήρηση του αντικειμένου της υποθήκης 

και περιορισμοί διάθεσής του

28 Βλ. Δ. Μυλωνόπουλο «Δημόσιο και Ιδιωτικό 
Ναυτικό Δίκαιο», 2η έκδοση, σελ. 97-98.

Τα άρθρα 190 παρ.3 και 198 παρ.4 ΚΙΝΔ, καθώς 

και το άρθρο 22 Ν.Δ. 3899/1958 προβλέπουν 

την υποχρέωση του οφειλέτη – πλοιοκτήτη να 

διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται επιμελώς 

το πλοίο, όπως ορίζουν οι κανόνες της τακτικής 

διαχείρισης. Μάλιστα, με βάση τα άρθρα 22 Ν.Δ. 

3899/1958, 204 ΚΙΝΔ και 1284, 1299 ΑΚ θα 

πρέπει να γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση που από 

υπαιτιότητα του οφειλέτη ή τρίτου κυρίου του 

πλοίου, το πλοίο κινδυνεύει να χειροτερεύσει ή να 

μειωθεί η αξία του, ο ενυπόθηκος δανειστής έχει το 

δικαίωμα να απαιτήσει, είτε την άμεση εξόφληση 

του χρέους, είτε την παράλειψη ή άρση επιβλαβών 

πράξεων, είτε την παραχώρηση άλλης ανάλογης 

υποθήκης σε συνδυασμό με αγωγή για αδικοπραξία 

κατά τα άρθρα 914επ. ΑΚ29. Εξυπακούεται ότι η 

βλάβη ή ο κίνδυνος βλάβης για την αξία του πλοίου 

πρέπει να είναι ουσιώδης30. 

Σχετικό είναι και το άρθρο 14 Ν.Δ. 3899/1958, το 

οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση, που ο 

ενυπόθηκος δανειστής ασκήσει το δικαίωμα 

διαχείρισης του πλοίου που προβλέπει το άρθρο 

1 Ν.Δ. 3899/1958, τότε όλοι οι ενυπόθηκοι31 

δανειστές μπορούν να ζητήσουν να ικανοποιηθούν 

άμεσα αναφορικά με το χρέος. Ουσιαστικά, 

δηλαδή, ο νόμος εξομοιώνει την άσκηση του 

29 Βλ. Ά. Αργυριάδη, όπως παραπάνω, σελ. 80.
30 Για παράδειγμα ουσιώδης θα μπορούσε να είναι η 

βλάβη, που απειλεί με παροπλισμό το πλοίο, ή με απώλεια 
της ιδιότητας του πλοίου κ.ά.

31 Εννοείται είτε με απλή, είτε με προτιμώμενη 
ναυτική υποθήκη.
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δικαιώματος, το οποίο παρέχει η εγγεγραμμένη 

προτιμώμενη ναυτική υποθήκη από έναν δανειστή 

ως περίπτωση του άρθρου 1284 ΑΚ για όλους τους 

προηγούμενους ενυπόθηκους πιστωτές32.

Παράλληλα, λόγω του ότι τίτλο για την 

προτιμώμενη ναυτική υποθήκη αποτελεί το 

συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των δύο μερών, 

μπορεί ο οφειλέτης να παραχωρήσει επιπλέον 

δικαιώματα στον πιστωτή του, τα οποία, εφόσον 

μεταγραφούν, θα αποτελέσουν τμήμα του όλου 

δικαιώματος της παραχωρημένης προτιμώμενης 

ναυτικής υποθήκης33.

Τέλος, αναφορικά με τις απαγορεύσεις διάθεσης του 

πλοίου, το άρθρο 202 ΚΙΝΔ, σύμφωνα με το οποίο 

είναι άκυρη οποιαδήποτε εκποίηση του πλοίου 

χωρίς τη συναίνεση του ενυπόθηκου δανειστή που 

να επιφέρει αλλαγή της εθνικότητας του πλοίου, 

θα εφαρμοστούν και στην προτιμώμενη ναυτική 

υποθήκη, λόγω του άρθρου 22 Ν.Δ. 3899/1958. 

Η απαγόρευση αυτή, άλλωστε, είναι λογική, 

δεδομένου ότι, όπως και ανωτέρω αναλύθηκε34, 

το Δίκαιο της σημαίας του πλοίου καθορίζει το 

εφαρμοστέο Δίκαιο αναφορικά με την υποθήκη.

2. Ικανοποίηση του δανειστή

32 Βλ. Ά. Αργυριάδη, όπως παραπάνω, σελ.81.
33 Βλ. Ά.Αργυριάδη, όπως παραπάνω.
34 Βλ. απόφαση 3741/1989 Εφετείου Αθηνών.

Ο δανειστής με την εγγραφή της προτιμώμενης 

ναυτικής υποθήκης έχει τρεις τρόπους, για να 

ικανοποιηθεί για την απαίτησή του:

2.1 Μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης

Κατά τις γενικές αρχές του δικαίου της 

αναγκαστικής εκτέλεσης βασικό ρόλο για την 

ικανοποίηση του ενυπόθηκου δανειστή στο στάδιο 

της αναγκαστικής εκτέλεσης παίζει ο χρόνος, κατά 

τον οποίο εγγράφηκε στο ναυτικό υποθηκολόγιο 

η υποθήκη. Αυτό ορίζει και το άρθρο 21 παρ. 1 

Ν.Δ. 3899/1958, σύμφωνα με το οποίο η απλή 

υπερισχύει όσο αφορά την υποθηκική τάξη της 

προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης, εφόσον έχει 

εγγραφεί πριν από αυτή35.  

Αναφορικά με υποθήκες αλλοδαπών πλοίων, τα 

οποία νηολογούνται ως ελληνικά, το άρθρο 203 

ΚΙΝΔ ορίζει ότι αυτές θα ισχύσουν, εφόσον είχαν 

εγγραφεί στο αντίστοιχο αλλοδαπό δημόσιο βιβλίο 

και μέσα σε 60 μέρες από τη νηολόγηση του πλοίου 

ως ελληνικό εγγράφηκαν στα ελληνικά βιβλία 

ναυτικών υποθηκών, οπότε και θα θεωρείται ως 

χρόνος σύστασής της ο χρόνος, που εγγράφηκε 

κατά το αλλοδαπό δίκαιο36. Έτσι, θα προηγείται των 

επόμενων υποθηκών, που έχουν εγγραφεί αργότερα 

κατά το ελληνικό Δίκαιο. 

35 Βλ. Β. Σταματόπουλο «Πλειστηριασμός πλοίου 
και κατάταξη δανειστών», Περιοδικό Δίκη 2009 σελ.105.

36 Βλ. Ά. Αργυριάδη, όπως παραπάνω, σελ. 93.
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Περαιτέρω, τόσο ο απλός, όσο και ο προτιμώμενος 

ενυπόθηκος δανειστής έχει το δικαίωμα να 

επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση επί του πλοίου, 

χωρίς κανένα προβάδισμα, λόγω της επίσπευσης 

αυτής37. Γενικότερα αναφορικά με την κατάσχεση 

και τον πλειστηριασμό του πλοίου θα εφαρμοστούν 

πρώτα οι διατάξεις 210 επ. ΚΙΝΔ και επικουρικά οι 

γενικές διατάξεις για τα ακίνητα 992 επ. ΚπολΔ38 

με όσες διαφοροποιήσεις καθιερώνονται στα άρθρα 

αυτά για τα πλοία, δηλαδή τις ρυθμίσεις του άρθρου 

1011 έως 1012 ΚπολΔ για τον πλειστηριασμό 

πλοίου39. 

Ως προς την κατάταξη των πιστωτών, το άρθρο 

1012 παρ.4 ΚπολΔ ορίζει ότι αυτή θα γίνει κατά 

πρώτο λόγο με βάση τον ΚΙΝΔ. Ειδικότερα, το 

άρθρο 205 παρ.2 ΚΙΝΔ καθιερώνει ορισμένα 

ναυτικά προνόμια, για τα οποία προβλέπει ρητώς 

ότι προηγούνται της υποθήκης, με αποτέλεσμα 

να κατατάσσονται εκ του νόμου πρώτα στον 

πίνακα4041. Αυτών έπονται οι απαιτήσεις, που έχουν 

37 Για περισσότερα βλ. Π. Γέσιου Φαλτσή, 
«Εγχειρίδιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης» σελ. 569 επ.

38 Βλ. σχετική απόφαση 985/1990 Εφετείου Πειραιά.
39 Η βασικότερη από αυτές τις ρυθμίσεις είναι 

αυτή του άρθρου 1012 ΚπολΔ, όπου ορίζεται ότι ο 
πλειστηριασμός θα γίνει στο λιμάνι, που βρίσκεται το πλοίο 
κατά το χρόνο κατάσχεσης ενώπιον συμβολαιογράφου 
της περιφέρειας του λιμανιού αυτού. Πρόβλεψη, η οποία 
βοηθά πολύ την διαδικασία, αφού δεν χρειάζεται το πλοίο 
να ταξιδέψει, ώστε να φτάσει σε συγκεκριμένο λιμάνι, κάτι 
που θα αύξανε κατά πολύ το χρόνο αναμονής της όλης 
διαδικασίας.

40 Βλ. απόφαση 3471/1989 Εφετείου Αθηνών 
σχετικά με την κατάταξη των ναυτικών προνομίων.

41 Βλ. απόφαση 284/1989 ΑΠ, όπου κρίθηκε ότι 
ούτε κατά το κυπριακό Δίκαιο, ούτε κατά το ελληνικό δεν 
μπορεί να γίνει δεκτό ότι εργασίες επισκευής του πλοίου, 
εφόσον δεν έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από τον 
κατάπλου του πλοίου μέχρι τον πλειστηριασμό του δεν 
μπορούν να καταταγούν υψηλότερα στον πίνακα σε σχέση 
με τις ενυπόθηκες απαιτήσεις.

διασφαλιστεί με απλή ή προτιμώμενη ναυτική 

υποθήκη42, οι οποίες, αν είναι περισσότερες της 

μίας, κατατάσσονται με βάση το χρόνο εγγραφής 

τους στο οικείο ναυτικό υποθηκολόγιο. Υπάρχει 

,πάντως, και μία βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο 

ήδη υποθηκών. Κατ’ άρθρο 12 Ν.Δ. 3899/1958 

η ασφαλιζόμενη απαίτηση περιλαμβάνει τους 

τόκους, το κεφάλαιο και τα έξοδα, ενώ στην απλή 

ναυτική υποθήκη κατ’ άρθρα 204 ΚΙΝΔ και 

1289 ΑΚ περιλαμβάνεται μεν το κεφάλαιο, αλλά 

συγκεκριμένοι τόκοι43. 

2.2 Μέσω της ανάληψης διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης του πλοίου

Ένα από τα επιπλέον δικαιώματα που παρέχεται 

στον ενυπόθηκο δανειστή μέσω της εγγραφής 

προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης είναι το δικαίωμα 

να αναλάβει τη διαχείριση του πλοίου, σύμφωνα 

με το άρθρο 1 Ν.Δ. 3899/1958. Ειδικότερα, 

παρέχεται στον δανειστή η δυνατότητα, μόλις η 

απαίτησή του καταστεί ληξιπρόθεσμη, να αναλάβει 

άμεσα και χωρίς κρατική παρέμβαση τη διαχείριση 

του πλοίου44. Η δε ανάληψη της διαχείρισης αυτής 

είναι δηλωτέα45 στο οικείο υποθηκολόγιο, χωρίς 

κατ’ ορθότερη άποψη να είναι συστατική ενέργεια 

αυτής46. 

42 Βλ. Α. Γεωργιάδη όπως παραπάνω σελ. 719.
43 Βλ. Βλ. Β. Σταματόπουλο «Πλειστηριασμός 

πλοίου και κατάταξη δανειστών», Περιοδικό Δίκη 2009, 
σελ. 102

44 Βλ. Α. Γεωργακόπουλο, όπως παραπάνω σελ. 436.
45 Βλ. άρθρο 7 Ν.Δ. 3899/1958.
46 Βλ. Αλέξανδρο Γεωργακόπουλο, όπως παραπάνω 

σελ. 437.
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Η διαχείριση περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης του πλοίου με 

ρητές εξαιρέσεις ότι ο διαχειριστής – δανειστής 

υποχρεούται να αποπερατώσει τον πλου, που είχε 

αρχίσει σύμφωνα με προϋπάρχουσες συμβάσεις, 

άρα όχι και να εκτελέσει πλου που δεν έχει 

αρχίσει κατά το χρονικό σημείο ανάληψης της 

διαχείρισης47. Ως προς τον πλουν αυτόν, ο κύριος 

του πλοίου θα ευθύνεται ουσιαστικά με υπαίτια 

αδυναμία εκπλήρωσης. Ο δεύτερος περιορισμός 

του συνίσταται στο ότι δεν μπορεί να δεσμεύσει το 

πλοίο με δικαιοπραξίες, οι οποίες να υπερβαίνουν σε 

διάρκεια το ένα έτος48 από τη συμφωνημένη λήξη 

της απαίτησης49. Τα ποσά που προκύπτουν ως 

κέρδος από τη διαχείριση του πλοίου μετά από την 

αφαίρεση των σχετικών δαπανών, συμψηφίζονται 

προς την απαίτηση απέναντι στον οφειλέτη50. 

Σε περίπτωση, που το πλοίο κατά τη διάρκεια της 

εκμετάλλευσής του υποστεί βλάβη, για την οποία 

δεν ευθύνεται ο δανειστής, ο οφειλέτης είναι 

υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον δανειστή, διότι 

βάσει της σύμβασής του είναι υποχρεωμένος να 

καθιστά το πλοίο από την άσκηση του σχετικού 

δικαιώματος ικανό για τακτική εκμετάλλευση, μέχρι 

τη λήξη της προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης51. 

Επίσης, σε περίπτωση που το πλοίο, αποτελεί το 

47 Βλ. άρθρο 9 παρ. 2 Ν.Δ. 3899/1958.
48 Βλ. άρθρο 10 Ν.Δ. 3899/1958.
49 Βλ. Α. Γεωργακόπουλο, όπως παραπάνω σελ. 437.
50 Βλ. Ι. Ρόκα, «Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό 

Δίκαιο», σελ. 40.
51 Βλ. Α. Γεωργακόπουλο, όπως παραπάνω σελ. 438.

μοναδικό περιουσιακό αντικείμενο του οφειλέτη, δεν 

εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή το άρθρο 479 

ΑΚ, διότι δεν έχουμε μεταβίβαση της κυριότητας 

του πλοίου. 

Μία άλλη βασική ρύθμιση είναι αυτή του άρθρου 8 

Ν.Δ. 3899/1958, η οποία ορίζει ότι, αν ασκηθεί 

το δικαίωμα ανάληψης της διαχείρισης από τον 

δανειστή, δεν στερείται της δυνατότητας να 

επισπεύσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης 

του πλοίου. Επομένως, η άσκηση του δικαιώματος 

αυτού από τον ενυπόθηκο δανειστή δεν αποφέρει 

απόσβεση του υποθηκικού δικαιώματος. Σε αυτή 

την περίπτωση, πάντως, κατά το άρθρο 14 Ν.Δ. 

3899/1958 κάθε προηγούμενος ενυπόθηκος 

δανειστής απλός ή προτιμώμενος μπορεί να ζητήσει 

την άμεση εξόφληση του χρέους του οφειλέτη 

απέναντί του.

Ο διαχειριστής – ενυπόθηκος δανειστής καθίσταται 

κατά ορθότερη γνώμη52 εφοπλιστής με τους 

περιορισμούς, βέβαια, των άρθρων 9 -11 Ν.Δ. 

3899/195853, αν θεωρήσουμε ότι κρατά τη ναυτική 

διεύθυνση του πλοίου. 

52 Βλ. Ά. Αργυριάδη, όπως παραπάνω σελ. 114. 
Αντίθετα, με την αιτιολογία ότι δεν ασκεί τη διαχείριση 
για λογαριασμό του βλ. Λεωνίδα Γεωργακόπουλο, όπως 
παραπάνω σελ.438.

53 Βλ. και σχετική απόφαση 47/1991 ΜονΠρΠειρ, 
όπου ετέθη το ζήτημα ποιός ήταν υπεύθυνος για την 
πληρωμή των εργαζομένων στο πλοίο. Στην περίπτωση 
αυτή ο ενυπόθηκος δανειστής, που είχε ασκήσει το σχετικό 
δικαίωμα είχε αναθέσει τη διαχείριση του πλοίου σε 
περαιτέρω τρίτο πρόσωπο, το οποίο και τελικά κρίθηκε ως 
παθητικά νομιμοποιούμενο για την αγωγή εργαζομένου 
αναφορικά με τα δεδουλευμένα του.
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2.3 Μέσω της ιδιωτικής πώλησης του πλοίου

Η δεύτερη βασική επιλογή, την οποία προσφέρει η 

προτιμώμενη ναυτική υποθήκη είναι, η κατά το 

άρθρο 5 Ν.Δ. 3899/1958, πώληση του πλοίου 

χωρίς πλειστηριασμό. Προκειμένου να υφίσταται 

ως επιλογή, πρέπει φυσικά να έχει αποτελέσει 

αντικείμενο της συμφωνίας μεταξύ των μερών, η 

οποία, όπως ήδη έχει αναφερθεί, πρέπει να έχει 

περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού 

εγγράφου και να έχει εγγραφεί στο σχετικό 

ναυτικό υποθηκολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση 

δεν θα συνταχθεί πίνακας κατάταξης, όπως 

στην διαδικασία του πλειστηριασμού, ωστόσο 

προστατεύονται οι προνομιούχοι δανειστές 

μέσω του άρθρου 207 ΚΙΝΔ54.  Προφανής είναι, 

πάντως, ο κίνδυνος να καταστεί η επιλογή αυτή 

αντικείμενο κατάχρησης από τον δανειστή, οπότε 

είτε θα πρέπει να συνοδεύεται από προστατευτικές 

για τον οφειλέτη ρήτρες στη συμφωνία των 

μερών55, είτε να παρέχονται άλλες ηπιότερες για 

τον οφειλέτη επιλογές δυνάμει της συμφωνίας των 

μερών, δεδομένου ότι το άρθρο 5 Ν.Δ. 3899/1958 

προβλέπει τη δυνατότητα λήψης οποιασδήποτε 

συμφωνίας.   

54 Βλ. Ά. Αργυριάδη, όπως παραπάνω σελ. 105 
– 106.

55 Όπως για παράδειγμα, πρότερη αναγγελία στον 
οφειλέτη, ή ρήτρες ως προς την τιμή πώλησης του πλοίου.
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ΜΠρ. Αθηνών 5155/2019 

(Τακτική διαδικασία)

Πρόεδρος: Χ. Σαλάππα Πρωτοδίκης 

Δικηγόροι: Κ. Γκέλη, Κ. Γάλλου

Άρθρα: 433-444, 632-633 ΚπολΔ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Ανακοπή κατά 

διαταγής πληρωμής, προσήκουσα διαδικασία. 

Τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης. Η αποδεικτική 

δύναμη των ιδιωτικών εγγράφων και ιδίως 

των  φωτοαντιγράφων. Συνέπειες, μη νόμιμης 

επικύρωσής τους. 

«Η ανωτέρω ανακοπή παραδεκτά εισάγεται 

ενώπιον του αρμοδίου καθ΄ ύλην και κατά τόπο 

τούτου Δικαστηρίου (άρθρο 632 παρ. 1 εδ. α’ 

ΚΠολΔ, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την 

τροποποίηση του από το άρθρο 1 άρθρο 9 παρ. 5 

του Ν. 4335/2015), πλην όμως, δεν υπάγεται 

στην προκείμενη τακτική διαδικασία κατά την 

οποία εσφαλμένως έχει εισαχθεί για να εκδικασθεί, 

αλλά στη προσήκουσα ειδική διαδικασία των 

περιουσιακών διαφορών (άρθρα 632 παρ. 2 

τελευταίο εδάφιο, 614 επ. και 591 παρ. 6 ΚΠολΔ), 

δεδομένου ότι η άσκηση της ένδικης ανακοπής 

έλαβε χώρα μετά την 01η-01-2016, ήτοι μετά την 

έναρξη ισχύος του Ν. 4335/2015 (…….). 

Πρέπει επομένως με γνώμονα την αρχή της 

οικονομίας της δίκης, κατ’ αυτεπάγγελτη ενέργεια 

του παρόντος Δικαστηρίου, να διαταχθεί η 

εκδίκαση της προκείμενης ανακοπής κατά την 

προσήκουσα ειδική διαδικασία των περιουσιακών 

διαφορών, καθόσον έχουν τηρηθεί οι διαδικαστικές 

προϋποθέσεις της διαδικασίας αυτής (……). 

Επομένως, η υπό κρίση ανακοπή πρέπει να 

γίνει δεκτή κατά το τυπικό μέρος της και να 

ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και 

νόμιμο των λόγων της. Από τον συνδυασμό 

των διατάξεων των άρθρων 632 παρ. 1 και 633 

παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι οι λόγοι της 

ανακοπής, με τους οποίους οριοθετείται η δίκη 

της ανακοπής, είτε ανάγονται στην έλλειψη 

των τυπικών προϋποθέσεων για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής, είτε αφορούν στην ουσιαστική 

αμφισβήτηση της απαίτησης με την προβολή 

ΜΠρΑΘ 5155/2019: Τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης 
διαταγής πληρωμής, ιδίως η νόμιμη επικύρωση 
αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων

Β. Νομολογία
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ανατρεπτικών ή διακωλυτικών ή αποσβεστικών 

ισχυρισμών. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 

623 και 624 παρ. 1 του ΚΠολΔ, προκύπτει 

ότι, για να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής 

για χρηματική απαίτηση ή απαίτηση παροχής 

χρεογράφων, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί 

(ειδική διαδικαστική) προϋπόθεση για την έκδοσή 

της, πρέπει η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό 

χρημάτων ή χρεογράφων να αποδεικνύονται με 

δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο (ΑΠ 40/1994 ΕλλΔνη 

36,337), όπως επίσης πρέπει η μεν απαίτηση 

να μην εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή 

αντιπαροχή, το δε ποσό χρημάτων ή χρεογράφων 

που οφείλεται να είναι ορισμένο. 

Αν δεν συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση του 

νομίμως συντεταγμένου εγγράφου, τότε ο αρμόδιος 

κατά το άρθρο 625 του ΚΠολΔ δικαστής οφείλει 

να απορρίψει την αίτηση περί έκδοσης διαταγής 

πληρωμής για έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης για 

την έκδοσή της (……). Η ακύρωση της διαταγής 

πληρωμής για το λόγο αυτό απαγγέλλεται λόγω 

διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της 

ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της 

απαίτησης με άλλα αποδεικτικά μέσα (…..).

Εξάλλου, ενόψει της διάταξης του άρθρου 443 

ΚΠολΔ, κατά την οποία για να έχει αποδεικτική 

δύναμη έγγραφο πρέπει να έχει την ιδιόχειρη 

υπογραφή του εκδότη, δηλαδή εκείνου ο οποίος 

αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο, τα 

τιμολόγια, τα οποία στην αγορά εκδίδονται από 

εμπόρους για φορολογικούς κυρίως λόγους και 

τα οποία, όπως και τα δελτία αποστολής δεν 

θεωρούνται πιστωτικοί  τίτλοι (ΕφΠειρ 1508/88 

ΠειρΝ 1988, 543 βλ. σχετ. Βαθρακοκοίλης 

ΚΠολΔ αρθρ. 623 αρ. 27), ούτε περιέχονται 

στα ρητά αναφερόμενα στα άρθρα 8 επ. ΕμπΝ 

εμπορικά βιβλία, δεν έχουν δε αποδεικτική δύναμη 

για εκείνον στο όνομα του οποίου εκδόθηκαν, 

εφόσον δεν φέρουν την υπογραφή αυτού ή του 

νομίμου εκπροσώπου του, αν εκδόθηκαν στο όνομα 

νομικού προσώπου. 

Με μόνα επομένως, τα τιμολόγια δεν είναι δυνατή η 

έκδοση διαταγής πληρωμής γιατί δεν αποδεικνύεται 

από αυτά η κατάρτιση της σύμβασης, που αποτελεί 

την αιτία της χρηματικής απαίτησης. Αν όμως 

η κατάρτιση της σύμβασης αποδεικνύεται από 

άλλα έγγραφα συνοδευτικά αυτής, είναι δυνατόν 

να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθόσον 

δεν αποκλείεται η έκδοση αυτής να στηρίζεται 

στο συνδυασμό περισσοτέρων εγγράφων αρκεί 

να έχουν αποδεικτική δύναμη (ΑΠ 933/2011, 

ΕφΑθ 6459/2008, ΕΑ 7438/1999 ΕλλΔνη 41, 

1387, ΕΑ 7702/1996 ΕλλΔνη 38, 1613, ΕΑ 

3436/1990 ΕλλΔνη 32. 158). 

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 443 και 

444 ΚΠολΔ, για να έχει αποδεικτική δύναμη 

ιδιωτικό έγγραφο, πρέπει να έχει την ιδιόχειρη 

υπογραφή του εκδότη ή αντί για υπογραφή ένα 

σημάδι που αυτός έβαλε και επικύρωση από 

συμβολαιογράφο ή άλλη δημόσια αρχή, που 

βεβαιώνει πως το σημάδι έχει τεθεί αντί για την 
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υπογραφή και ότι ο εκδότης δήλωσε ότι δεν μπορεί 

να υπογράψει (άρθρο 443 ΚΠολΔ).

Εξάλλου, κατά το άρθρο 449 παρ. 2 ΚΠολΔ 

φωτοτυπίες εγγράφων έχουν αποδεικτική δύναμη 

ίση με το πρωτότυπο εφόσον η ακρίβειά τους 

βεβαιώνεται από πρόσωπο που είναι κατά νόμο 

αρμόδιο να εκδίδει αντίγραφα (….), ήτοι από 

δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή (….). Η φωτοτυπία 

αποτελεί ακριβή απεικόνιση του φωτοτυπούμενου 

εγγράφου. Επικυρωμένη, δε φωτοτυπία σημαίνει 

απεικόνιση του φωτοτυπούμενου εγγράφου και επί 

πλέον βεβαίωση ότι η απεικόνιση είναι ακριβής.  

Αν το φωτοτυπούμενο έχει ή όχι το χαρακτήρα 

πρωτοτύπου εγγράφου κρίνεται από το δικαστήριο 

και όχι από το βεβαιούντα τη γνησιότητα της 

φωτοτυπίας (….).

Στην προκείμενη περίπτωση με το δεύτερο λόγο 

της ανακοπής, η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η 

έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής 

στηρίχθηκε στα προσκομισθέντα από την καθ’ ης 

η ανακοπή φωτοαντίγραφα τιμολογίων, τα οποία 

όμως δεν είχαν επικυρωθεί νόμιμα από πρόσωπο που 

είναι κατά νόμο αρμόδιο να πράξει τούτου. Ο λόγος 

αυτός της ανακοπής είναι νόμιμος, στηριζόμενος 

στις διατάξεις των άρθρων 443,444,447,448,449 

ΚΠολΔ, 36 Ν. 4194/2013, 14 Ν. 1591/1986 

και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την 

ουσιαστική βασιμότητα.

(….) Εντούτοις, κατά την υποβολή της αίτησης για 

την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής 

τα προαναφερόμενα εκκαθαριστικά τιμολόγια 

προσκομίσθηκαν από την καθ’ ης η ανακοπή σε 

φωτοαντίγραφα, τα οποία για να έχουν αποδεικτική 

δύναμη θα έπρεπε, σύμφωνα με τα εκτεθέντα 

στη μείζονα πρόταση, να φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο (ή άλλη αρμόδια αρχή) ότι αποτελούν 

ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που είχε 

στην κατοχή της η καθ’ ης η ανακοπή. Πλην 

όμως, για τα ως άνω εκκαθαριστικά τιμολόγια δεν 

είχε λάβει χώρα επικύρωση της ακρίβειας αυτών 

ως φωτοαντιγράφων εκ των πρωτοτύπων από 

δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή (….).

Συνεπώς, τα αντίγραφα των υπ’ αριθμ. ……. 

εκκαθαριστικών τιμολογίων, που προσκόμισε η 

καθ’ ης η ανακοπή προς απόδειξη της απαίτησης 

της, δεν έχουν συνταχθεί με τους νόμιμους τύπους 

και εξομοιώνονται με ανύπαρκτα και ως εκ τούτου 

δεν πληρούται εν προκειμένω η βασική τυπική 

προϋπόθεση της έκδοσης διαταγής πληρωμής, 

που είναι, όπως προαναφέρθηκε η απόδειξη της 

απαίτησης με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.  Εξάλλου, 

ουδόλως αποδείχθηκε από κάποιο αποδεικτικό 

μέσο ο ισχυρισμός της καθ΄ ης η ανακοπή ότι 

τα επίμαχα τιμολόγια είναι πρωτότυπα, διότι 

αποτελούν επανεκτύπωση από το ηλεκτρονικό 

αρχείο της καθ’ ης η ανακοπή, ισχυρισμός ο οποίος 

δεν ευσταθεί, καθόσον και σε αυτήν την περίπτωση 

θα έπρεπε να φέρουν τουλάχιστον την υπογραφή 

και τη σφραγίδα του αρμοδίου υπαλλήλου της 

καθ’ ης η ανακοπή για την εξαγωγή τους από τα 

ηλεκτρονικά τηρούμενα αρχεία, στοιχεία που δεν 
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υφίστανται επί των σωμάτων των τιμολογίων, όπως 

αυτά τηρούνται στη γραμματεία του παρόντος 

δικαστηρίου (……)».

(Δέχεται ανακοπή –Ακυρώνει διαταγή πληρωμής)
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