
Στο σχέδιο νόμΟυ γιά τή νομοβετική κύρωσή τής Συμφωνίας 
μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
χαί τής Λαϊχής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής ’Αλβα
νίας γιά τή κατασκευή καί τή βεση σέ λειτουργία γραμ
μής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης γιά 
τή διασύνδεση των ήλεχτροενεργειαχών συστημάτων τους 
τσού ύπογράφηχε στά Τίρανα στις 12 Δεκεμβρίου 1981.

Πρός τή Βουλή των ‘Ελλήνων

1. Κατά τό 1974 χαΐάΟκευάσβηκε χαί τέβηκε σε λειτουρ
γία μιά διασυνδετική γραμμή μεταφοράς ήλεχτριχής ενέρ
γειας μεταξύ Ελλάδος χαί Αλβανίας, τάσης λειτουργίας 
150 KV χαί ικανότητας 35 MW.

Ή κατασκευή αυτής τής γραμμής μεταφοράς παρθυσία
ζε σημαντιχά τεχνοοιχονομικά πλεονεκτήματα διότι άφ’ ένος 
μεν παρείχε τήν ευχέρεια χάλυψης μέρους τών αιχμών χα- 
τανάλωσης ήλεχτριχής ενέργειας χαί έτσι περιόριζε έν αί
ρει τήν άνάγχη κατασκευής (χατά τό ποσό τών 35 MW) 
αντιστοίχων μονάδων, ήλεχτροτταραγωγής άφ’ ετέρου ΐέ 
συνέβαλε στήν αύξηση τών μεταξύ τών δύο χωρών οΐχονομι- 
χών συναλλαγών. ..·.. ; ,

2. Ήδη διαπιστώβηκε ότι παρουσιάζεται δυνατότητα,αύξη-.
σης τής μεταξύ τών δύο χωρώγ συνεργασίας στον τομέα τής 
ήλεχτριχής ενέργειας γιά τήν χάλυψη τής όποιας άταιτειται 
ή χατασχευή μιας νέας γραμμής μεταφοράς ήλεχτριχής ε
νέργειας, τάσης 220 ή άχόμη χαί 400 KV με δυνατότητα 
αύξησης τής μεταφερομένης ισχύος άπό 35 _MW (τής πα- 
λαιάς γραμμής) σέ 300 MW περίπύϋ. "· Γ:" ......... ' "
-: 3. Γιά τήν κατασκευή τής παραχάνω γραμμής μεταφοράς 
ύπογράφηχε μεταξύ τών Κυβερνήσεων Ελλάδας χαί ’Αλβα
νίας ή παρούσα συμφωνία ή όπΟια είσάγεται γιά χύρωση’ στή 
Ρουλή τών .Ελλήνων. : Μέ τή σιίμφώγί;α αυτή εξουσιοδοτούν
ται «πό/Ελληνικής πλευράς ή Δημόσια ’Επιχείρηση ’Ηλε
κτρισμού (ΔΕΗ) άπό δέ ?Αλβανικής πλευράς ή επιχείρηση 
Έζωτεριχοΰ Εμπορίου MINERALEKSPORT yά καθορί
ζουν τούς ορούς χαί τίς τεχνικές λεπτομέρειες πού βά «φο
ρούν στόν σχεδιαίμόί τήν καταίκίυή *αί εκμετάλλευσή τής 
ηλεκτρικής γραμμής.

Προθεσμία κατασκευής’ τής γραμμές τίβεται με τή συμ
φωνία 30 μήνες άπό τής υπογραφής τής, ήτοι μέχρι 12.12. 
1984.
. θέτοντας τά παραπάνω υπόψη σας, είσηγούμεβα τήν έγ

κριση τού υποβαλλομενου σχεδίου νόμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ υψηλής τάσης γιά τή διασύνδεση τών ήλεχτροενεργειαχών 
συστημάτων τους πού ύπογράφηχε στα Τίρανα στις 12 Δε- 
χεμίριου 1981 τής όπόίας το κείμενοσέ πρωτότυπο στην Ελ
ληνική γλώσσα έχε: ώς εξής:

ΣΓΜΦΩΝΙΑ
.Μεταξύ τής Κυβέρνησης τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 

τής Κυβέρνησης τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
τής ’Αλβανίας γιά τήν κατασκευή και τή θέση σε λει
τουργία γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 
τάσης για τη διασύνδεση τών ήλεχτροενεργειαχών συστη
μάτων τους.
Ή Κυβέρνηση τής Ελληνικής Δημοκρατία; χαί ή Κυ

βέρνηση τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοχσατίας τή; ’Αλ
βανίας, έμπνεάμενες άπό ΐήν έπιβυμίαι ενίσχυσης τών σχέσεων 
καλής γειτονίας με βάση τήν ισότητα καί τό αμοιβαίο συμφέ
ρον, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρβρο I.
Μέ σκοπό ίή δημιουργία τών απαραίτητων τεχνί'λών προϋ- 

τοβέσεων γιά τήν αύ’ξηση ιών δυνατοτήτων, συναλλαγής στον 
τομέα-τής ήλεχτριχής ενέργειας μεταξύ τών-δύο χωρών, τ-ά- 
δύο Μέρη συμφώνησαν νά κατασκευάσουν νέα ηλεκτρική γραμ- 
κή ύψηλής τάσης ή οποία βά ΐιάσυνϊέσει σέ σημείο τής με
θοριακής ζώνης τών δύο χωράν/ στήν κατεύβυνση Καστοριάς 
—Κόρυίσάς τά ήλίχτροενεργειαχά τους συστήματα μέ σκο
πό τήν παράλληλ. και σύγχρονη λειτουργία τους.

Κάβε ένα άπό νέι δύο Μέρη άνλλ.αμβάνε: τήν υποχρέωση 
να κατασκευάσει μέ τά αρμόδια εξουσιοδοτημένα όργανά του 
καί μέ δικά του μέσα και δαπάνες, τό τμήμα τής ήλεκτρ,- 
χής γραμμής πού βρίσκεται στήν έπιχράτειά του μέχρι τό 
σημείο τής προαναφεροαένης μεθοριακής ζώνης και σέ πε- 
οίοδο 30 μηνών άπό τήν υπογραφή τής παρούσας Συμφωνίας. .

h . :γ;.Αρβρ° 2..1 ■
■νΉ ήλίκΐρική γραμμή πού βά κατασκευαστεί σύμφωνα με 
τήν παρούσα Συμφωνία μπορεί νά χρησιμοποιήβεί ανάλογα μέ 
τις ανάγκες τού κάβε Μέρους, γιά: * ν „ ; ο : _

. Τήν.άγοράπωλησίζ ηλεκτρικής Ενέργειας αλβανικής έξα-
γωγής.'. ./ /_■ ' ‘Ί "_ ... ..V ί λΓ'

Τήν ανταλλαγή ήλεχτριχής ενέργειας.'''' '■ ·· ··.·
Τήν αμοιβαία τεχνική βοήβεια σέ περίπτωση βλάβης.
.Τή διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας πρός τρίτες χώρες.

Άβήνα, 12 ’Απριλίου 1982 / ·.·..
Οί 'Τπουργοί

Εξωτερικών Οικονομικών
Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟΣ Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

Βιομηχανίας καί Ένεργείας
Α. Π ΕΠΟΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Κύρωση τής Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δη
μοκρατίας τής ’Αλβανίας γιά τήν κατασκευή καί τή ·3έση 
σε λειτουργία γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
υψηλής τάσης για τή διασύνδεση τών ήλεχτροενεργειαχών 
συστημάτων τους πού ύπογράφηχε στά Τίρανα στις 12 Δε
κεμβρίου 1981.

Άρβρο πρώτο.
Κυρώνετα^ι χαί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρβρο 28 παρ. 

Ι^τ.οϋ Συντάγματος ή Συμφωνία μεταξύ τών Κυβερνήσεων 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Σοσιαλιστι- 
x-’jç Δηεοκρατιας τής ’Αλβανίας γιά τήν κατασκευή καί τή 
3εση σε λειτουργία γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Άρβρο 3. . ·· - ·
Τήν ύλοποίηση τής Συμφωνίας αύτής τά δύο Μέρη άνα- 

βέτουν αντίστοιχα στή Δημόσια ’Επιχείρηση ’Ηλεκτρισμού 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί στήν ’Επιχείρηση Εξω
τερικού Έμποσίου τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατία·, 
τής ’Αλβανίας tcMINERALEKSPORT».

Σ’ εφαρμογή τής Συμφωνίας αύτής ο! π-pοαναφερόμενες 
εξουσιοδοτημένες ’Επιχειρήσεις υποχρεώνονται νά συνάψουν 
συμβόλαιο κατασκευής τής γραμμής, καθορίζοντας τους 
όρους κπί τίς τεχνικές λεπτομέρειες πού αφορούν τό σχεδία
σμά, τήν κατασκευή καί τήν εκμετάλλευση τής ηλεκτρικής 
γραμμής.

Άρβρο 4.
Κάβε ένα άπό τά δύο Μέρη αναλαμβάνει νά επιλύσει μέ 

τίς δικές του 'Τπηρεσίες, τά προβλήματα διοικητικού χαρα
κτήρα, πού μπορεί νά προκόψουν κατά τήν εκτέλεση τής Συμ
φωνίας αύτής στήν περιοχή τής έπικράτειάς του και να εξα
σφαλίσει τίς σχετικές διευκολύνσεις γιά τή διακίνηση τών ει
δικών τών δύο Μερών στή μεβοριακή ζώνη κατά τή διάρκεια 
τών εργασιών τοποβέτησης τών τερματισμών πυλώνων και 
διασύνδεσης τής γραμμής.

Άρβρο 5.
Ή Σϊϊμφωνία αυτή αρχίζει νά ισχύει προσωρινά άπό τήν


